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цена 40 динара

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Број 4587, година CXLVI

Сталне најаве избора за
Градски одбор СНС-а 
и прекомпоновања 
панчевачке власти 

Већ виђено: хапшења
и афере као начин 
вођења политике 

Политичка сцена у Панчеву је након
формирања широке коалиције у ле-
то 2013. постала релативно досадна
и готово једнолична. Лига социјал-
демократа Војводине остала је уса-
мљена на опозиционој сцени, јер су
ЛДП и Демократска странка, која је
највише љуљала трошну лађу прет-
ходне владајуће гарнитуре, проме-
ниле страну. Лигашима је требало да
праве друштво и одборници СПС-а,
али су се они након избацивања из
власти определили за политику ак-
тивне мирољубиве коегзистенције,
коју је осмислио њихов некадашњи
идеолошки отац, а у народу је још
позната и као несврстаност.

Монотонију повремено разбијају
превирања унутар најјаче партије у
граду – Српске напредне странке. Ста-
ње полицентризма које је прерасло у
трајно могло би изазвати конфузију у
њиховим редовима да није још увек
снажне жеље напредњака за владањем.

Врх странке у извесној мери куму-
је оваквом стању јер повремено пра-
ви пометњу у партијском чланству у
Панчеву најавама изборне скупшти-
не за градски одбор. Тада настане
комешање и стрка да различите
струје унутар одбора, то јест повере-
ништва, обезбеде своје кандидате за
месне одборе и градски одбор, као и
подршку чланства за њих. А као што
смо имали прилику да видимо по-
следњих недеља, у тим условима и уз
актуелну кадровску структуру могу-
ће је очекивати и неочекивано.

Упућени кажу да је позадина по-
следњих вести из панчевачке поли-

Мала историја
великог удеса
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шла у др Слободану Овуки, директо-
ру Дома здравља и угледном гинеко-
логу, новог кандидата, па је он заме-
нио Павлова и у повереништву.

Да би, наводно, ојачали своје пози-
ције и у јавности, они су за Овуку,
али и организацију „Српска Спарта”,
међу чијим оснивачима су Катуца и
Симеуновић, испословали Новем-
барску награду Панчева. Око тога је
избио јавни скандал јер се Раданов
успротивио начину на који је обавље-
но гласање за овогодишње лауреате.

Време деснице 
је прошло
» страна 4

меуновић је неко време провео у
притвору док је трајала истрага о
овом случају. Тужилаштво још увек
није одлучило да ли ће подићи опту-
жницу или ће одбацити пријаву.

Неколико дана по изласку Симеу-
новића из притвора београдска по-
лиција ухапсила је Живановића под
сумњом да је примио мито од бео-
градске фирме којој је посао на тен-
деру дала комисија чији је Живано-
вић био председник. Могло би се ре-
ћи да се ови догађаји случајно по-
клапају и да се не ради о некој врсти
реванша, али је нејасно зашто је хап-
шење уследило тек сада за догађај од
пре готово годину дана. Ваљда ће ис-
трага дати одговор на то питање.

Најновија политичка интрига је да
ће након усвајања градског буџета за
2015. доћи до новог прекомпоновања
власти. Није јасно ко би све требало да
учествује у томе, али је индикативно то
што је након ручка на коме су виђени
директор „Зеленила” и његов заменик,
те новопостављени шеф социјалиста
Никола Дангубић, овај последњи за ТВ
Панчево изјавио да постоје изгледи да
се СПС врати у власт. Параноичним
посматрачима ово је био знак да се
„пакује” нова скупштинска већина.

Ко би је све чинио и како, није ја-
сно, као што није познато ни ко би
требало да испадне из актуелне вла-
сти. Али да таква настојања нису без
основа указују догађаји од летос ка-
да је наводно требало да се од одбор-
ника неколико странака сачини но-
ви одборнички клуб Вулиновог По-
крета социјалиста. Крајња мета у
овим чисткама требало би изгледа
да буде градоначелник Раданов, који
је успео да за нешто више од годину
дана мандата засмета многим калку-
лацијама и „комбинацијама”.

До усвајања буџета има мање од
месец дана. Набавите карте за најбо-
ље места и купите кокице, ако вам је
остало нешто новца за њих након ре-
форми Владе Србије.

Д. Вукашиновић

Дејан Живановић, дотадашњи функ-
ционер локалног ДСС-а и помоћник
градоначелника. У поплави прича из
скупштинских и других кулоара мо-
гло се чути да је уз одобрење Сушеца
учланио у странку око 500 људи из
Глогоња, Банатског Новог Села и До-
лова, што је према истим изворима
био разлог да пред неколико сведока
Симеуновић запрети како ће Жива-
новићу „наместити” саобраћајну не-
срећу. Онда је Живановић против
њега поднео кривичну пријаву и Си-

цијско-политичке хронике директно
повезана са овим догађајима. На-
предњаци су пре неколико месеци
усмено обавештени „одозго” да уме-
сто једног имају тројицу повереника
– Жељка Сушеца, народног послани-
ка, који је дотад био једини повере-
ник, Павла Раданова, градоначелни-
ка Панчева, и Сашу Павлова, заме-
ника градоначелника. 

Прича се да је затим једна од стру-
ја унутар СНС-а окупљана око Драга-
на Катуце, директора „Зеленила”, и
Дејана Симеуновића, руководиоца на
Зеленој пијаци, видела Павлова као
свог кандидата за председника Град-
ског одбора, али се овај, чињеница је,
убрзо повукао. Онда је та струја на-

Ни друга струја, чији је стожер Су-
шец, није седела скрштених руку.
Судећи по незваничним информа-
цијама, најпре је покушано да се до-
бије подршка одређених кругова
унутар странке, тако што је планира-
но да на место директора „Грејања”,
уместо Миодрага Лазића (ДСС), до-
ђе Сандра Божић. Потом се на
„трансфер листи” нашао и Миленко
Крајновић (ЛДП), директор АТП-а,
али и Предраг Патић, већник за ко-
муналне делатности. Њих је требало
да замене Ивана Лазаров и Милош
Мијић, али ни од једне, ни од друге
смене није на крају било ништа.

Борба се заоштрила када је пре не-
што више од месец дана у СНС ушао
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Круг у Градском парку,

некада давно, недељом

је био резервисан за

блех-музику.

Уз њу је могло да се

игра, али то у 

грађанској Србији 

није био обичај.

У времену потом 

у кругу се пикао мали

фудбал, а по околној

земљи кликери 

су се гурали у 

издубљене „роше”.

Простор за игру 

се ширио и лопту и 

стакленце убрзо 

су заменили 

аутомобилчићи, 

бицикли и дечје 

игралиште.

Е, онда смо прешли

на демократију, 

па су главне игре 

премештене у оближњу 

општинску зграду.

То су наше игре 

престола, то јест 

игре без граница.

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦАИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА

ЛОКАЛНЕ ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ ИЗ КУЛОАРСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ 

ТАЛАСАЊЕ ИСПОД ПОВРШИНЕ



у подужу посету.
А чик да вам се усред ове нема-

штине неко „накачи” на четири дана
пуног пансиона?! Можда би се и не-
како финансијски поднело дочекати
драга бића, али питање је колико их
је у овом свеопштем расулу преоста-
ло. Или сте се посвађали због на-
следства, или вам дугују (или им ви
дугујете) неки новац, или...

Дан Републике је посебно био
омиљен у панонској равници. Зна се
и зашто – због чварака, кобасица, ба-
ревине, киселог купуса, куване раки-
је и свих других радости (наравно,
несрећне клемпаве животиње због
тога нису биле нимало радосне...). У
то време готово свака сеоска кућа је
по навици гајила свиње (без обзира
на добре плате у фабрикама), а увек
се неко у фамилији разабирао у ка-
сапски занат. А да у свињокољу при-
помаже могао је свако – од мајушне
дечурлије до крхких стараца. И онда
– од праскозорја, прве вруће и ту-
жног сквика (жене, чељад и тахикар-
дичари морали су да зачепљују
уши), па до оног слатког умора и
смираја уз богат астал и пуцкетање
фуруне – стваране су успомене за не-
заборав.

То романтично време је, нажа-
лост, давно прохујало, а све доброби-
ти социјализма (дакако, било је и ло-
ших ствари, али о томе неки други
пут...) потонуле су у глибу транзици-
оне мочваре из које никако да се ис-
кобељамо. Можда Тито и јесте био
диктатор, али се не памти да је на-
род онолико (деценија) живео у кон-
тинуитету не скидајући осмех с ли-
ца. Што је из муља у ком се налази-
мо – апсолутно незамисливо...

Уместо да доласком (ах, те) демо-
кратије започне време западњачког
благостања и либерализације ми-
шљења, наступила је све гологузан-
скија беда & чамотиња, а о слободи
говора боље да ћутимо...

Стога не треба да чуди што га мно-
ги још увек славе...

Ј. Ф.

Лепота историје и ово данас
С обзиром на то да нам повратне информације говоре да коментатор-
ску страну, па и ову рубрику, најчешће читају они што се на посредан
или непосредан начин баве политиком, решили смо да овог пута одсту-
пимо од обичаја да проматрамо практичну примену политике и да се
позабавимо њеном теоријом. Можда ће се то показати корисним; у
пракси политичара, наравно.

Филозофи ће нам, надамо се, опростити што због скученог простора
не дајемо целовитија објашњења. И, да не буде да се правимо претерано
паметни: дефиниције цитирамо из фантастичног уџбеника „Политички
систем” (1994), чији су аутори двојица професора – Матић и Подунавац.

Елем, у античка времена Конфучије је политику дефинисао као „дру-
го име” за организовани заједнички живот људи. За Грке, политика раз-
матра најважније проблеме за живот једне заједнице. Е, сад, прапреци
данашњих Грка нису могли да се сложе око тога шта је суштина поли-
тике: софисти су тврдили да је срж ове дисциплине реч, Сократ и Пла-
тон да је то истина, док је Аристотел подвлачио делање и конструкцију,
додајући да „циљ политике није знање него делање”.

Нису ови мислиоци били савршени, али су заиста размишљали: тако
Платон демократију, у коју се сада сви куну, дефинише као „божанско
право незналица да владају лоше” и додаје да она у себи садржи простор
у коме се права политика имитира, што је описао појмом театрократија.

И, како да некуд озбиљно пођемо а да нас не снађе нека чувена репли-
ка из „Топ-листе надреалиста”. Овог пута се ради о скечу у ком човека
из неког разлога муче, па мучитељ предлаже Воји, свом колеги мучите-
љу, чиме треба тотално да сломе жртву, која је везана за столицу: „Војо,
Ниче...” Овај почиње да чита неки Фридрихов нихилистички текст, а
мученик кука и све признаје...

Нећемо, зато, много о немачком филозофу; рећи ћемо само да је на
Платоновом трагу Ниче театрократију означио као „фантастичну идеју
примата театра над уметношћу”.

Не смемо изоставити Хобса, који каже да је реторика „способност под
којом се подразумева оно што ће нам послужити да придобијемо веро-
вања слушалаца о било којем питању”, те да је крај реторике победа,
„она се састоји у придобијеном веровању”. Аквински још у 13. веку твр-
ди да нема противречја између етике и политике, а Макијавели двеста
година касније да „природа режима зависи од околности, политичког
темперамента народа и вештине управљача”.

Уф, нема више простора, а толико је још занимљивих мисли у наре-
ченом уџбенику; набавите га, обавезно. И, ова списанија неће „заврши-
ти посао” док не протрчимо кроз овде поменуте кључне идеје и речи и
не пробамо да их препознамо у ономе што се данас дешава.

Организовани заједнички живот људи – личи ли вам Србија 2014. го-
дине на ту одредницу? Даље, шта је суштина српске политике: реч,
истина или делање и конструкција? Па, ниједан од понуђених одговора,
осим ако софистичку „реч” не схватимо као жваку, причу. Кад смо код
реторике, изгледа да нам је Хобс веома близу: често у нашој земљи по-
сматрамо „способност под којом се подразумева оно што ће нам послу-
жити да придобијемо веровања слушалаца о било којем питању”.

И „обрнути Аквински” нас проналази: има ли противречја између ети-
ке и политике данас и овде? Да, очигледног! Макијавели је, као и увек,
у праву: овакав режим у Србији је, недвосмислено, настао због околно-
сти, политичког темперамента народа и вештине управљача.

Ипак, Платонова дефиниција демократије је пун погодак: да, у Ср-
бији нас већ деценијама погађа „божанско право незналица да влада-
ју лоше”.

А да ниједан политичар на власти у овој земљи није у стању да бар
једном поштено призна да је у нечему погрешио, што би му, бај-д-веј,
донело и поене, знамо сви. Пошто сваки од њих има само вољу за моћ,
данас им такво признање не би извукло ни везивање за столицу и, по-
том, ишчитавање, од корице до корице, Ничеовог дела „Тако је говорио
Заратустра”.

Ни сутра.

ничара у друге земље. Нашу земљу
неповратно напуштају како млади
медицинари – они који су завршили
факултете и средње школе, а до сада
уопште нису имали прилику да раде,
тако и њихове искусније колеге и ко-
легинице које не желе више да раде
тежак и одговоран посао за мале
плате.

Остају они који су оправдано неза-
довољни јер су под притиском ни-
ског личног стандарда, пуних чекао-
ница, претњи да не претерују са из-
давањем лекова и обавезе да током
радног времена приме тачно одређе-
ни број пацијената. Шта може да
очекује болесник када га дочека
уморан и незадовољан лекар који
може да му посвети максимум пет-
наестак минута, није тешко претпо-
ставити. Они који имају довољно
новца помоћ могу да потраже и да је
брзо добију у приватним ординаци-
јама. Онима који нису у тој ситуаци-
ји само свевишњи може да помогне!

М. Г.

Дан Републике
Већ дванаест година званично, а
двоструко дуже и суштински, Дан
републике не постоји. На жалост
многих – јер овај празник је симбо-
лизовао можда и најсрећнија време-
на на овим просторима, када се ве-
ровало у тамо неко братство & једин-
ство, а на посао се одлазило с не-
скривеним еланом и радило удар-
нички, баш као за себе.

Сви који су макар окрзнули без-
брижност живљења у Титовој Југи,
никако не могу да се са сетом не се-
те атмосфере обележавања најва-
жнијег државног празника, који не
само да је био увертира за још слађе
(бар за децу) новогодишње благдане,
већ је у та, из ове перспективе, рас-
кошна времена, омогућавао људима
да се пуног срца (и буђелара) до ми-
ле воље друже. Било је малтене неза-
мисливо да вам за 29. новембар не
дођу гости или да ви неком не одете

Лекари одлазе
„У Србији je једна трећина педијата-
ра старија од 55 година и уколико се
нешто не предузме, за неколико го-
дина наша земља би се могла суочи-
ти са озбиљним недостатком ових
специјалиста”, истакнуто је на отва-
рању скупа „Актуелности у педија-
трији 2014” у Институту за мајку и
дете, који је одржан 24. фебруара ове
године.

Иако је од тада прошло скоро го-
дину дана, не само да није учињено
ништа да би се решио тај проблем,
већ се ситуација променила на горе.
Медији су недавно известили да је у
једном граду у Србији због мањка
педијатара у тамошњој болници је-
дан од лекара те специјалности, који
има више око седамдесет година и
одавно је у пензији, замољен да по-
ново почне да ради, што је он при-
хватио са одушевљењем!?

Проблем с педијатрима је само
део ширег проблема с којим се суо-
чава Србија због масовног одласка
лекара, медицинских сестара и тех-

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Не би се ова фотка окренула да бицикл није везан за канту...

Центар града ових дана

Снимио Никола Стоилковић

И
Л

У
С

Т
Р

А
Ц

И
јA

: 
Д

У
Ш

А
Н

Л
У
Д

В
И

Г

• Првооптужени је први пропевао, а онда се појавило више прате-
ћих вокала.
• Ми нисмо тамо нека банана-држава. Ми уопште нисмо држава!
• Демократија је код нас ушла у све поре друштва и ту јој се губи
сваки траг.
• Истина је да наша влада води кратковиду политику, али она
има далекосежне последице.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

КОМШИЈИ НИКАКО ДА ЦРКНЕ КРАВА. НЕ ЗНАМ ЗАШТО МИ ТО

РАДИ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 4. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 



Изложба радова 
и дружење

Чланови четири панчевачка
удружења прославили су свој
празник – Међународни дан
особа са инвалидитетом у сре-
ду, 3. децембра, изложбом ра-
дова у холу Градске управе.
Манифестацију је организо-
вао Радио Панчево – емисија
Добриле Јовановић „И ми смо
ту”, уз подршку Савета за род-
ну равноправност Скупштине
града Панчева. Добрила Јова-
новић, организаторка догађа-
ја и ауторка емисије „И ми
смо ту”, која је посвећена осо-
бама са инвалидитетом, обе-
лежила је истог дана 14 годи-
на постојања емисије.

– Окупили смо се да заједно
поделимо шта смо све годину
дана урадили, шта смо успели
да остваримо, а шта нам тек
предстоји. Позвали смо пред-
ставнике неколико базичних
организација из области соци-
јалне заштите, а да смо имали
више простора на располага-
њу, и за чланове осталих удру-
жења било би места – изјавила
је Добрила Јовановић.

У плану оснивање радних
центара
Присутнима су се обратиле и
Марина Димитрић, главна
уредница Радио Панчева, Ми-
лица Тодоровић, председница
Савета за родну равноправ-
ност, и Сузана Јовановић,

ИНВАЛИДИ ПРОСЛАВИЛИ СВОЈ ДАН

ВРЕДНИ И АКТИВНИ, А 
ДИСКРИМИНИСАНИ

Четвртак, 4. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Традиционалан качаревач-
ки новогодишњи турнир у
малом фудбалу „Soccer” одр-
жаваће се од 20. децембра у
локалној хали спортова.

Организатори позивају за-
интересоване да се до 15. де-
цембра пријаве на контакт-
телефон 064/15-65-704. Ко-
тизација износи 12.000 ди-

нара, а награде су гарантова-
не – прва ће износити сто
хиљада динара, а друга упо-
ла мање. Тренутно је прија-
вљено дванаест екипа из Ка-
чарева, Београда, Вршца...

Генерални покровитељ је
Месна заједница, а спонзор
је спортска кладионица
„Soccer”. Ј. Ф.

Панчево ће ове недеље по-
ново бити на светској спорт-
ској мапи. У главном граду
Катара од 3. до 7. децембра
одржава се Првенство света
у пливању у малим базени-
ма, а међу најбољим плане-
тарним пливачима наћи ће
се и Јована Богдановић, чла-
ница ПК-а Спарта из нашег
града.

Сјајна спортисткиња се
нашла у малобројној групи

наших репрезентативаца, а
наступиће у дисциплини
200 м прсно. То надметање
ће се по много чему разли-
ковати од досадашњих. Бо-
гати организатори су при-
премили новчане награде за

најуспешније, па тако злат-
но одличје вреди 7.000 до-
лара, док ће спортиста који
обори светски рекорд бити
награђен са 15.000 зелених
новчаница.

У веома јакој конкуренци-
ји – а у Јованиној дисципли-
ни нема квалификација до
финала, већ се рачуна најбо-
ље остварено време – циљ
наше пливачице је да оства-
ри свој најбољи резултат без

пливачког одела, које се ви-
ше не може користити на
највећим пливачким смотра-
ма. Тренер Јоване Богдано-
вић је Ненад Јовић, наш су-
грађанин и истакнути пли-
вачки стратег. С. Д.

У КАЧАРЕВУ ПРЕД НОВУ ГОДИНУ

Турнир у малом 
фудбалу

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ПЛИВАЊУ

Јована у Дохи

истакне неопходност оствари-
вања тих потреба.

Сузана Јовановић је похва-
лила чланове удружења који
су се окупили како би просла-
вили свој празник, јер су по-
казали да могу да сарађују.
Она је нагласила да Панчево
има дугу традицију удружива-
ња грађана и да је у нашем
граду тренутно активно два-
наест организација особа са
инвалидитетом. Сузана Јова-
новић је истакла и да локална
самоуправа подржава удру-
жења издвајањем новца за
програмске трошкове и раз-
војне пројекте. Одговарајући
на питање како ће Град помо-

ји су у плану. Према речима
наше саговорнице, локална
самоуправа ради и на увођењу
асистената у образовне уста-
нове. Она је додала да градска
власт и на другим пољима
„помера помало границе” и да
се труди да решава она пита-
ња која су у њеној надлежно-
сти, као и да лобира код по-
крајинских и републичких
органа за системска решења.

Међуопштинска организа-
ција Савеза слепих Панчево
представила је радове настале
у радионицама накита, макра-
меа и ткања, као и предмете
украшене техником декупаж.
Златибор Лазаров, председник
те организације, истакао је да
чланови имају добру сарадњу с
Домом слепих и локалном са-
моуправом и закључио да су
највећи проблеми с којима се
слепи суочавају незапосленост
и архитектонске баријере. 

Велики број притужби
Удружење оболелих од мул-
типле склерозе приказало је
слике које су настале у ликов-
ној радионици, док је Дру-
штво за помоћ МНРО изло-
жило, између осталог, пред-
мете настале у кројачким ра-
дионицама. Ђурђина Атанац-
ковић, председница удруже-
ња, оценила је да друштво и
држава треба да омогуће ро-
дитељима да се старају о деци
с менталном ретардацијом,
што данас није случај.

Чланови Међуопштинске
организација глувих и наглу-
вих Панчево представили су
рукотворине жена, чланица
организације. Љиљана Катић,
секретар удружења, навела је
да њихов рад подржава ло-
кална самоуправа, без које ор-
ганизација не би опстала
више од педесет година.

Међународни дан особа са
инвалидитетом (3. децембар)
обележава се од 1992. године,
када је Генерална скупштина
УН усвојила резолуцију којом
се све земље позивају на обе-
лежавање тог дана с циљем да
се унапреди и омогући једнако
уживање људских права и рав-
ноправно учешће у друштву.

Поводом Међународног да-
на особа са инвалидитетом по-
вереница Невена Петрушић
напоменула је да су особе са
инвалидитетом у Србији једна
од најдискриминисанијих дру-
штвених група. Неравноправ-
ност се огледа нарочито у
областима образовања, рада и
запошљавања, живота у зајед-
ници, једнакости пред законом
и приступа услугама и инфор-
мацијама. То потврђују и при-
тужбе упућене поверенику за
заштиту равноправности, које
се односе на дискриминацију
на основу физичког, сензорног
и менталног инвалидитета. То-
ком 2014. године број подне-
тих притужби по том основу
већи је него прошле године.

И. Предић

Песникиња и новинарка
нашег листа Драгана Мла-
деновић презентовала је
своју нову збирку песама
„Слова љубве” у старом са-
рајевском биоскопу у
оквиру андерграунд клуба
„Критериј” у четвртак, 27.
новембра. Реч је о књизи
ангажоване поезије, која
на необичан начин говори
о феномену мржње у на-
шем друштву. У публици
су махом били ученици
Прве, Друге и Треће гим-
назије у Сарајеву и они су

ауторки постављали број-
на питања о новој збирци,
али и о њеним раније обја-
вљеним књигама. Поред
Драгане Младеновић, у
програму је учествовао и
прозни писац Алмир Алић
из Сарајева.

Књигу „Слова љубве” ау-
торка је пре тога, у новем-
бру, представила у Ужицу, у
оквиру прославе 175 годи-
на постојања школе, као је-
дан од пријатеља и писаца
фестивала „На пола пута”.

Р. Т.

ПРОМОЦИЈА У САРАЈЕВУ

Представљена 
„Слова љубве”

ММУУЗЗИИЧЧККОО--ППООЕЕТТССККОО  ВВЕЕЧЧЕЕ

Међуопштинска организација Савеза слепих Панчево тра-

диоционално је обележила Међународни дан особа са ин-

валидитетом изложбом ручних радова чланова организаци-

је и музичко-поетским програмом. Манифестација је одр-

жана 3. децембра у удружењу „Петефи Шандор”, а у про-

граму су учествовали активисти организације Савеза сле-

пих Панчево, који су извели рецитал уз музичку подршку

оркестра „Банатски кицоши” и Жељка Тођераша Тође.

чланица Градског већа заду-
жена за област рада, запо-
шљавања и социјалне полити-
ке. Милица Тодоровић је на-
поменула да се Савет својим
деловањем труди да укаже на
категорије становништва које
имају другачије потребе и да

ћи у решавању проблема који
највише тиште инвалиде (не-
запосленост, сиромаштво, ар-
хитектонске баријере), она је
одговорила да је једно од ре-
шења која ће дати озбиљније
резултате при запошљавању
оснивање радних центара, ко-

НЕ МОГУ ДА ИГРАМ С ТОБОМ!
АЛИ НАВИЈАМ ЗА ТЕБЕ СВИМ СРЦЕМ.

БУДИ И ТИ У МОМ ТИМУ. НАВИЈАЈ ЗА МЕНЕ.

ПОМОЗИ МИ. ИМАЈ РАЗУМЕВАЊА.

Заједничка фотографија за незаборав

ДАН БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

Три концерта
У оквиру обележавања дана
Балетске школе „Димитрије
Парлић”, у наредном перио-
ду биће приређено неколико
занимљивих програма. Нај-
пре ће ученици те школе, уз
госте из Италије, извести
концерт у недељу, 7. децем-
бра, од 18 сати, у дворани
Културног центра. На истом
месту у петак, 12. децембра,
од 17 сати, планиран је дру-
ги ученички концерт, када

ће гости бити играчи КУД-а
„Абрашевић”.

Уз то, 15. децембра биће
приређен концерт захваљу-
јући којем ће публика, кроз
игру ученика балетске шко-
ле и видео-приказе, „проше-
тати” кроз разне балетске
епохе. Ту представу припре-
ма наставница Светлана Бу-
чевац, историчарка уметно-
сти и балетски педагог.

Д. М.

www.pancevac-online.rs



– Српска напредна странка се
ограђује од појединаца који
својим поступцима крше за-
кон, а борба против корупције
није селективна, већ свеобу-
хватна – рекао је Жељко Су-
шец, повереник те партије за
Панчево и народни посланик,
на почетку конференције за
новинаре одржане у уторак, 2.
децембра.

Повод за овај сусрет с нови-
нарима било је хапшење Деја-
на Живановића, помоћника
градоначелника, због сумње
да је још октобра 2013. годи-
не, када је био члан ДСС-а,
примио мито, а приступио је
СНС-у пре три месеца – под-
сећа ова странка.

Као доказ принципијелно-
сти у борби против корупције,
„рак-ране овог друштва”, Су-
шец је навео примере и дога-
ђаје у многим другим среди-
нама (Врању, Нишу, Кикинди,
Ковину...) у којима су чланови
ове партије били процесуира-
ни без обзира на то што су би-
ли на одговорним функција-
ма. Он је подвукао да су сви

чланови ове партије „подло-
жни истрази”, а СНС ће и убу-
дуће осудити све оно што се
коси са законима Србије. По-
једини чланови странке, уко-
лико чине незаконите радње
или су „заборавили програм
СНС-а”, „ниједног момента
неће бити заштићени” – под-

вукао је повереник. Тиме се,
према његовим речима, штите
и сви они поштени чланови
партије, која у Србији има
скоро 500.000 чланова, а у
Панчеву око 15.000.

Уколико се докаже да је Жи-
вановић заиста прекршио за-
кон, што важи и за све остале

чланове СНС-а, па и у случају
Дејана Симеуновића, он ће би-
ти суспендован и искључен из
странке – најавио је Сушец.

Одговарајући на питања но-
винара, он је рекао да скуп-
штинска већина у Панчеву
„добро функционише”, без об-
зира на то што „поједини коа-
лициони партнери мало изла-
зе из договорених оквира”,
али и да се све несугласице
решавају на састанцима коа-
лиције. Нагласио је и да нема
разговора о прекомпоновању
овдашње власти, о чему се шу-
шка по Панчеву, јер је СНС за-
довољан како Град функцио-
нише.

Као народни посланик, Су-
шец је, накнадно, најавио да
ће се у скупштинској процеду-
ри до краја ове године наћи и
два нова закона како би се
особе са инвалидитетом укљу-
чиле у социјални и економски
живот Србије. Један је о упо-
треби знаковног језика, а дру-
ги се односи на кретање сле-
пих и слабовидих особа уз по-
моћ паса водича.

Нови председник Демо-
кратске странке у Панчеву
је Предраг Богатинчевић,
директор Основне школе у
Долову – одлучили су чла-
нови те партије на непо-
средним изборима одржа-
ним у суботу, 29. новембра.

Истовремено, странка је
добила и нови Градски од-
бор у који је ушло 25 чла-
нова од предложена 32
члана. Ове резултате, у
складу са статутом стран-
ке, остало је још да потвр-
ди Извршни одбор ДС-а.

Зашто би неко поштовао
законе ове земље ако се
њих не придржавају ни
министарства ни Влада
Србије, који су их припре-
мали, писали и предложи-
ли Народној скупштини?
Да ово питање није само
реторичке природе, дока-
зују нам баш Влада и репу-
бличко Министарство
привреде у случају Закона
о приватизацији.

Наиме, поменути акт је
детаљно прописао посту-
пак, потребне радње и ро-
кове за приватизацију 503
фирме које су још у држав-
ном односно друштвеном
власништву. По слову за-
кона, до 15. септембра је
требало Агенцији за при-
ватизацију доставити пи-
сма о заинтересованости
за учествовање у овом по-
ступку, а она је потом има-
ла 45 дана да „предложи
министарству надлежном
за послове привреде модел
и метод приватизације” за
сваку фирму појединачно
(члан 21. поменутог зако-
на). Тај рок је истекао по-
следњег дана октобра.

Јавност је потом обаве-
штена да је Агенција „на
основу исказаног интере-
совања инвеститора и по-
словне одрживости кон-
кретног субјекта привати-
зације предложила модел,
метод и мере за даље спро-

вођење поступка привати-
зације за оне субјекте код
којих је пословање оцење-
но као одрживо”, па је то
прослеђено Влади Србије.
Рекоше успут да за 200
предузећа нема заинтере-
сованих, као ни оних који
нуде стратешко партнер-
ство, а да се за осталих 300
фирми јавило више од
1.700 заинтересованих ку-
паца.

На основу предлога
Агенције, Министарство
привреде и Влада су, по
слову закона, одлуку којом
се одређују модел и метод
приватизације, почетна
цена, као и остале мере
морали да донесу „у року
од 30 дана од дана доста-
вљања предлога”, што ће
рећи најкасније до 1. де-
цембра.

До закључења овог броја
„Панчевца” (среда, 3. де-
цембар, увече) Влада Ср-
бије, Министарство за
привреду и Агенција за
приватизацију – ћуте! Она
503 предузећа и пет-шест
хиљада људи у њима – че-
кају. А Вучић је био у
Израелу и није био ту да
подвикне.

И да поновимо питање с
почетка текста: зашто би
неко поштовао законе и
чему они служе ако их се
не придржавају ни мини-
старства ни Влада Србије?

ГЛЕДАЈУЋИ ПОПРЕКО

Чему служе закони?
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Ова напредњачка 
Србија је гола, боса 
и понижена

Брозову политику 
неутралности 
немогуће је обновити

Седам принципа из програма
названог „Нова мобилизација”
у суботу, 29. новембра, на
штанду постављеном између
Градског архива и Зелене пи-
јаце, у име Нове странке пред-
ставио је заинтересованим
Панчевцима Владимир Пави-
ћевић, народни посланик у
Скупштини Србије и заменик
председника те партије.

– Обраћамо се грађанима
како би се они покренули да
нешто у нашој држави проме-
нимо набоље. А данас живимо
у напредњачкој Србији која је
гола, боса и понижена и сма-
трамо да су нас они увели у
услове који нису достојни жи-
вота једног савременог грађа-
нина у савременој држави –
рекао је Павићевић објашња-
вајући разлоге за ову акцију,
под називом „Разговор с на-
родним послаником”.

За резолуцију коју је
Европски парламент недавно
усвојио због наступа Војисла-
ва Шешеља, он је рекао да
представља „јасан сигнал да
Србија мора коначно да де-
финише стратегију и оријен-
тацију спољне политике”, то
јест пружи одговор на питање
да ли желимо да се крећемо
према Истоку, према Западу,
или хоћемо да обнављамо

НОВА СТРАНКА

ВРЕМЕ ДЕСНИЦЕ JЕ ПРОШЛО

„Брозову политику неутрал-
ности”. Нова странка сматра
да окретање ка Истоку није
добро, а да је „политика неу-
тралности у овим условима
немогућа”. Први и основни
приоритет, по мишљењу ове
странке, мора да буде „пуно-
правно чланство у Европској
унији”, а потом и дефинисање
добросуседских односа са
околним државама.

Приликом оваквих сусрета
и разговора, према Павићеви-
ћевим речима, грађане најви-
ше интересују економска пи-
тања, животни стандард и ка-

ко да се „створе услови за при-
стојан живот” у Србији.

– На политичкој сцени Ср-
бије на десници постоји про-
цес благе хомогенизације, по-
јачан повратком Шешеља, али
се мени чини да је то само
спољни утисак и да стварне
хомогенизације нема. На дру-
гој страни, на којој смо и ми,
има неколико активних поли-
тичких странака које желе по-
верење грађана, али у свом де-
лању нису баш синхронизова-
не, док неке нису ни консоли-
доване. Наш предлог је следе-
ћи: хајде да свака странка по-

јединачно прво ради на шире-
њу своје инфраструктуре, а
после шест месеци, на при-
мер, да видимо како стојимо и
које странке су у идеолошком
смислу сличне нама, па тек
онда да разговарамо и почне-
мо неки процес хомогениза-
ције и заједничког деловања –
рекао је заменик председника
Нове странке.

По његовом мишљењу не
постоји опасност да десница у
Србији буде оно што је била
током последње деценије про-
шлог века, јер је „време такве
политике прошло”.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Неки чланови су заборавили програм партије

Дан републике некада-
шње државе Покрет соци-
јалиста је „обележио” у
суботу, 29. новембра, одр-
жавањем изборне конфе-
ренције за градски Савет
омладине те партије.

– Ми смо јединствена и
права левица на нашој
политичкој сцени, а По-
крет социјалиста има ак-
тивну и одговорну омла-
дину, која поседује кри-
тичку свест и има жељу за
променама. Ми ћемо у свему

пратити и подржавати нашег
лидера Александра Вулина,

који као министар
успешно реализује ви-
зију о бољем и хума-
нијем друштву – ре-
кла је овом приликом
Горјана Маринковић,
покрајинска председ-
ница омладине те
странке.

За председника овог
седмочланог тела 32
присутна делегата
изабрала су дипл. еко-

номисту Наду Шкрбић, а
шест осталих чланова су: Не-

мања Динић, Јована Шарић,
Милица Медић, Ђура Лукач,
Дејан Батало и Бојана Стев-
чић. Најављено је и да ће ве-
лика изборна конференција
Савета омладине Покрета со-
цијалиста на нивоу целе Ср-
бије бити одржана у марту.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Изабран Савет омладине

Градски одбор Социјалде-
мократске партије Србије
поново је упозорио да јавна
предузећа, уз прећутну са-
гласност надлежних у ло-
калној самоуправи, игнори-
шу мишљење представника
надлежног министарства и
настављају погрешно да об-
рачунавају увећање зарада
по основу минулог рада.

– Спорно је то што посло-
давци укупна средства оства-
рена умањењем зарада запо-
слених по основу минулог ра-

да код претходних послода-
ваца незаконито и без прав-
ног основа прерасподељују на
увећање зараде запослених с
већим коефицијентом и ду-
жим стажем код истог посло-
давца – рекла је Милица Ми-
јовић, потпредседница омла-
дине СДПС-а, на конферен-
цији за новинаре одржаној у
уторак, 2. децембра.

Она сматра да је требало
изменити програме посло-
вања јавних предузећа и њи-

хов финансијски план, да би
се дефинисало како и где се
распоређују и троше уште-
ђена (неисплаћена) сред-
ства за минули рад, која ће,
по њеној процени, до 28. ја-
нуара износити око 23 ми-
лиона динара.

– Овакав начин исплата је
противан одредбама оп-
штих аката и уговора о раду.
Послодавац, с једне стране,
чини прекршај са елементи-
ма кривичне одговорности,
а с друге стране, у случају

судског спора, он је дужан
да на име изгубљене зараде
запосленима исплати и за-
конску камату, судске и
адвокатске трошкове, чиме
ће предузећа довести у још
тежи положај – казала је
Мијовићева.

Градски одбор СДПС-а
истиче и да ову област треба
да контролишу инспектори
за рад, а не буџетски ин-
спектори.

С. П.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

И даље незаконито
обрачунавање зарада

Страну припремио

Зоран
Спремо

Владимир Павићевић: „Нова мобилизација” против напредњачке Србије

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Предраг уместо Весне



Обезбеђено 
довољно соли 

Комунална предузећа
припремила 
механизацију

– Све градске службе и јавна кому-
нална предузећа у Панчеву и окол-
ним селима спремни су за снег, ме-
ханизација им је исправна и имају
довољне количине соли за посипање
саобраћајница и улица – изјавио је
Миодраг Милошевић, шеф Одељења
за одбрану и ванредне ситуације
Града Панчева, након што је у поне-
дељак, 1. децембра, са сарадницима
обишао Зимску службу „Војводина-
пута” и јавна комунална предузећа
која се ангажују када је потребно от-
клонити последице елементарних
непогода.

Он је нагласио да ће носиоци свих
будућих активности које ће бити
предузимане у случају снега, поле-
дице и других временских неприли-
ка бити јавна комунална предузећа
„Хигијена” и „Зеленило”. Прецизи-
рао је да ће та предузећа, ако буде
потребно, бити спремна да ангажују
по стотинак својих људи и располо-
живу механизацију.

Додао је да су остала комунална
предузећа („Грејање”, „Водовод и ка-

ХРОНИКА
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Кошава је реч турског порекла (кош
– брз, хава – ваздух). То је југои-
сточни ветар који дува с Карпата,
најчешће током јесени и зиме. У на-
шим крајевима кошава се највише
јавља на подручју јужног Баната,
посебно у Вршцу, Банатском Кар-
ловцу, па и у Панчеву. Може да ду-
ва брзином и преко 70 километара
на сат, па чак и да се претвори у
олујни ветар. Баш ових дана сведо-
ци смо једне такве непогоде. Није
реч само о хладноћи која се осети и
немогуће ју је избећи, већ и о чиње-
ници да кошава веома смета хро-
ничним болесницима. Док се ова
појава не умири, а често траје и се-
дам дана, најбоље је избегавати из-
лазак из топлог дома.

ДУШАН ХИНИЋ, 
одлази у теретану:

– Нисам сигуран да уопште има
лека против кошаве. Топла јакна,
шал и капа помажу, али није то то.
Можда је мало пријатније кад се
крећеш, јер се самим кретањем гре-
јеш. Кошава одузима енергију или
како бисмо ми млади рекли – баш
смара. Видите и сами да је град пуст,
а изгледа да је најбоље по оваквом
ветру не напуштати затворене про-
сторије.

НИКОЛА ТОШИЋ,
„партизановац”:

– Кад дува кошава, драго ми је да
ја нисам на том ветру. Тако испада
да ипак има неке користи кад оста-
нете код куће. Ако баш мора да се из-
лази, онда треба што пре завршити с
тим обавезама, па у неки кафић или
кафану да се човек угреје и склони
од досадног ветра. Можда постоји и
нека боља варијанта, али ја мислим
да је то једина ваљана заштита.

АНА НОВАКОВ, 
продавац шампињона:

– Долазим у Панчево сваког дана
из Ковина, а кошава је стално ту, као
да ме прати. Хладно је, а ветар још
појачава утисак зимоће. Нажалост,
Зелена пијаца није покривена, па се
зима и те како осећа и не може се из-
бећи. Мени не помажу ни шал ни ка-
па. А мора да се ради.

НЕБОЈША ТОДОРОВИЋ,
студент:

– Кад овако снажно дува ветар,
трудим се да не излазим из куће, јер
је то најбоља превентива. Но кад се
мора – мора се. Мислим да младима
толико и не смета снажан ветар. Кад
си млад, требало би да имаш довољ-
но енергије да се избориш са ова-

квим непријатностима. Или ми се
бар тако чини. Срећа је што уз коша-
ву не пада ледена киша или снег,
што би још више појачало утисак не-
пријатности.

НИКОЛА БАРИЋ, 
техничар друмског саобраћаја:

– Веома је непријатно бити ван ку-
ће кад су овако јаки удари ветра. Ка-
па мало помаже, али то није право
решење. Ако бих нешто могао да
препоручим, онда се опредељујем за
топао чај. Мислим да против кошаве
не постоји прави лек, али ето једног
од начина да се бар мало угрејемо и
припремимо за наставак пута, ако
смо ван куће.

ИВАН ДОБРИЧАН,
трговац:

– Све зависи од тога којом јачином
кошава дува. Због такве ситуације у
нашем граду ових дана нисам ни од-
лазио на посао, јер је реч о раду на
отвореном. Много је хладно, а нема
ни купаца. Како се иначе борити
против кошаве? Можда се треба сло-
јевито обући. Свакако да шал, капа и
рукавице донекле помажу, па су
ових дана такви модни детаљи оба-
везни.

Анкетирао С. Дамјанов 

А. НОВАКОВН. ТОШИЋ Н. ТОДОРОВИЋ Н. БАРИЋ И. ДОБРИЧАН

НАША АНКЕТА

КАКО ПРЕВАРИТИ КОШАВУ?

Нема лека

Д. ХИНИЋ

www.pancevac-online.rs

ЧИТАЈТЕ И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ

Била је довољна једна реч Само-
дршца Васцеле Русије и „Јужни
ток” је стао и полако исцурио.
Сећате ли се само с каквим смо
одушевљењем заварили оне две
цевчуге ономад, уз торжествене
говоранције и општу ганутост?
Е, па нема – појела маца. Коме
се не свиђа, каже Његова ексце-
ленција амбасадор Чепурин, не-
ка иде у Брисел па нека се тамо
жали.

А што се будућег снабдевања
гасом тиче – потписаће се нови
уговори, каже Његово Превас-
ходство. А ми померали Дан
ослобођења Београда, ми прави-
ли параду, ми постављали спо-
меник цару Николају Послед-
њем (који нити је знао где је Ср-
бија, нити га је занимало), ми –
једном речју – све учинисмо кад
је у питању свесловенско-право-
славно братство. Тако нам и тре-
ба. Лепо је Тома Николић пред-
лагао да Србија постане руска гу-
бернија; да смо постали, све би
ово другачије испало.

Ту се сад јављају нека природ-
на и очекивана питања. Хоће ли
неко да обештети Србију због
једностраног раскида међудр-
жавног споразума? Нисмо се ми
пишманили, него Русија. Е, ту је
сада гвинт: тај је међудржавни
споразум спакован набрзака, из-
вечери у потаји, уз пратеће па-
триотске и панславјанске тамбу-
рице, па нико није смео да пита
шта све унутра пише. Руси су до-
били НИС као бакшиш (није бег
циција...), ми смо гас плаћали
скупље од других, јер ко ће коме
него свој своме.

У среду је Ненад Чанак лепо
питао: хоћемо ли да добијемо

НИС натраг, кад је већ све ова-
ко испало? Нећемо, брате Не-
наде. Такнуто – макнуто. Мора-
ли сте мислити кад сте потпи-
сивали међудржавне споразу-
ме, господо драга. Насели сте
на најјевтинији трик: на брат-
ство и пријатељство, занате нај-
старије.

Добро, тако је како је, после
потписивања нема кајања. Шта
ћемо даље? Да се жалимо у Бри-
селу, нема смисла: казаће нам да
нису они с нама потписивали
међудржавне споразуме, нити су
се они после пишманили. Ваља
нам се сада спремати за потпи-
сивање тих нових уговора с Руси-
јом за тај гас. Ако смо нешто на-
учили (ваљда јесмо, Боже!), те
нове уговоре никако не смеју да
потписују следећа лица: Воја Ко-
штуница, Борис Тадић, Тома Ни-
колић, Душан Бајатовић – засад;
тим списком опасности још нису
отклоњене, јер имамо ми поква-
рењака колико хоћете; броја им
се не зна.

Наравно да се нико неће усу-
дити да по Чанковом савету пи-
та за НИС: мечка се не чачка
знате-већ-где. Једини начин да
НИС повратимо био би да по-
станемо та Томина губернија
или да реактивирамо онај Сло-
бин споразум о уласку у држав-
ну заједницу с Белорусијом и
Русијом, ако се неко тога сећа.
Нудили смо и Грцима уједиње-
ње, али лукави Левантинци нису
насели, паметно: сада бисмо са-
мо ми још фалили уз све про-
блеме.

Шта нам преостаје? Оне две
свечано заварене цевчуге, да их
чувамо у музеју.

Јужни ток отекао

НАДЛЕЖНЕ ГРАДСКЕ СЛУЖБЕ СПРЕМНЕ ЗА ЗИМУ

СНЕГ ИХ (ВАЉДА) НЕЋЕ ИЗНЕНАДИТИ

Пише: Милош Васић

нализација” и Градска стамбена
агенција) такође обавила припреме
за зиму и увела дежурства.

Милошевић је изјавио и да, према
временским прогнозама, орканска
кошава треба потпуно да престане у
четвртак и да се у петак очекује ото-
пљење.

Зимска служба „Војводинапута”
имала је у ноћи између понедељка и
уторка, 1. и 2. децембра, прву про-
веру спремности. Због снажног ве-
тра и ледене кише превентивно је
посипана со по улицама и саобра-
ћајницама, уведен је други степен
дежурства и стављена је у приправ-

ност половина расположиве меха-
низације.

На основу уговора између Градске
управе и Зимске службе, за њен рад до
краја ове године издвојен је 51 мили-
он динара. Од јануара до марта ове го-
дине потрошено је 16 милиона дина-
ра, а остатак је још увек неискори-
шћен. Обезбеђене су довољне количи-
не соли, ризле и агрегата, а ускоро ће
бити завршена процедура јавне набав-
ка за избор фирме која ће понудити
најповољније услове за одржавање пу-
тева током предстојеће зиме, од 1. ја-
нуара идуће године. М. Глигорић

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Новa систематизацијa
Смањен број виртуелних
радних места у Градској
управи

Градско веће је у четвртак, 27. но-
вембра, усвојило измене планова ме-
сних заједница Глогоњ и Банатски
Брестовац којима је одређено на шта
ће бити потрошено оно мало сред-
става која су та села добила ребалан-
сом буџета. Већници су усвојили
Предлог новог правилника о унутра-
шњој организацији и систематизаци-
ји Градске управе.

Њиме је број радних места у град-
ској администрацији смањен са 292
на 265, а број извршилаца са 462 на
391, али тиме неће бити смањена по-
стојећа управа, са 275 запослених.
Милорад Милићевић, начелник
Градске управе, изјавио је да је нови
правилник направљен по налогу

Управне инспекције, јер је досада-
шњи, који је од 2008. претрпео једа-
наест измена, постао тежак за при-
мену. Он је навео да је број планира-
них радних места смањен јер по по-
стојећим прописима не би било мо-
гуће запослити толики број радника
у панчевачкој администрацији.

Градско веће се сложило да се
Панчево пријави на конкурс Амбаса-
дорског фонда Амбасаде САД у Ср-
бији ради добијања средстава за са-
нацију најугроженијих делова старе
Вајфертове пиваре. Америчка амба-
сада сваке године расписује тај кон-
курс, чији је циљ заштита културног
наслеђа, а Панчево ће пријавити по-
стојећи пројекат поправке склади-
шта јечма и радионице, који су у нај-
горем стању након пожара из 2005.
године.

Градска влада је одобрила један
број уговора о закупу локала којима

И овако уме да буде у Панчеву у децембру

газдује Дирекција за изградњу и уре-
ђење Панчева. Предраг Патић, члан
Већа задужен за комуналне делатно-
сти, изјавио је како се одлука о смање-
њу цена закупа показала исправном,
јер су од њеног доношења издати и не-
ки пословни простори који су година-
ма били празни, а педесетак Панчева-
ца је у њима нашло посао.

Д. В.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”

Лицитација за празне тезге
на бувљаку

У просторијама Пијачне управе у
петак, 5. децембра, у 10 сати,  биће
одржана лицитација за празне тезге
на бувљаку. Потенцијалним закуп-
цима ће бити понуђено око 700 про-
дајних места.

Јована Миловановић, самостални
сарадник за контролу и квалитет пи-
јачних услуга у ЈКП-у „Зеленило”,
изјавила је да цена закупа тезги на
бувљаку износи 9.468 динара, а ма-
гацинског простора 4.800 динара по
метру квадратном.

– На Робној пијаци „Аеродром”
лицитације за тезге се обављају сва-
ког првог петка у месецу, а тезге на
Зеленој пијаци које се такође издају
на лицитацији могу се закупити сва-
ке прве среде. Током новембра на
пијаци „Аеродром” је било неиздато
715 тезги и 90 магацинских места.

Број слободних тезги на Зеленој пи-
јаци зависи од годишњег доба, одно-
сно од понуде и потражње пољопри-
вредних производа. Почетком про-
лећа и јесени број закупаца је далеко
већи него током зимских месеци, а
на пијаци „Аеродром” број продава-
ца је константан – објаснила је Јова-
на Миловановић.

Подсећамо, руководство ЈКП-а
„Зеленило” недавно је одлучило да
један број празних тезги на бувљаку
оспособи за чување робе и да их тако
претвори у магацински простор. То је
учињено зато што је било продаваца
који су се жалили да им је проблем
представљало то што су по истеку
радног времена морали да носе робу
са собом и да је сутра ујутру поново
враћају на бувљак, јер нису имали где
да је остављају. М. Г.



Наша удружења
произвођача 
традиционалне хране
привукла велику 
пажњу посетилаца

Београдски сајам је од 26. до
29. новембра био домаћин де-
ветог Сајма етно хране и пи-
ћа, а шести пут су се на тој
манифестацији, у организа-
цији Регионалне привредне
коморе Панчево, представи-
ли излагачи из јужног Баната.

На штандовима у Хали 3
Београдског сајма око 350
произвођача из различитих
региона Србије представило је
традиционална јела и пића
карактеристична за средине
из којих долазе. Министар-
ство пољопривреде је пре
отварања сајма саопштило да
је његов циљ да се види чиме
Србија располаже у овој обла-
сти, те да се такви производи
брендирају и заштите како би
могли да пронађу своје место
на страном тржишту.

Отварајући манифестаци-
ју, министарка пољопривре-
де Снежана Богосављевић
Бошковић нагласила је да се
процењује како се годишње у
Европи прода традиционал-
них прехрамбених произво-
да за око 15 милијарди евра,
што је шанса коју Србија тре-
ба да искористи. Додала је да
ми имамо 30 заштићених
производа и доказан квали-
тет етно-хране, али и велики
потенцијал у овом послу.

Јужнобанатски регион су
представљали произвођачи
пецива, месних прерађеви-
на, сира, вина, воћних раки-
ја и осталих ђаконија спре-
мљених по старим рецепту-
рама. На штанду панчевачке
Привредне коморе своје ру-
котворине су приказали:
Удружење жена „Доловке”,
Удружење произвођача вина
„Свети Трифун” из Долова,
удружење „Илинден” из Ја-
буке, занатска радња за про-
изводњу ракије „Јововача” из
Качарева, Земљорадничка
задруга „Новосељанка”, „Па-
нонке” из Панчева, Удруже-
ње произвођача шунке из
Вршца, те Удружење произ-
вођача сира „Кришка” из
истог града, Удружење жена
„Вредне банатске руке” из
Владимировца и Удружење
повртара „Лала” из Опова.

Изложбени простор пан-
чевачке коморе је својим из-
гледом и понудом, као и
обично, привукао велики
број посетилаца, стручњака,
других излагача, као и пред-
ставнике Покрајинског се-
кретаријата за рад, запошља-
вање и равноправност поло-
ва. Оваква посета је била
осигурана и због чињенице
да је све чиме су се наши из-
лагачи представили могло
да се проба, а о запажености
њиховог наступа најбоље го-
вори то што су два панчевач-
ка удружења добила највиша
признања у категорији дома-
ћег пецива.

Четвртак, 4. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Најинтересантнији 
пољопривреда 
и ловни туризам

Градоначелник Павле Рада-
нов примио је у среду, 3. де-
цембра, Хамдана Мухамеда
ел Муршидија, председника
Арапског бизнис-клуба из Ду-
баија, и представио му при-
вредне потенцијале Панчева.
Ову посету уговорио је Жељко
Сушец, народни посланик
СНС-а и члан парламентарне
групе пријатељства са Уједи-
њеним Арапским Емиратима.

Ел Муршиди је ових дана у
званичној посети Србији, где
договара сусрете привредника
двеју земаља који би требало да
буду одржани крајем јануара у
Београду. Он је на почетку са-
станка с Радановим и његовим
сарадницима рекао како су
пријатељски односи Србије и
Емирата у сталном успону, што
доказује недавно присуство
председника Томислава Нико-
лића на свечаности поводом
дана државности ове арапске
земље, као и разговори које он
том приликом водио с домаћи-
нима о могућности инвестира-
ња компанија из Емирата.

Раданов је након сусрета са
ел Муршидијем изјавио како
је састанак био информати-
ван али садржајан, а с гостом
из Емирата он је обишао ју-
жну зону, локацију Северне

Да ли се судбина
панчевачке 
индустрије решава 
у Београду 
или Москви?

Док „Азотара” стоји јер јој се
не испоручује гас за произ-
водњу и неизвесно је када ће
моћи да покрене погоне, ком-
шијска „Петрохемија” ради,
али је питање с каквим фи-
нансијским ефектима.

Самостални синдикати оба-
ју предузећа и Синдикат ин-
жењера и техничара „Незави-
сност” у фабрици пластичних
маса недавно су упутили по-
зив премијеру Александру Ву-
чићу да их посети и објасни
им какви су планови Владе
Србије за те компаније, одно-
сно хоће ли оне опстати. Од-
говор на позив још увек нису
добили, па им је остало да
своју судбину нагађају из оно-
га што им се дешава и што
могу видети или прочитати
између редова у медијима.

Незванично се могло чути
да је претходних дана одржан
састанак радне групе за реша-
вања проблема „Петрохеми-
је”, када су разматрана нека
битна питања за пословање
предузећа. Упућени кажу да
се у једном тренутку на са-
станку појавио премијер Ву-
чић и учесницима саопштио:
„Господо, ’Петрохемија’ мора
да ради”, а потом отишао.

Сад запосленима, али и чи-
тавој јавности остаје да лупају
главу око тога шта та речени-
ца треба да значи. Проблем с
таквим изјавама јесте у томе
што оне могу бити тумачене
на најразличитије начине, у
складу са жељама, могућно-
стима и намерама онога ко их
декодира. Резултати тога могу
бити и комични, попут чувене
спрдње с наводно шифрова-
ном поруком Ђоке Промин-
цле из Нушићевог „Сумњивог
лица”, када су дежурни ре-
жимски параноици у леку за
стомачну тегобу звану затвор
пронашли кљукану династију,
свастикин бут и још неке које-
штарије.

НЕМА САГИЊАЊА ИЗ ЛЕЖЕЋЕГ ПОЛОЖАЈА

ЈУЖНА ЗОНА НА СИБИРСКОМ МРАЗУ

ЛОКАЛНА ВЛАСТ ПОЧЕЛА „ЛОВ НА ИНВЕСТИТОРЕ”

Зa почетак Арапи

Најбоље би било да премије-
рова наредба значи како ће ова
панчевачка компанија сигур-
но опстати. Једино још није ја-
сно под којим условима, јер
они у којима тренутно послује
нису баш најсјајнији. Уговор с
НИС-ом о испоруци сировог
бензина обновљен је по цени
која је нешто нижа него што је
била раније, али је и та још
увек претерана. Саговорници
„Панчевца” тврде да, због ис-
форсираног пада вредности
нафте, данас и сирови бензин
на светском тржишту кошта
30 процената мање него пре
неколико месеци. Међутим,
тврде исти извори, када је „Пе-
трохемија” ту чињеницу пре-
дочила партнерима у Нафтној
индустрији Србије, она на њих
није оставила нарочит утисак.

Наши извори су рекли да је
фабрици пластичних маса
практично онемогућено да си-
ровину купује на слободном
тржишту и тако уштеди знат-
не износе девиза. То би значи-
ло да је она талац уговора с
НИС-ом о испоруци сировине

и да друга страна може дикти-
рати правила игре која њој од-
говарају. Ствар је једноставна:
ако би петрохемичари почели
да купују бензин на слобод-
ном тржишту, НИС би могао
да раскине уговор о снабдева-
њу, а то није паметно. Сирови
бензин је берзанска роба, да-
кле његова цена варира, а када
вам требају велике количине,
није паметно да немате једног
сигурног снабдевача, нарочи-
то ако вам се налази такорећи
у дворишту.

Нафтна компанија у већин-
ском власништву „Гаспром
њефта” одавно је у менаџмент
„Петрохемије” убацила пред-
седника Надзорног одбора, те
финансијског и техничког ди-
ректора, као и директора за
људске ресурсе, преко којих
може имати јак утицај на од-
лучивање. Поједини синдика-
ти страхују од тога да је НИС
већ припремио предлог новог,
знатно неповољнијег колек-
тивног уговора по запослене у
„Петрохемији”, који би могао
да ступи на снагу почетком

наредне године, јер постоје-
ћем рок истиче овог месеца.

Москва је битан фактор и у
предстојећој приватизацији
фабрике јер, према изворима
„Панчевца”, постоји извесна
компанија из руског града Ка-
зања која треба да буде стра-
тешки партнер петрохемича-
ра, а њу предлаже НИС, што
значи да би руски капитал и
утицај постали доминантни у
овом панчевачком предузећу.
Поједини синдикати би да то
избегну поучени примером
НИС-а, где су радна места по-
стала крајње несигурна, а
синдикати ућуткани.

С обзиром на све проблеме
у које су у последње време за-
пали односи Србије и Русије,
бар на плану енергетике, мо-
гуће је да Вучић не одговара
на позив синдикалиста зато
што не зна шта би им тачно
рекао. Јер, ако су наведени
подаци тачни, онда одлука о
начину спасавања хемијског
сектора преостале српске ин-
дустрије и не лежи у нашим
рукама.

ОДРЖАН САЈАМ ЕТНО ХРАНЕ И ПИЋА

Награде за Панчевце

ПРИПРЕМЕ ЗА „НОВОГОДИШЊИ БАЗАР”

Почиње пријављивање
учесника

Право на тезгу 
имаће искључиво
произвођачи 
сувенира, 
посластица и других
празничних 
потрепштина

Градска управа Панчева
приредиће од 28. до 31. де-
цембра четврти „Новогоди-
шњи базар”, чији је циљ да
Панчевце уведе у предстоје-
ћу празничну атмосферу и
омогући им набавку бројних
потрепштина за Нову годину
и Божић.

Базар ће бити одржан на
платоу испред Градске упра-
ве и Народног музеја, а по-
нуда ће бити уобичајена: по-
клони, украси, посластице,
занатски и уметнички пред-
мети за свакодневну употре-
бу, пиће и све остало што је

неопходно да се зимски пра-
зници дочекају у што бољем
расположењу.

Жеља организатора је да
се што више удружења и по-
јединаца који се баве изра-
дом пекарских и посласти-
чарских производа, рукотво-
рина, украсних предмета и
свега осталог што је и прет-
ходне три године чинило по-
нуду панчевачког „Нового-
дишњег базара” пријави за
учешће на овој манифеста-
цији.

Формулар за пријаву уче-
сника налази се на званичној
интернет-презентацији Града
www.pancevo.rs, а попуњени
обрасци се до 17. децембра
могу послати на имејл-адресу
novogodisnji.bazar@pancevo.rs,
или донети у канцеларију
204 на другом спрату Градске
управе. Детаљније информа-
ције могуће је добити на број
телефона 013/308-907, или
слањем имејла на поменуту
електронску адресу.

Организатор је напоменуо
да места на празничним те-
згама могу добити искључи-
во произвођачи наведене ро-
бе, а не и трговци.

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

туризмом и пољопривредом, а
на састанку у кабинету градо-
начелника Панчева највише је
било речи о сарадњи у области
аграра. Сушец је рекао да је
гост показао интерес и за раз-
вој ловног туризма у Делиблат-
ској пешчари. Посланик из
Панчева изразио је наду да ће у
наредном периоду наш град
привући стране инвеститоре и
тако подстаћи привредни раз-
вој и смањити незапосленост.

Градоначелник Раданов је
најавио за понедељак саста-
нак са амбасадором и еко-
номским аташеом амбасаде
Холандије у Београду. Тема
ће бити иста, представљање
могућности за улагање хо-
ландских компанија.

– Дошли смо на корак од
отварања северне зоне и сада
настојимо да привучемо ула-
гаче како бисмо омогућили
Панчевцима да се запосле и
обезбедимо више буџетских
средстава неопходних за раз-
вој града – рекао је Раданов.

Он је оценио да је претход-
ни циклус приватизације
многе панчевачке фирме уга-
сио или довео на ивицу посто-
јања, јер су продаване купци-
ма без икаквих референци.
Градоначелник је закључио да
су Панчеву и Србији потребни
озбиљни инвеститори с трај-
ним пословним пројектима,
како би наша привреда била
опорављена.

индустријске зоне, „Авив
парк” и још неке делове града.

– Нагласио сам да распола-
жемо са 70.000 хектара обра-
дивог земљишта, што значи
да у Панчеву постоји озбиљна
пољопривредна производња, а
жеља нам је да се у северној
зони, коју ћемо отворити то-
ком првог тромесечја 2015,
нађе прерађивачка индустри-
ја. То је била главна тема са-
станка и надам се да ће бити
неких резултата, јер Арапски
бизнис-клуб чини више од
8.000 компанија које послују
широм света – рекао је градо-
начелник.

Он је додао да ће крајем ја-
нуара бити организован тро-
дневни сајам у Београду на
коме ће учествовати 200 при-
вредника чланова ове асоци-
јације из Дубаија.

– Ово је за нас био увод у тај
догађај. Панчево ће се тамо
свакако наћи и надамо се да
ћемо успети да доведемо
озбиљне инвеститоре у наш
град – навео је Раданов.

Градоначелник је навео да
је ел Муршидија обавестио о
меморандумима који су пот-
писани с компанијама „Ал
Дахра”, а тичу се улагања у
пољопривреду и изградњу лу-
ке на Дунаву. Раданов је пре-
нео да је гост из Емирата упо-
знао и с најавом „Мубадале”
да би могла да улаже у фабри-
ку авиона „Утва” и изражена
је нада да ће поменуте инве-
стиције бити и реализоване.

Сушец је рекао да се нада да
ће неке чланице арапског би-
знис-клуба почети да послују у
Србији. Изјавио је да се те ком-
паније баве грађевинарством,

„Господо, ’Петрохемија’ мора да ради”, рече премијер



Важеће 
законодавство
Европске уније 
у Србији до краја
2018.

Успостављање 
одрживог система
финансирања 
животне средине 
је приоритет

Делегација Републике Србије
недавно је у Бриселу, током
билатералног скрининга за
Поглавље 27 – животна среди-
на и климатске промене, зва-
ничницима ЕУ представила
стање када је реч о усклађива-
њу националног система с нај-
важнијим европским пропи-
сима из сектора животне сре-
дине. Српски преговарачки
тим изложио је представници-
ма Европске комисије задуже-
ним за преговоре начелне пла-
нове за постизање пуне ускла-

ПРИМЕНА АРХУСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ

ШТА ТО БЕШЕ ИНФОРМИСАЊЕ?

формација, учешћу јавности у
доношењу одлука и праву на
правну заштиту када је реч о
питањима животне средине.
Она представља један од нај-
напреднијих међународних
уговора, јасно дефинише пра-
вац одрживог развоја и јача
демократске принципе. Арху-
ски документ садржи одредбу
да државе имају обавезу да на
транспарентан начин упра-
вљају информацијама, да их
учине доступним грађанима и
да обезбеде заинтересованој
јавности да учествује у одлу-
чивању. Народна скупштина
Републике Србије усвојила је
закон о потврђивању ове кон-
венције 2009. године.

Поред тога, вреди напоме-
нути да одредба члана 74.
Устава Републике Србије де-

послове у Општини Беочин,
своје излагање је посветила
стратешкој процени утицаја
на животну средину – законом
дефинисаном документу који
се у Србији још увек не приме-
њује јер локалне самоуправе
сматрају да је његова израда
губљење времена. 

Организатор семинара био
је „Архус центар” Нови Сад, а
подршку у реализацији пру-
жило је Министарство пољо-
привреде и заштите животне
средине. Скупу су присуство-
вали представници инспек-
цијских служби, комуналне
полиције, Службе за заштиту
животне средине, урбанизам
и градитељство Града Панче-
ва, представници панчевач-
ких еколошких организација,
новинари и студенти.

финише да свако има право
на здраву животну средину и
на благовремено и потпуно
обавештавање о њеном стању.
Наравно, у Србији, у највећем
броју случајева, још увек се не
примењују ове законом и
Уставом прописане одредбе.
То је потврђено и у послед-
њем извештају Европске ко-
мисије.

Губљење времена
О активностима Града Панче-
ва када је реч о развоју реци-
клаже говорила је Јованка Да-
кић из „Хигијене”, док је до-
цент др Бојан Константино-
вић с новосадског Пољопри-
вредног факултета упознао
присутне са управљањем опа-
сним отпадом. Роса Стиковић,
шеф Службе за инспекцијске

Гимназијски еко-тим и уче-
ничка група „Гимзелени”
поводом обележавања дана
Гимназије „Урош Предић”
организују манифестацију
под називом „Страницу
окрени, ствари промени”.
Идеја да се прикупе књиге за
школску библиотеку поте-
кла је од чланова обају тимо-
ва. Реч је о сакупљању лек-
тире за прву, другу, трећу и
четврту годину, а списак ће
бити истакнут на огласној
табли поменуте образовне
установе. Према речима ор-
ганизатора ове акције,
школској библиотеци су ови
наслови неопходни како би
се задовољила потражња.

Поред тога, у зборници ће
од прикупљених књига бити
направљена еко-јелка. У по-
недељак, 8. децембра, то-
ком часова, у холу Гимнази-
је биће постављен штанд на

којем ће сви заинтересова-
ни моћи да поклоне свој
примерак или примерке де-
фицитарних наслова. У сва-
кој књизи постојаће зале-
пљена налепнице са име-
ном и презименом дародав-
ца. Кампања ће трајати не-
дељу дана.

Ово је прва у низу акција
које планирају ови гимна-
зијски тимови, уз сарадњу
са „Гете институтом”. Ефи-
каснија употреба школске
пресе за пластичне флаше,
прикупљање пластичних
чепова, обележавање Свет-
ског дана вода, друга гим-
назијалска еко-караоке
журка поводом Дана плане-
те Земље, изложба фотогра-
фија са „еколошким ин и
оут проблемима” и одбојка-
шки турнир – само су неке
од будућих еколошких кам-
пања ученика.

Створити поуздан
механизам за 
укључивање 
и активно учешће
грађана у планирању
и доношењу одлука

Држава има обавезу
да на транспарентан
начин управља 
информацијама 
значајним за заштиту
животне средине

Семинар под називом „Значај
информисања грађана у приме-
ни еколошке регулативе” не-
давно је одржан у Градској
управи Панчева. Највише речи
било је о имплементацији Ар-
хуске конвенције у Србији, тј. о
успостављању сарадње између
локалне самоуправе и грађана
и о бољем информисању јавно-
сти с циљем њеног активнијег
укључивања у доношење одлука
које ће утицати на унапређива-
ње и заштиту животне средине.

Основни закључак скупа је
да је неопходно створити поу-
здан механизам за активно
учешће грађана у планирању и
доношењу одлука које се тичу
решавања еколошких питања
и одрживог развоја. Поред то-
га, учесници су се сложили да
је неопходно обезбедити више
информација о квалитету жи-
вотне средине, као и да се оја-
ча свест грађана о одговорном
понашању према природи и да
се локалним самоуправама
наметне обавеза испуњавања
Архуске конвенције.

Заинтересованост грађана
Да подсетимо, реч је о кон-
венцији о доступности ин-

ОДРЖАН УЛТРАМАРАТОН ДО ФРУШКЕ ГОРЕ ЗА ПЕШАКЕ И ТРКАЧЕ

Против светске похлепе, за једноставан живот
Аутентични еколози и антигло-
балисти су прошлог викенда
прешли трасу дугу 140 киломе-
тара од Рафинерије до Фрушке
горе, у оквиру деветог Еколо-
шко-антиглобалистичког ул-
трамаратона за тркаче и пеша-
ке, с циљем да јавности укажу
на велику заблуду човечанства

– пошаст звану глобализација.
Учесницима окупљеним око
идеје да је овај највећи апсурд
данашњице утемељен на похле-
пи и да је обичном грађанину
планете глобализација разори-
ла визију нормалног и једно-
ставног живота, било је потреб-
но 25 сати да пређу ту руту.

Старт је био преко пута
главног улаза у Рафинерију.
Троје истрајних еколога и ан-
тиглобалиста је бунтовном
протестном шетњом кроз Пан-
чево, па насипом до Ченте, а
затим од Титела до Бешке, па
преко Фрушке горе, до циља
Поповице, на себи својствен

начин исказало револт због
све већег монопола великих
корпорација и њиховог баха-
тог односа према човечанству
и животној средини.

Сви учесници су добили
специјалне захвалнице, меда-
ље и мајице са антиглобали-
стичким знаком.

Четвртак, 4. децембар 2014.
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Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НИС је 1. децембра снизио
цене деривата на својим
бензинским станицама, та-
ко да су дизел и бензин јеф-
тинији за два динара, док је
цена ауто-гаса нижа за је-
дан динар. Менаџмент ру-
ско-српског нафтног гиган-
та истиче да је захваљујући
релативно стабилном курсу
динара према долару током
новембра НИС у могућно-
сти да својом ценовном по-
литиком прати трендове це-
не нафте на светском тржи-
шту. У поређењу с почетком
новембра цене су на дана-
шњи дан ниже, и то мотор-
них бензина (E BMB 95, E
BMB 98) зa укупно 7,5 дина-
ра, а дизел-горива (евроди-
зел, гасно уље 0.1, ултра Д,
лож-уље евро ЕЛ) и ауто-га-
са за 3,5 динара по литру.

Поред тога, корисници
НИС-ових ТНГ боца за до-
маћинство које су технички
исправне, а којима је исте-
као рок ревизије, могу их
бесплатно заменити на
НИС-овим бензинским ста-
ницама до 1. фебруара, како
је дефинисано интерним
Правилником НИС-а. С на-
чином замене потрошачи се

могу детаљније упознати
преко потрошачког сајта
НИС-а (www.nispetrol.rs).
Менаџмент НИС-а истиче да
овом акцијом компанија по-
казује да води рачуна о без-
бедности потрошача и гаран-
тује исправност својих про-
извода. Нафтни гигант на тр-
жиште испоручује боце с
препознатљивим логотипом
које су опремљене пломбом
лиценциране НИС-ове пуни-
онице и упутством за ис-
правно руковање.

Све НИС-ове боце на тр-
жишту су технички исправне
и у року су ревизије која се
ради сваких десет година.
Ова обавеза је дефинисана
Правилником о покретној
опреми под притиском Упра-
ве за транспорт опасног тере-
та Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфра-
структуре, с којим је интерни
Правилник НИС-а у потпу-
ности усклађен. Датум реви-
зије истакнут је на рукохвату
сваке боце. Након 1. фебруа-
ра 2015. посуде којима је ис-
текао рок ревизије моћи ће
да се замене на бензинским
станицама НИС-а уз надок-
наду од 1.200 динара.

Закони постоје, али се не примењују

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Почело скенирање екологије

Представници Европског
омладинског центра и Кан-
целарије за младе Панчево
одржали су у петак, 28. но-
вембра, округли сто под на-
зивом „Зелени активиста –
млади за животну средину”
у Изабинском простору
Културног центра.

Циљ скупа био је да се
млади у Панчеву упознају са
омладинским активизмом у

области заштите животне
средине. Овај пројекат реа-
лизује Европски омладински
центар у сарадњи са Срп-
ским центром за еколошка
питања и Центром за етику,
право и примењену филозо-
фију. Реч је о програму Реги-
оналног центра за животну
средину који финансира
Шведска агенција за међуна-
родни развој и сарадњу.

ЈЕФТИНИЈЕ ГОРИВО

НИС спустио цене

ЕКО-КАМПАЊА У ГИМНАЗИЈИ

Поклоните књиге

ЕКОЛОШКИ ПРОЈЕКАТ

Омладински 
активизам

них вода сматрају се најтежим
и најскупљим, а трошкове реа-
лизације пројеката сносиће ло-
калне самоуправе и локална
јавна предузећа. Предвиђени
извори финансирања су: 70
процената ЕУ фондови и 30
процената национални извори
(ИПА, донаторска помоћ, кре-
дити, средства националног и
локалног буџета, директне ин-
дустријске и комерцијалне ин-
вестиције).

Следећа фаза у процесу пре-
говора у овој области је обја-
вљивање скрининг извештаја
(друга половина 2015. године),
који треба да садржи детаљну
оцену стања и евентуалне усло-
ве за отварање преговора о
овом поглављу. Међу општим,
очекиваним условима је успо-
стављање јасног финансијског
система, који Србија још увек
нема. Државни секретар у Ми-
нистарству пољопривреде и за-
штите животне средине Стана
Божовић недавно је указала на
неопходност да систем финан-
сирања у заштиту животне сре-
дине буде ревидиран, како би
се обезбедили стабилни, пред-
видиви и довољни финансиј-
ски токови, јер тренутна прак-
са финансирања неће моћи да
покрије трошкове.

ђености, кораке у даљој им-
плементацији, као и мере за
јачање капацитета и припрему
планских докумената. Надле-
жни у држави обећали су зва-
ничницима ЕУ да ће Србија у
потпуности пренети важеће
законодавство Европске уније
до краја 2018. године, али су и
признали да постојећи финан-
сијски и административни ка-
пацитети нису довољни за пу-
но и ефективно спровођење
европског законодавства.

Први кораци ка усаглашава-
њу са европским еколошким
прописима су усвајање и им-
плементација акционог плана
за развој институционалних
капацитета за спровођење од-
редаба из Поглавља 27 до кра-
ја 2015. године. Такође, покре-
нута је иницијатива за успо-

стављање одрживог система
финансирања животне среди-
не. Наиме, предлог за успоста-
вљање „зеленог фонда” је при-
премљен и биће представљен
Влади до краја године.

С друге стране, инвестиција
у области животне средине, ко-
ја обухвата финансирање про-
јеката и програма, оперативне
и административне трошкове,
процењена је на преко 10,5 ми-
лијарди евра у периоду од два-
десет година. Највећи део ула-
гања очекује се у секторима во-
да и отпада. Када је реч о инду-
стријском загађењу, квалитету
ваздуха и климатским проме-
нама, држава планира да при-
ватни сектор поднесе највећи
финансијски терет. Директива
о депонијама и директива о
третману комуналних отпад-



Бракови у Србији све краће
трају и све чешће се окончава-
ју. Тренд пораста развода при-
сутан је и у нашем граду, који
је по броју прекида брачне за-
једнице први у Јужнобанат-
ском округу и на самом је вр-
ху међу градовима у Србији.
Овај чин представља једну вр-
сту трауме за партнере, а по-

готово за децу. О томе како за-
штитити малишане након
развода говорило се на триби-
ни под називом „Бивши су-
пружници, али заувек родите-
љи”, одржаној у петак, 28. но-
вембра, у малој сали Градске
управе. Скупу који је органи-
зовала Унија жена Српске на-
предне странке ГО Панчево
присуствовали су педагози,
социјални радници и психо-
лози.

Сандра Божић, повереница
Уније жена Српске напредне
странке, изнела је податак да

се у нашој земљи сваки пети
брак оконча, да је просечно
трајање заједнице 12,5 годи-
на, док свако друго дете не
живи с родитељима. Она је ис-
такла да је развод један од нај-
стреснијих догађаја за мали-
шане, те да је неопходно да
родитељи знају како да убла-
же његове последице и на који
начин да заштите децу.

– Акценат је на решавању
проблема кроз институцију и
брачно саветовалиште, које
Панчево нема у правом обли-
ку. Ово је тема којом се мора-

мо бавити како бисмо зашти-
тили децу – изјавила је Сан-
дра Божић.

Дете из разведене породице
не мора по правилу да буде
проблематично. То сматра
Никола Атанацковић, кли-
нички психолог с дугогоди-
шњим искуством и судски ве-
штак. Он каже да друштво мо-
ра разбити предрасуде о ма-
лишанима из окончане зајед-
нице.

– За такву децу, која су већ
означена, сматра се да морају
да буду делинквенти. Сигуран

сам да то није тако и да се по-
следице могу предупредити
под условом да се професио-
нално и довољно дуго ради с
њима, као и са родитељима.
Жао ми је што још није зажи-
вела медијација и што немамо
право саветовалиште за брак и
породицу. Уколико се деци не
помогне да превазиђу ту трау-
му, долази до дисфункцио-
налности дечјег развоја на
свим нивоима: на социјалном,
личном и емоционалном пла-
ну – објаснио је Атанацковић
и додао да и школски психо-

лози треба да се укључе у ре-
шавање овог проблема.

Трибини је присуствовала и
Стојанка Лекић, покрајинска
посланица, председница Од-
бора за равноправност полова
у Скупштини АП Војводине и
председница Уније жена
Средњобанатског округа. Она
је објаснила да је улога поли-
тичарки да утичу на промену
закона и правилника и да под-
стичу нове иницијативе и до-
дала да ће Породични закон,
који се односи на ову тему,
претрпети измене.

једначене по правима и да ни-
једна не буде дискриминиса-
на. У граду не постоји ниједан
нископодни аутобус, врло је
мало улаза у зграде који су
прилагођени особама са инва-
лидитетом и нема ниједног
такси возила за њих. Ми хоће-
мо то да исправимо и зато смо
обезбедили одговарајући ком-
би – објаснио је Рамјанц.

Пише: Д. Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА
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НОВИТЕТ У ВОЗНОМ ПАРКУ „ГОЛУБ ТАКСИЈА”

ПРВО СПЕЦИJАЛИЗОВАНО ВОЗИЛО 
ЗА ИНВАЛИДЕ У ГРАДУ

Комби марке 
„кеди макси” 
купљен је у Немачкој,
а адаптиран 
у Норвешкој

На Међународни дан особа са
инвалидитетом, у среду, 3. де-
цембра, у саобраћај је пуште-
но прво специјализовано так-
си возило прилагођено особа-
ма са инвалидитетом у Пан-
чеву, удружења „Голуб такси”.
Према речима Бранислава
Рамјанца, једног од власника
„Бедем превоза”, у оквиру ко-
јег послује и „Голуб такси”,
идеја о увођењу возила прила-
гођеног особама са инвалиди-
тетом настала је из жеље да се
положај особа са инвалидите-
том у нашем граду побољша.

Рампа у возилу
– Положај особа са инвалиди-
тетом није повољан и дру-
штво не води рачуна о њима.
Оне су маргинализоване на
различитим местима, али и
кад је превоз у питању. Треба-
ло би да се трудимо да све
групе у нашем граду буду из-

Воће за добро
расположење

уложи никакав напор како би
ушла у аутомобил.

Набавка се наставља
Бранислав Рамјанц напомиње
да је тарифа иста као и у дру-
гим возилима и да ту неће би-
ти никакве разлике. Он пози-
ва све суграђане који имају
потребу за оваквим возилом
да позову број 0800-355-355 и
затраже специјално возило.
Додао је да ће „Голуб такси”
наставити набавку специјали-
зованих возила, за којима по-
стоји велика потреба.

Возни парк „Голуб таксија”
броји 20 возила, која су, пре-
ма речима нашег саговорни-
ка, увек чиста, климатизована
и пространа, али највећа
вредност су возачи, који су
одговорни, културни и забав-
ни. Поред специјалног возила
за превоз инвалида, Бане Ра-
мјанц истиче да „Голуб такси”
има и комфорне аутомобиле
идеалне за особе које иду на
дужи пут, до бање, мора или
планине. То су возила „кеди
макси” са шест седишта и ве-
ликим пртљажником. Поро-
дици која иде на аеродром на-
мењен је „фолксваген туран”,
са четири седишта и просто-
ром за кофере и торбе. Како
наводи наш саговорник, пред-
узеће поседује и специјалну
приколицу за транспорт би-
цикала и скија, која може по-
служити и за превоз беле тех-
нике.

Банана
Ово јужно воће садржи
скоро све што је потребно
нашем организму, а нема
масноће и холестерол.
Нутриционистички гле-
дано, то је веома вредан
плод. Има свега 88 кало-
рија на 100 грама. Садр-
жи много витамина и ми-
нерала: фосфор, манган,
магнезијум, калијум, ви-
тамин А, Б6, фолну кисе-
лину и Це-витамин. Због
свог богатства калијумом
и врло мале количине со-
ли идеално је за смањење
крвног притиска и пре-
венцију од можданог уда-
ра, a влакна банане пома-
жу пробавном систему.
Због високог садржаја Бе-
витамина погодна је за
умиривање нервног си-
стема, па помаже људима
који пате од депресије.
Такође, приписује јој се
благотворно дејство код

срчаних болести, чира,
горушице, анемије, хемо-
роида, колитиса, болести
зависности, губитка кон-
центрације, авитаминозе,
акни, бронхитиса, пре-
хладе и грипа, гојазности,
дијабетеса, јутарње муч-
нине и мамурлука. Иде-
ална је храна и за бебе,
јер не изазива алергије,
лако се вари и добар је
извор енергије. Нарочито
је корисна за децу и спор-
тисте, па се препоручује
за доручак или ужину.

Банана се користи у ис-
храни као десерт, за при-
премање сокова и кремо-
ва, као додатак неким са-
латама, колачима, па чак
и као сировина за ракију.
Она је толико фантастич-
на да се од ње може на-
правити сладолед без до-
давања других састојака.
По нашем рецепту брзо и
лако направите овај сја-
јан десерт.

Особа у колицима без напора улази у такси

Он је истакао да су досад
суграђани који су у колицима
морали увек да иду са још јед-
ном особом која им помаже
приликом уласка у возило и
изласка из њега. У новом, спе-
цијалном возилу тих тешкоћа
неће бити. Улаз је аутомати-
зован, а постоје још четири
места за путнике у пратњи
особе са инвалидитетом. Но-
ви комби марке „кеди макси”
купљен је у Немачкој, а адап-
тиран у Норвешкој. Он је ате-
стиран, регистрован за превоз
особа са инвалидитетом и
обележен посебном ознаком.
У задњем делу има рампу с
механизмом, тако да особа
која је у колицима не треба да

АКЦИЈА ЗА ВЛАДУ ЂОРЂЕВИЋА

Кутије на пијаци 
и бувљаку

ХРОНИКА

Сладолед од једног састојка
ППооттррееббнноо:: 400 грама банана.

ППррииппррееммаа:: Банане исећи на колутове, ставити у пластичну по-

суду с поклопцем и замрзнути. Тако замрзнуте миксати у блен-

деру док се не претворе у пенасти крем. Сладолед може да се

једе одмах јер је полузалеђен или да се врати у замрзивач и

још мало замрзне. Иако је овакав сладолед одличан, пустите

машти на вољу и оплемените га додацима по жељи. На пример,

додајте четири кафене кашике меда и 25 грама стругане црне

чоколаде или суво грожђе, сецкане лешнике и слично.

ООвваајј  ррееццеепптт  ии  ммннооггее  ддррууггее  ммоожжееттее  ппррооннааћћии  ннаа  ссаајјттуу  wwwwww..bbrrzzooiillaakkoo..ccoomm

Организоване уличне
манифестације и
трибина

Светски дан борбе против си-
де, 1. децембар, обележава се
сваке године с циљем да се
скрене пажња јавности на
значај превенције и раног от-
кривања инфекције узрокова-
не ХИВ-ом, затим како би се
смањила дискриминација
према зараженим особама и
да би борба против те болести
била ефикаснија и лакша.
Овогодишња кампања у Срби-
ји се реализује под слоганом
„Попунимо празнину у знању,
превенцији и подршци особа-
ма које живе с ХИВ-ом”. Ова
инфекција је и даље велики
проблем за јавно здравље и
још увек је мало оних који
знају да се са овом болешћу
данас живи и да рано откри-
вање инфекције омогућава
квалитетнији и дужи живот –
саопштавају стручњаци Заво-
да за јавно здравље Панчево.

У Војводини тренутно 293
особе знају да живе с ХИВ-ом,

а њих 85 је оболело. Током ове
године на том подручју је от-
кривено 15 нових случајева
заразе. Према подацима Заво-
да за јавно здравље Панчево, у
Јужнобанатском округу од
1986. године до данас 80 осо-
ба је сазнало да живи с ХИВ-
ом, оболео је 41 грађанин, а
умрле су 24 особе. Највећи
проценат заражених је с тери-
торије града Панчева, а следе
Вршац, Ковин, Ковачица, Бе-
ла Црква... У 2014. години от-
кривена је једна ХИВ позитив-
на особа из Панчева. Инфек-
ција се најчешће преноси сек-
суалним путем, преко осамде-
сет одсто заражених су особе
мушког пола, а највећи број
оболелих је старости од 25 до
39 година.

Као и сваке године, и овог
децембра Креативни омла-
дински центар (КОМПАС)
обележио је Светски дан борбе
против сиде с неколико про-
грама. Најпре су протеклог ви-
кенда његови активисти одр-
жали централну уличну мани-
фестацију на Корзоу, у оквиру
које су пролазници могли да

попуне анкету, добију бес-
платне кондоме и информишу
се о превенцији и заштити од
заразе ХИВ-ом. Такође, члано-
ви КОМПАС-а су окитили
Корзо црвеним тракама, сим-
болом Светског дана борбе

против сиде. У понедељак, 1.
децембра, организована је још
једна улична манифестација.
Према речима младих активи-
ста КОМПАС-а Невене Кома-
дине и Алексе Борковића, гра-
ђани су обилазили штанд и
информисали се о начинима
преношења и превенције
ХИВ-а, а активисти су им де-
лили бесплатне презервативе

и чај. Истог дана у вечерњим
часовима у дворани „Аполо”
приређено је предавање на те-
му „Шта је љубав, а шта секс
из биолошког аспекта”, о којој
су говорили Владимир Ђукић
и Наташа Ленђел, председни-
ца КОМПАС-а. Она је истакла
социолошки аспект болести,
односно начин на који зараза
утиче на односе међу људима.

– Као што напада људско
тело, вирус показује своју
агресивност и у друштву. Он је
саткан у табу и ту несметано
функционише више од триде-
сет година. Због тога је важно
да му, поред тога што радимо
на превенцији његовог на-
станка, онемогућимо да се
развија у средини тако што
ћемо људима пружити праве
информације – истакла је На-
таша Ленђел.

Едукатори КОМПАС-а то-
ком целе године држе преда-
вања ђацима у основним и
средњим школама. Према ре-
чима Драгане Недељков, чла-
нице те организације, знање
ученика о ХИВ-у је на задово-
љавајућем нивоу.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ

И даље велики проблем за јавно здравље

Страну припремила 

Ивана 
Предић

ПРИРЕЂЕНА ТРИБИНА УНИЈЕ ЖЕНА СНС-а

Како заштитити децу након развода

На Зеленој пијаци и бувља-
ку у суботу и недељу, 6. и 7.
децембра, биће постављена
кутија ради прикупљања
новца за лечење нашег су-
грађанина Владимира Ђор-
ђевића. Он је 3. децембра
прославио осми рођендан.
Предстоје му контроле срца
и главе у Русији и Турској,
као и операција на мозгу.
За лечење малог Владе (бо-
лује од комплексне епилеп-
сије, има цисту на мозгу,
оперисао је срце и тумор на

бубрегу) Ђорђевићима је
неопходно чак 65.000 евра.
Позивамо све људе добре
воље да се прикључе акцији
и својим донацијама по-
могну лечење малог Владе.
Новац се може уплатити и
на текући рачун дечаковог
оца Синише Ђорђевића,
број: 340-32110017-94, код
„Ерсте банке”, с назнаком
„Помоћ за Ђорђевић Влади-
мира”, а доступан је и СМС
број 7427. Цена поруке је
100 динара.

www.pancevac-online.rs

ЧИТАЈТЕ И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ



Руководство „Грејања” реши-
ло је да на сопственом приме-
ру покаже грађанима колико
су важне добра изолација и за-
мена столарије како би се
спречило расипање топлотне
енергије и оствариле уштеде.

Пре десетак дана су почели
радови на замени прозора, то-
плотној изолацији фасаде
управне зграде тог ЈКП-а и
уградњи ПВЦ столарије.

– У нашим досадашњим кам-
пањама често смо скретали па-
жњу корисницима наших услу-
га на важност енергетске ефи-
касности објеката у којима живе
и сада желимо да им то и сами
покажемо. Колика ће бити

уштеда, моћи ћемо да кажемо
тек кад се заврши грејна сезона
и када упоредимо податке из
ове године са онима из прошле.
Наши стручњаци процењују да
ће уштеда бити знатна и да ће
сигурно достићи тридесет од-
сто. Поново апелујемо на грађа-
не да, у складу са својим мате-
ријалним могућностима, што
боље изолују станове и куће и да
то учине до идуће грејне сезоне,
када ће почети наплата грејања
по новом. Ако то ураде, сигурно
ће имати уштеде – кажу надле-
жни у „Грејању”.

У жељи да побољша енер-
гетску ефикасност својих обје-
ката, то предузеће је, заједно с
комуналним предузећима из
још пет градова у Србији, не-
давно аплицирало за новац ко-
ји обезбеђује влада Швајцар-
ске. Неколико пројеката које
је с тим циљем поднело „Гре-
јање” подржало је и панчевач-

ко Градско веће, а у ужи избор
донатора ушла је иницијатива
за замену котлова и горионика
у топланама на Котежу и Со-
дари, у укупној вредности од
милион и по евра.

ЈКП „Грејање” је прво у Пан-
чеву и међу првима у Србији,
заједно с топланама у Београ-
ду, Новом Саду и Суботици, не-
давно испунило све процедуре
за добијање највиших европ-
ских стандарда у пословању.

Владимир Гаврановић, глав-
ни инжењер одржавања и про-
изводње, изјавио је да су уведе-
ни стандарди ИСО 9001, ИСО
14001 и ИСО 18001, који про-
писују норме за одржавање
квалитета, заштите на раду и
заштите животне средине.
Према његовим речима, доби-
јање тих стандарда ће подићи
ниво услуга „Грејања” и омогу-
ћиће том ЈКП-у конкурисање
за новац из страних донација.

Према речима Мише Мар-
ковића, задуженог за заштиту
животне средине, након доби-
јања стандарда за заштиту жи-
вотне средине „Грејање” ће
морати да се стриктно придр-
жава норми предвиђених у
управљању отпадом и посту-
пака који се примењују у слу-
чају ванредне ситуације. Он је
рекао и да грађани који су не-
задовољни услугама „Грејања”
могу у шалтер-сали преузети
образац на коме ће навести на
шта се њихове замерке одно-
се. Све критике ће бити на-
кнадно размотрене и ако су
оправдане, биће узете у обзир.

Зорица Доброта, задужена
за безбедност у ЈКП-у „Греја-
ње”, нагласила је да ће након
добијања стандарда ИСО
18001 радници тог јавног ко-
муналног предузећа морати
доследно да се придржавају
норми о безбедности на раду.

ЈКП „Зеленило” је у овој годи-
ни добро пословало, уштеде-
ло 18 милиона динара и завр-
шило важне радове на проши-
рењу Новог гробља који су за-
почети како у Панчеву, попут
бројних других градова у Ср-
бији, сахрањивање не би било
доведено у питање због недо-
статка простора. 

На конференцији за нови-
наре одржаној 3. децембра, на
којој су говорили директор
„Зеленила” Драган Катуца и
његови први сарадници Марко
Попадић и Јована Миловано-
вић, саопштено је да су добри
резултати „Зеленила” још зна-
чајнији када се у обзир узму
пад прихода од издавања тезги
на бувљаку и осетно смањење
дотација из градског буџета.

– Према нашим анализама,
до смањења прихода на бувља-
ку дошло је због пада куповне
моћи грађана, као и отварања

кинеских робних кућа и тр-
жних центара. Осим тога, због
реконструкције пруге Панче-
во–Београд драстично је сма-
њен број путничких возова на
тој релацији, а самим тим и
број људи који су у данима ви-
кенда возом долазили на бу-
вљак – изјавио је Катуца.

Он је додао да је за разлику
од прошле године, када је из
градског буџета издвојено 93

милиона динара за одржава-
ње зелених површина, ове го-
дине „Зеленило” имало за ту
намену само 58 милиона ди-
нара. Међутим, нагласио је да
су запослени у „Зеленилу”
учинили све да грађани не
примете ту разлику и да су ис-
пунили све из планираног
обима радова за ову годину.

Катуца је изјавио и да су за-
послени у „Зеленилу” поносни

на то што су, поред својих ре-
довних делатности, доприне-
ли ублажавању штете од сме-
това на путевима почетком
ове године и санирању после-
дица великих поплава у Шап-
цу и Обреновцу.

Најавио је да ће „Зеленило”
идуће године, по свему суде-
ћи, добити од покрајинских
институција још пет милиона
динара за наставак преуређе-
ња круга Опште болнице, јер
је оцењено да је до сада добро
обавило тај посао.

Катуца је истакао и да је из-
градња парка Барутана била пун
погодак, јер је у њему, док је би-
ло лепо време, свакодневно би-
ло много посетилаца. Додао је
да то исто важи и за Народну ба-
шту и нагласио да је руковод-
ство „Зеленила” задовољно и
због тога што је од почетка ове
године на територији Панчева
посађено преко 2.000 садница.

ЗАШТО СУ ПОЈЕДИНИ ПЛИВАЧИ БИЛИ НЕЗАДОВОЉНИ

БЕЗ НОВЦА НЕМА БОЉИХ УСЛОВА 

Четвртак, 4. децембар 2014.
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Пливачки ас Чаба
Силађи био 
револтиран због
хладноће на тренингу

Директор ЈКП-а
„Младост”: „Проблем
je у изолацији”

Било би добро када би се из
градског буџета могао издво-
јити новац за замену изолаци-
је затвореног базена код Хале
спортова на Стрелишту. Обје-
кат у коме се базен налази зи-
дан је још почетком седамде-
сетих година прошлог века и
од тада готово да није било ни-
каквих улагања. Међутим, та
инвестиција ће због кризе мо-
рати да сачека боља времена.

Овај проблем је поново ак-
туелизован прошле недеље,
када је пливачки ас Чаба Си-
лађи, који је крајем августа
прешао у Пливачки клуб „Та-
миш”, поставио на „Твитер”
фотографију са затвореног ба-
зена на Стрелишту на којој се
види да је умотан у пешкир.
Одмах након тога на једном
спортском интернет-порталу
објављен је текст под насло-
вом „Пустите Чаби грејање”, у
коме је наведено да је неко-
ректно то што Силађи тренира
на хладном базену у Панчеву.

Тим поводом је одржан са-
станак којем су присуствова-
ли члан Градског већа заду-
жен за спорт Александар

– Доказ за то је податак да се
температура воде у великом
затвореном базену креће изме-
ђу 26 и 27 степени, а у дечјем
базену је још топлије – између
28 и 29 степени. Настојимо да
и у простору око оба базена бу-
де подједнако топло. Чим тем-
пература падне на нулу, греје-
мо непрекидно, двадесет чети-
ри сата, у све три смене. Међу-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

струју и грејање тог спортског
објекта већи од 24 милиона
динара, а да осим тога сваке
године држави мора да се
плаћа и порез на имовину у
износу од 16 милиона динара,
као и ПДВ од девет милиона
динара на име бесплатних
термина за тренирање који се
уступају панчевачким спорт-
ским клубовима.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРЕЈАЊЕ”

Ништа без добре изолације

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА

Издата још четири
локала у центру града

РУКОВОДСТВО „ЗЕЛЕНИЛА” ОДРЖАЛО КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НОВИНАРЕ

Пали приходи од издавања тезги на бувљаку

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас да ли ви-
тез на белом коњу заиста
постоји. „Панчевац” и изда-
вачка кућа „Вулкан издава-
штво” припремили су по је-
дан примерак књиге „Снови
у плавом” Џоџо Мојес за два
наша читаоца или читатељ-
ке који су најкреативније
одговорили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Мислим да би могли да
се комплетирају, мада је
тренутно понуда витезова
много лошија од понуде ко-
ња.” 063/7417...

„Наравно да постоји, само
се сада зове спонзор и ’јаше’
BMW.” 065/8382...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на
питање: шта је потребно да

се освоји срећа? Они ће
освојити по један примерак
књиге „Жена са црним ше-
широм” Наталије Девић.

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

„За мене – да се попнем
на спрат. Тамо су моја деца
и њихова деца. Они су за ме-
не срећа највећа.”
065/6672...

„Срећа је већ освојена.
Сви ми који смо се родили
међу милионима, за разли-
ку од оних који нису и неће
се родити – ето, то је срећа.
Само је питање како је иско-
ристити.” 064/9694...

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.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Срећа је на спрату

Од шест пословних просто-
ра колико их је било пону-
ђено на лицитацији одржа-
ној 25. новембра у Дирекци-
ји за изградњу и уређење
Панчева издата су четири,
док ће за два лицитација би-
ти поновљена.

Нове власнике су добила
три пословна простора у
центру града, у Улици војво-
де Радомира Путника, и је-
дан у Улици војводе Живо-
јина Мишића, док за локал
у Ослобођења 31 и онај у
Улици Краљевића Марка
18, који је, с  372 квадратна
метра, био највећи у пону-
ди, није било заинтересова-
них.

Весна Параушић, помоћ-
ник директора у Дирекцији
за изградњу и уређење гра-
да, изјавила је да су у том
јавном предузећу задовољ-
ни резултатима лицитације.

– Тржиште је показало
како се крећу цене. Важно је
да пословни простори у гра-
ду заживе, да се у њима не-

што дешава и да се обављају
делатности које су корисне
како за грађане, тако и за
предузетнике, оне који су те
локале закупили. Да не го-
ворим о томе колико је из-
давање локала у закуп кори-
сно и за градски буџет. Ва-
жна је и естетска страна, јер
је ружно видети празне по-

словне просторе у центру
града – нагласила је Весна
Параушић.

Висина почетне закупни-
не по метру квадратном ко-
ја се лицитирала без пореза
била је 300 динара. За лока-
ле у Улици војводе Радоми-
ра Путника 2, величине
31,67 и 23,10 метара ква-
дратних, на крају је излици-
тирано 320 и 380 динара, и у
њима ће се убудуће налази-
ти канцеларија једне при-
ватне фирме и мењачница.
Занимљиво је да су за други
локал у Улици војводе Радо-
мира Путника, величине
23,10 метара квадратних,
били заинтересовани вла-
сници чак четири приватне
фирме.

За пословни простор ко-
ји се налази у Улици војво-
де Радомира Путника 19
јавио се само један приват-
ник и он му је издат за 315
динара.

За локал у Улици војводе
Живојина Мишића 8 такми-

чили су се власници двеју
фирми иако је он мале по-
вршине (13,84 квадрата).
Било је чак девет кругова, а
на крају је победио власник
фирме за производњу и про-
дају сладоледа, који је за тај
пословни простор понудио
чак 1.600 динара по ква-
дратном метру.

Топло-хладне слике: уђеш, изађеш и готово

ва омогућује свим панчевач-
ким спортским клубовима да
бесплатно тренирају на базену
и на другим спортским објек-
тима у граду, по чему је међу
реткима у Србији. Додао је да
би зато требало очекивати да и
спортисти имају разумевања за
тешке околности у којима ЈКП
„Младост” послује и за пад
прихода у градском буџету.

Фаркаш, директор ЈКП-а
„Младост” Милан Станишић
и чланови Пливачког клуба
„Динамо”.

На том скупу је истакнуто
да је немогуће очекивати бо-
ље услове на базену с обзиром
на то да су годишњи трошко-
ви ЈКП-а „Младост” за воду,

Милан Станишић, директор
ЈКП-а „Младост”, изјавио је да
је до проблема с пливачима
дошло због тога што је у про-
стору око базена због јаке ко-
шаве и слабе изолације било
хладно, а да је сама вода у ве-
ликом и дечјем базену увек то-
пла и да се греје сваког дана.

тим, шта вреди што су радија-
тори врели када се то не осећа
због лоше изолације у том де-
лу објекта. Конкурисали смо
за новац на више страна, али
нам није одговорено – изјавио
је Станишић.

Он је нагласио да се не може
занемарити то да Градска упра-
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Да је убио Омољчанина
Тиму Обренова 
у његовој кући,
осумњичен је већ
осуђивани Д. Б.

Полиција је у недељу, 30. но-
вембра, око 17 сати, у Омољи-
ци пронашла беживотно тело
Тиме Обренова, старог 62 го-
дине. Он се налазио у својој
кући у Улици Максима Горког
66, а службеници Полицијске
управе Панчево дошли су на-
кон дојаве комшија. На месту
догађаја они су затекли избо-
деног Обренова и трагове пре-
метачине.

Увиђај није било могуће
обавити одмах, јер у кући
убијеног нема струје, па су по-
лицајци обезбеђивали место
злочина до понедељка пре
подне, када је дошла Оливера
Секулић, тужитељка у Вишем
тужилаштву. Она је након об-
дукције леша изјавила да је
убијени Обренов имао више
убодних рана на телу нанетих
највероватније ножем, од ко-
јих су фаталне биле више-
струке повреде на врату.

Убрзо је издат налог да по-
лиција пронађе починиоца,
што је и учињено за мање од
24 сата од тренутка када је
злочин откривен. Полицијска
управа је у уторак, 2. децем-

бра, саопштила да је привела
осумњиченог Д. Б., старог 48
година, с подручја Панчева.
Њему је одређено полицијско
задржавање од 48 сати.

Осумњиченом је одређен
бранилац по службеној ду-
жности и он се у среду, 3. де-
цембра, појавио пред тужи-
тељком Оливером Секулић,
али није дао исказ јер се због

протеста адвоката његов прав-
ни заступник није појавио.
Након тога је судији за прет-
ходни поступак тужилаштво
упутило предлог за одређива-
ње притвора до 30 дана. Тужи-
тељка је изјавила да је ради
формирања предмета са опту-
жбом за тешко убиство из ко-
ристољубља дала налог за оба-
вљање неопходних вештаче-

ња, а биће саслушани и сведо-
ци. Она је додала да је Д. Б. за-
сад једини осумњичени за ово
убиство.

Ради се о особи која је добар
део живота провела у затвори-
ма, јер је већ осуђивана за уби-
ство и разбојништва. Д. Б. је по-
следњи пут изашао са одслуже-
ња казне пре неколико месеци.

Д. Вукашиновић

Слободан Режа, председник
панчевачког огранка Адвокат-
ске коморе Војводине, изјавио
је да је адвокате у нашем граду
непријатно изненадила одлука
Ксеније Огризовић, судије Ви-
шег суда у нашем граду, да
прошлог петка пошаље реше-
ње о кажњавању њиховом ко-
леги Марку Николићу јер није
присуствовао једном главном
претресу због штрајка адвока-
та. Он је то изјавио пре састан-
ка одржаног 3. децембра у Ма-
лој сали Градске управе, ком
су присуствовали скоро сви
панчевачки адвокати.

– У том случају колега Нико-
лић је требало да буде брани-
лац по службеној дужности,
али није приступио, због чега је
кажњен са 10.000 динара. Реч

је о једном предмету у коме се
прилично често заказују пре-
треси, што је неуобичајено за
панчевачке услове. Неуобича-
јено је и то што је наш колега за
први претрес добио позив један
дан пред његово одржавање. То
је противно закону, јер позив за
претрес мора да се уручи осам
дана раније. Када је реч о суђе-
њу због којег је кажњен, он је
благовремено известио судију
да због протеста адвоката неће
моћи да буде у судници. Све су-
дије су до сада то уважавале и
одлагале претресе, само је у
овом случају било другачије. О
томе ће сигурно расправљати
адвокатске коморе Војводине и
Србије – изјавио је Режа.

Он је рекао да је добро то
што су панчевачки адвокати

солидарни и сложни, једин-
ствени у опредељењу да ис-
трају у штрајку, и да до сада
није било никаквих одступања
од договора међу њима.

Према Режиним речима,
преговори између адвокатских
комора Србије и Војводине и
надлежних министарстава у
Влади Србије и даље трају. Он
је подсетио на то да су основни
адвокатски захтеви смањива-
ње основица за утврђивање по-
реских обавеза, промена Зако-
на о јавном бележништву и за-
кона који регулишу промет
некретнина, смена министра
правде Николе Селаковића и
укидање Закона о бесплатној
правној помоћи.

Биљана Бјелетић, чланица
Адвокатске коморе Србије,

изјавила је да ће се на састан-
цима представника те инсти-
туције с министрима финан-
сија и правде поставити пита-
ње висине пореза који плаћају
адвокати. Према њеним речи-
ма, представници адвоката ће
тражити да пореска основица
за 2014. буде максимално де-
сет одсто виша у односу на ону
из прошле године.

Она је најавила да ће у Бео-
град ових дана доћи представ-
ници адвокатских организа-
ција из Европе и да ће одржа-
ти састанке с премијером,
председником државе и ми-
нистром правде. На тим ску-
повима ће се разговарати о
могућностима да се пронађе
решење за прекид штрајка
адвоката. М. Г.

НЕОЧЕКИВАНА ОДЛУКА СУДИЈЕ ВИШЕГ СУДА

Кажњен адвокат због недоласка на суђење

ЗАПАЉЕНА ДВА АУТОМОБИЛА НА КОТЕЖУ

Освета или обест?
„Рено” и „форд”
прогутала 
највероватније 
подметнута ватра

Станаре зграде у Улици
Светозара Милетића 93 на
Котежу рано ујутру у уто-
рак, 2. децембра, пробудио
је пожар у коме су изгорела
два аутомобила паркирана
испред тог објекта.

Боро Мајкић, командант
Ватрогасно-спасилачког ба-
таљона у Панчеву, изјавио
је да су ватрогасци обаве-
штени о паљевини у 4.37, а

десет минута касније успе-
ли су да локализују пожар.
Ватра је потпуно угашена у
5.15. Додао је како су на ау-
томобилу „рено сеник” го-
рели мотор и кабина, а на
„форду фијести” пламен је
био захватио гепек и кабин-
ски простор. Ватра је потпу-
но уништила оба возила, а у
пожару није било повређе-
них.

Мајкић је додао како је
након обављеног увиђаја
налаз противпожарног ин-
спектора упућен одељењу
криминалистичке полици-
је. Незванично смо сазнали
да постоје озбиљне сумње
да је пожар на „реноу” под-
метнут, након чега се пре-
нео на „форд”, те да поли-
ција има одређене индиције
о томе шта се тачно и због
чега догодило. У току је
прикупљање преосталих
неопходних информација
ради формирања кривичне
пријаве за дело изазивања
опште опасности.

Станари поменуте зграде
који су позвали ватрогасце
изјавили су да је пожар из-
био око 4 сата, а претходила
му је жучна расправа двоји-
це мушкараца. По тврдњи
наших саговорника, „рено”
је власништво једног панче-
вачког музичара. Очекује се
да истрага утврди све поје-
диности овог случаја.

Д. В.

ПАНЧЕВАЧКА ПОЛИЦИЈА РАСВЕТЛИЛА СЕРИЈУ КРАЂА

Међу лоповима много наркомана
Панчевачка полиција је ових
дана успешно расветлила се-
рију крађа које су почињене
на подручју нашега града и ју-
жног Баната, и поднела кри-
вичне пријаве против почини-
лаца.

Владимир Митић, шеф Од-
сека за сузбијање општег кри-
миналитета Полицијске упра-
ве Панчево, изјавио је да су
лопови улазили у куће и
пљачкали старије брачне па-
рове и да су крали у приват-
ним продавницама, бензин-
ским пумпама и златарама.

Према његовим речима, по-
чиниоци тих крађа претили су
ножевима и пластичним пи-
штољима, а међу њима је било
оних из других градова, због
чега је било отежано њихово
идентификовање и хапшење.

Митић је нагласио како су
они били добро организовани
и да су долазили у Панчево
украденим аутомобилима,
али су без обзира на то откри-
вени, захваљујући томе што је
панчевачка полиција сарађи-
вала с колегама из других по-
лицијских управа широм Ср-
бије.

Он је нагласио и да је међу
лоповима било много нарко-
мана којима је новац био по-
требан за куповину дроге.

– Од почетка ове године до
новембра регистровано је 58
крађа, а расветљене су 33, од-
носно око 57 одсто. Од укупног
броја тих крађа 30 је извршено
на штету власника трговачких
објеката, продавница и киоска.
У четрнаест случајева разбој-
ништва су вршена на отворе-

ном простору, када су прола-
зницама на улицама отимане
торбе и ланчићи. Седам крађа
извршено је у кућама. Те крађе
се сматрају за најтеже случаје-
ве разбојништва јер нема ниче-
га тежег и страшнијег од тога
кад лопови покраду некога на
кућном прагу. Било је и по два
кривична дела на штету вла-
сника бензинских пумпи и зла-
тара, као и једна пљачка поште
на Котежу – изјавио је Митић.

Он је истакао да је, када је
реч о пљачкама по кућама,
откривено да их је починило
више лица из Ковина. Сва она
су ухапшена и против њих су
поднете кривичне пријаве.
Митић је навео и да је против
једне особе из Панчева подне-
то пет кривичних пријава због
пљачки приватних продавни-
ца, а да су међу пљачкашима
приватних радњи била и два
лопова из Беле Цркве, због
чега је било тешко њихово от-
кривање. Након хапшења би-
ло им је одређено задржавање
у притвору, али су се због
штрајка адвоката убрзо на-
шли на слободи. Додао је да
се из тог примера види да об-
устава рада адвоката за поли-
цију представља проблем.

Шеф панчевачке кримина-
листичке полиције је нагла-
сио да је добро што су током
свих крађа које су почињене
од почетка ове године повре-
ђене само две продавачице и
да је реч била само о лакшим
повредама. Повољна окол-
ност је и то што ниједан од
лопова није претио правим
оружјем. М. Г.

Осумњичени је брзо откривен и ухапшен

„По налогу вишег јавног ту-
жиоца, припадници бео-
градске полиције ухапсили
су Дејана Живановића, по-
моћника градоначелника
Панчева, због сумње да је
примио мито од 1.000
евра”, саопштило је про-
шлог петка, 28. новембра,

Министарство унутрашњих
послова Србије. Њему је од-
ређено задржавање до 48
сати.

„Сумња се да је Живано-
вић као члан комисије за
јавну набавку за посао ’Из-
рада пројекта фекалне ка-
нализације за насељено ме-
сто Омољица’ од октобра

2013. до данас, односно то-
ком поступка јавне набавке
и након сачињавања запи-
сника о отварању понуда, у
више наврата захтевао но-
вац у износу од 1.000 евра
од власника и одговорног
лица најповољнијег понуђа-
ча, предузећа ’Енергоплан’

из Београда”, наводи се у
саопштењу МУП-а.

Додаје се да је Живано-
вић новац примио у четвр-
так, 27. новембра, у просто-
ријама тог предузећа. По
истеку 48-часовног задржа-
вања њему је одређен једно-
месечни притвор.

Д. В.

ПРОШЛОГ ПЕТКА У АКЦИЈИ БЕОГРАДСКЕ

ПОЛИЦИЈЕ

Ухапшен Дејан
Живановић



Мањак новца, 
запослених, 
средстава за рад...

Траже састанак 
с градском влашћу 
и системско решење

Недавно су се у Долову окупи-
ли челници осам сеоских јав-
них комуналних предузећа с
циљем да пронађу излаз из ду-
биозе у којој се већ дуже вре-
ме налазе. Као и другде,
основни проблем крије се у
празним касама, а потешкоће
су везане и за недостатак људ-
ства, као и за несразмеру из-
међу наметнутих обавеза и
права.

Боље заједно
На састанку је истакнуто да су
територије којима сеоски ко-
муналци газдују превелике.
Они су дужни да одржавају зе-
лене површине и гробља, од-
носе и лагерују смеће, чисте
снег, као и дивље депоније,
које у последње време све ви-
ше немарних грађана ствара
по ободима насеља. Поврх
свега, према градској одлуци
од пре неколико година, цело-
купна путна инфраструктура
(изузев главних траса) пада на
њихова нејака плећа, а нити за
то имају адекватне службе,
нити добијају додатни намен-
ски новац. Северним селима
главобољу задаје и водовод,
пре свега мреже које су, не ра-
чунајући качаревачку, у веома
лошем стању. При овом на-
брајању никако се не сме забо-
равити све отежанија наплата
услуга.

Огроман проблем је мањак
запослених, што због природ-
ног одлива, што због немогућ-

ности примања нових радни-
ка. За то је „заслужан” закон
према којем је могуће ангажо-
вати лица само на одређено
или по уговору о привреме-
ним и повременим пословима
у нивоу од свега десет одсто од
укупног броја. Ради се, углав-
ном, о потреби за неквалифи-
кованом радном снагом и у
готово свим селима једно та-
кво лице носи двоструки или
троструки терет, што посебно
фрустрира ако се зна да је њи-
хова просечна плата између
20.000 и 25.000 динара. Вели-
ки је распон и између броја за-
послених у различитим пред-
узећима, па рецимо Качарево
има деветнаесторо радника и
мању територију него Долово,
које запошљава свега дванаест
особа.

Недостаје им 20 милиона
Стога је неподељено мишље-
ње директора да Град, као
правни оснивач предузећа из
насељених места (од пре годи-

ну дана), треба у потпуности и
на делу да преузме бригу о
њима. На адресе сеоских ко-
муналаца често стижу и ра-
зноразне пријаве инспекција
за орезивање грана, уклањања
шута или угинуле стоке, про-
чишћавања кишних канала...
Буџетски новац за такве не-
предвиђене активности кори-
сте и „Хигијена” и „Зеленило”,
па би по истој линији убудуће
требало обезбедити финансиј-
ска средства и за сеоска пред-
узећа.

Напослетку је, у виду за-
кључка с поменутог састанка,
на адресу градоначелника
упућен допис у којем се, због
све тежих услова пословања,
тражи што хитнији састанак.
Тема се тиче сагледавања мо-
гућности обједињавања сео-
ских комуналаца или припа-
јања појединим градским
предузећима. У супротном,
уколико би остало овакво ста-
ње, они процењују да би им за

нормално функционисање би-
ло неопходно још двадесет
милиона динара.

Подсећања ради, из ового-
дишњег буџета је за сва сеоска
предузећа било одвојено око
четрдесет милиона динара,
што је било распоређено у ра-
спону од приближно 3,8 ми-
лиона за Глогоњ, Брестовац и
Јабуку, до нешто преко шест
милиона за Долово, Омољицу
и Старчево. Ови износи су са-
мо преписани из 2013. године
а да притом није урачуната
инфлација, као ни то да су та-
да и саме месне заједнице
улагале у куповину и поправ-
ку средстава за рад.

Директори комуналних
предузећа су све сагласнији
око тога да би било најбоље да
у будућности функционишу
обједињено, јер сматрају да би
тако системски решили поло-
жај и могли да добију прибли-
жно исти третман као и вели-
ка градска јавна предузећа.

Ловачко друштво Глогоњ je
захваљујући залагању сво-
јих чланова успело да прође
на конкурсу Града Панчева
у вези са заштитом животне
средине и екологијом и да
потом успешно реализује
пројекат којим је, макар за
нијансу, успело да поправи
услове у непосредном при-
родном окружењу и, посеб-
но, у станишту већ прилич-
но угрожене дивљачи.

Глогоњска ловачка сек-
ција је од локалне самоу-
праве добила 150.000 дина-
ра, што је већином утроше-
но за куповину моторног

тримера за кошење и одр-
жавање фазанерије и оста-
лих терена где обитују ди-
вље животиње. Поменути
новац је искоришћен и за
бушење бунара, набавку
приручног алата, израду
хранилишта и мајице (за
све чланове) с логом „Сачу-
вајмо природу”.

Наведена опрема ће
умногоме поправити услове
за живот дивљачи и омогу-
ћиће им лакшу прихрану и
несметан приступ чистој
пијаћој води, док ће алат
добро послужити за одржа-
вање станишта.

И ове године су се удружења
жена из панчевачких села до-
стојно представила на Етно-
-сајму хране и пића, одржаном
током протекле недеље на бео-
градском сајмишту. Та мани-
фестација је већ увелико по-
зната по томе што афирмише
производњу хране и пића са
ужих географских подручја по
посебној рецептури и у ограни-
ченој количини за тржиште.

Тако су у Хали 3 Београдског
сајма, од 26. до 29. новембра,

изложени бројни национални
специјалитети, а у ревијалном
делу програма представљена су
и специфична традиционална

јела. Било је места и за опрему
за производњу и чување етно-
хране, као и за лабораторије те-
стирања квалитета хране.

Жене из панчевачких села
промовисале су своје брендове
на штанду Регионалне привред-
не коморе Панчева, а неке су
постигле и завидне резултате.

Два удружења су се веома
истакла на Ревији торти, ко-
лача и пецива која је, у оквиру
Сајма, приређена у организа-
цији породичног часописа
„Практика”. У веома оштрој
конкуренцији „Доловке” су, с
већ препознатљивим штру-
длама, освојиле пехар у кате-
горији „домаће пециво”, а ве-
лики успех су оствариле и Ја-
бучанке из удружења „Илин-
ден”, заузевши друго место са
својим сласним пецивима у
истом надметању.

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц::  Осам-
наестогодишњу Ј. Р., учени-
цу Медицинске школе у
Панчеву, у уторак, 2. децем-
бра, напала су двојица раз-
бојника и отела јој школску
торбу. Васпитачи запослени
у предшколској установи
приредиће новогодишњу
радионицу у којој ће мали-
шани, заједно с родитељи-
ма, правити украсе.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Пре-
минуо је Божидар Барош,
одборник Скупштине града,
члан Скупштине МЗ и ис-
такнути спортски радник.
Фолклорни ансамбл „Коло”
одржао је целовечерњи
концерт у суботу, 29. но-
вембра, у Хали спортова.

ДДооллооввоо:: Месна заједница
припрема конкурсну доку-
ментацију за прву фазу из-
градње спортског центра.
Покрет горана је у четвртак,
27. новембра, спровео обуку
за управљање чврстим от-
падом. Удружења „Долов-
ке” и „Свети Трифун” уче-
ствовала су прошлог викен-
да на Сајму хране и пића у
Београду. 

ГГллооггооњњ:: Месна заједница
припрема предлог финан-
сијског плана за наредну го-
дину. Асоцијација младих
„Јувенис” је, у сарадњи с До-
мом културе, организовала
рок концерт, на ком су насту-
пили бендови „Рајко и живи
зид” и „Хет-трик”. По реше-
њу комуналне инспекције
радници и комунално преду-
зеће обављају радове на сана-
цији двеста метара кишних
канала у улицама Жарка
Зрењанина и Школској.

ИИввааннооввоо:: Приводи се крају
посао насипања ризлом
атарског пута на излазу из
Рибарске улице. Реновиран
је део просторија ФК „Стре-
ла”. Чланице МКУД-а „Бо-
наз Шандор” протеклог ви-
кенда су учествовале на ча-
јанци у Војловици. Нови,
27. број „Ивановачког добо-
шара” изаћи ће из штампе
наредне недеље.

ЈЈааббууккаа:: У току су радови на
измештању аутобуског ста-
јалишта код Месне заједни-
це, као и на постављању
канделабара на Тргу Бориса
Кидрича. Друга самостална

изложба радова Лазара
Спасића, ученика седмог
разреда ОШ „Гоце Делчев”,
отворена је у петак, 28. но-
вембра, у Дому културе.

ККааччааррееввоо:: Месна заједница
је на основу расписане јав-
не набавке мале вредности
за реконструкцију сензор-
ских славина на чесмама у
петак, 28. новембра, отва-
рала понуде. Дом културе је
у партнерству са школом, у
оквиру пројекта „Драмски
клуб с радионицом”, помо-
гао да десеторо ученика
осмог разреда направи и
одигра представу „Четири
кратке приче”.

ООммоољљииццаа:: На месној скуп-
штини у четвртак је, поред
осталог, измењен финан-
сијски план ради асфалти-
рања Улице Михајла Пупи-
на, за шта је пројектована
сума од четири милиона
динара. Тима Обренов (62)
пронађен је мртав у недељу,
30. новембра, у својој кући,
а убијен је тако што му је
нанет већи број повреда но-
жем по телу. За новог ди-
ректора школе у уторак, 2.
децембра, именован је Вла-
димир Ристић, наставник
физичког васпитања.

ССттааррччееввоо::  У последњих ме-
сец дана опљачкане су про-
давнице у улицама ЈНА,
Панчевачки пут и Маршала
Тита, а у уторак и трафика
„Маки 1”, па су грађани на

ивици стрпљења и очекују
адекватну реакцију органа
безбедности. На тему „Пла-
нинарење као вид здравог
живота” у четвртак, 27. но-
вембра, у ККК-у говорио је
Бранислав Ровчанин, пред-
седник Планинарског дру-
штва „Соко”. По налогу
грађевинске инспекције
радници Дирекције за из-
градњу и уређење Панчева
започели су санацију дела
фасаде на згради Месне за-
једнице.
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ВЕЛИКЕ БРИГЕ МОРЕ СЕОСКА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА

ХОЋЕ ЛИ ИЗГУРАТИ ГОДИНУ?!
Месне актуелности 

– од четвртка до среде –

ПРОЈЕКАТ ГЛОГОЊСКИХ ЛОВАЦА

Бољи услови за дивљач

ФАНТАСТИЧАН ФОЛКЛОРНИ ДОЖИВЉАЈ

Ново Село видело „Коло”

ЖЕНЕ ИЗ ПАНЧЕВАЧКИХ СЕЛА УСПЕШНЕ НА ЕТНО-САЈМУ

„Доловке” и „Илинден” испред свих

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Новосељани су у суботу, 29.
новембра, имали ретку приви-
легију да уживо гледају наступ
Националног ансамбла песама
и игара Републике Србије „Ко-
ло”. Те вечери, у никад пунијој
локалној спортској хали, око
седамсто људи уживало је у је-
данаест тачака, у оквиру којих
су виртуозни уметници лепр-
шавим покретима, предивним
осмесима и наднaравним на-
порима остављали публику без
даха.

Почело је играма из Шума-
дије, уследиле су, слободно се
може рећи, егзибиционе вла-
шке „вратоломије”, а потом и
весели сплет румунског фол-
клора, што је с трибина про-
праћено упадљивим одобра-
вањем. Потом су се ређале из-
узетне играчке представе, да
би, након одабраних народ-

них мелодија у извођењу ор-
кестра ансамбла „Коло” и из-
ворне песме „Јаре моје”, коју
су отпевали вокални солисти
поменутог друштва, српски
фолклорни репрезентативци,
у самом финалу, отанцовали
„Врањанску свиту”.

Све то је овај јединствени
пример људске креативности,
ритмичности и посвећености
таленту учинило примамљи-
вим за свачије око, а тих се-
дамдесетак пажљиво одабра-
них девојака и момака сваким
својим атомом оправдало је

оно што је у њих уложено. У
обиљу раскоши покрета и зву-
ка било је тешко издвојити не-
ког појединца. Ако је то баш
нужно, онда је сасвим при-
родно да то буду они који
имају везе с нашом средином.
Када је реч о постављању ко-
реографија, незаобилазни су
Мирослав Бата Марчетић и
Добривоје Путник (аутор че-
тири играчке тачке), док је
Петар Јосимовић музички об-
радио „Веселе шопске игре”.

На крају дивне вечери су и
в. д. директора „Кола” проф.
др Драган Милинковић и пр-
ви човек организатора овог
догађаја – новосељанског До-
ма културе – Сорин Бољанац,
срдачно захваливши један
другом на свему, обећали да
ће се овакав хепенинг одржа-
вати сваке године.



У издању италијанскe куће
„DOF Label” у понедељак, 1. де-
цембра, објављен је нови албум
нашег суграђанина Саве Ма-
ринковића, под називом „Evo-
cation”. Како стоји у опису про-
јекта, то је тамна страна Ма-
ринковићевог првенца „Now-

here Near”. Реч је о албуму ду-
боке и емоционалне амбијен-
талне музике, који подразуме-
ва и фрагменте модерне и тра-
диционалне музике. Како он
звучи, може се преслушати на
сајту https://doflabel.bandcamp.
com/album/evocation.

Кад тамбура проговори
на више језика

Музичари из 
панчевачког 
„Тамбураторијума”
чланови ЕОТО-а

Концертом у дворани Култур-
ног центра који је одржан у
недељу, 30. новембра, Европ-
ски омладински тамбурашки
оркестар (ЕОТО) отпочео је
турнеју по региону. Тај орке-
стар чини око 50 музичара из
седам земаља – Аустрије, Че-
шке, Босне и Херцеговине,
Хрватске, Црне Горе, Слове-
није и Србије, који су летос
боравили у Летњем тамбура-
шком кампу у Осијеку. Међу
њима има и Панчеваца – мла-
дих музичара из овдашњег
оркестра „Тамбураторијум”.

Европским омладинским
тамбурашким оркестром ди-
риговали су: Стипан Јарамазо-
вић из Суботице, Јован Трави-
ца из Новог Сада, Томислав Га-
лић из Пожеге, Фрањо Баторек
из Осијека и Будимир Стојано-
вић из Панчева, а на репертоа-
ру је било двадесетак компози-
ција – од оних писаних за там-
бурашки оркестар до тран-
скрипција неких од најлепших
филмских и популарних нуме-
ра. Публика је тако била у при-
лици да чује како у тамбура-
шком извођењу звуче: „Либер-
танго” Астора Пјацоле, „Mo-
ney, Money” и „Mama Mia” гру-
пе АББА, музика из филма
„Чудесна судбина Амелије Пу-
лен” Јана Тирсена, микс хито-

У оквиру изложбе „Панчево у
Банатској војној граници
1764–1872. године” аутора
Срђана Божовића и Слобо-
данке Перовић, у петак, 28.
новембра, одржано је зани-
мљиво предавање у Народ-
ном музеју. Историчар Срђан
Божовић повео је публику на
путовање кроз историју гра-
да, у далеки период, даљи од
два века, када је Панчево бра-
нило Хабзбуршку монархију
од Отоманске империје и за-
разних болести. Као што је
аутор изложбе нагласио, ло-
кална историја се обично не
учи у школама и многи Пан-
чевци не знају какву историју
имају многе старије зграде
поред којих свакодневно про-
лазе. Зато је ово предавање
било одлична прилика да се
стекне увид у један важан
историјски период за ово
подручје.

Банатска војна граница је
основана 1764. године. Била
је део Аустријске војне грани-
це и простирала се од Панчева
до Оршаве. Имала је посебан
статус у оквиру Хабзбуршке
монархије, а становништво се,
поред војне службе, бавило и
земљорадњом, сточарством,
трговином и занатством. Бо-
жовић је нагласио да су у вре-
ме мира граничари били

вредни ратари и да је Панче-
во, после Темишвара, било
највеће војно упориште у Ба-
натској војној граници. У гра-
ду су често одржаване параде,
изграђене су многе монумен-
талне зграде за потребе војске.
Публика је с посебном па-
жњом саслушала излагање о
улози Панчева у револуцији
1848–1849. године и чувеном
говору војводе Стевана Шу-
пљикца хиљадама српских до-
бровољаца који су дошли да
помогну „браћи преко Дунава
у борби за слободу”.

Аутор је нагласио да су на
изложби приказани оригинал-
ни документи из тог периода,
попут официрских трака, ди-

плома, повељa, кубура, сабљи
и војних мачева. Могу се ви-
дети и слике старог Панчева
из 19. века, од којих су многе
први пут приказане.

– Мислим да је изложба за-
нимљива. Тај период је трајао
више од 100 година и многе
ствари су се тада десиле у на-
шем граду. Панчево је тада по-
стало права варош. Поред вој-
ске и војног живота, развијао
се и привредни, трговински и
културни живот. Банатска вој-
на граница је укинута 1872. го-
дине, када више није било опа-
сности од Турака. Ја сам исто-
ричар по струци и пожелео сам
да, заједно са својом колегини-
цом Слободанком Перовић,
припремим једну овакву изло-
жбу – додао је Божовић.

Модератор предавања била
је Гроздана Миленков, етнолог
у Народном музеју. Изложбу
прати и лепо урађен каталог у
коме је све детаљно и лепо об-
јашњено. С. Ћ.

Ово је роман о нежности
која то не престаје да буде
ни онда када води равно у
уништење. Уосталом, једи-
но поуздано што знамо о
љубави јесте да је она у ве-
ома блиској вези са смрћу.
У свом досад најбоље на-
писаном књижевном делу
Сања Домазет, чији је први
роман био у најужем избо-
ру за НИН-ову награду, ис-
причала је изузетно тајан-
ствену причу. Главна јуна-
киња, након смрти свог по-
лубрата, одлази у примор-
ски градић у којем је он
живео. И не слути да ће ту
тек почети њена авантура
упознавања полубрата, ко-
га за живота није знала.
Среће људе, његове прија-

теље, открива мистериозне
ствари из његове прошло-
сти, а следећи једно његово
писмо, које је пронашла у
кући, креће пут Алексан-
дрије, Париза...

У понедељак, 8. децембра, од
19.30, у Културном центру би-
ће одржана претпремијера
монодраме – народске коме-
дије „Контраш” Душка Премо-
вића. То је питка, весела, гле-
дљива комедија нарави, с бра-

вурозним Љубомиром Бандо-
вићем у улози Поњаве, бившег
вулканизера, самоуког инте-
лектуалца, аљкавог хронича-
ра, пристрасног историчара и
лајавог полемичара.

Д. М.

Четвртак, 4. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs

12 КУЛТУРА

Музика
Четвртак, 4. децембар, 18 сати, сцена Културног центра:
концерт Тамбурашког оркестра Панчева.

Петак, 5. децембар, 22 сата, „Аполо”: велика концертна
промоција албума „Танатос”. Наступа састав „Исказ” са го-
стима.

Недеља, 7. децембар, 20 сати, арт-клуб „Дукат” (М. Обре-
новића 41): вече поп-рок музике седамдесетих.

Представе
Четвртак, 4. децембар, у 12 и 17 сати, дворана Културног
центра: позоришна представа за децу „Четири чаробне ре-
чи” у извођењу „Сцене” из Ужица.

Понедељак, 8. децембар, 19.30, дворана Културног центра:
претпремијера представе „Контраш” Душка Премовића.

Среда, 10. децембар, 11.30, дворана Културног центра:
школске позоришне игре у организацији „Учитељског пан-
чевачког друштва”.

Књижевност
Петак, 5. децембар, 19 сати, Градска библиотека: промо-
ција књиге „Ветрењаче Војводине некад и сад” Живане
Крејић из УГ „Посети Панчево”.

Субота, 6. децембар, 19 сати, сцена Културног центра: про-
моција књиге Ивана Ивачковића „Писма из Тајног града”.

Уторак, 9. децембар, 19 сати, Градска библиотека: промо-
ција нове збирке прича Слађане Илић „Женски у сто тех-
ника” („Дерета”). Учествују књижевни критичар Васа Пав-
ковић и ауторка.

Изложбе
Петак, 5. децембар, 20 сати, Галерија савремене уметно-
сти: у оквиру програма „Нове технологије” биће отворена
изложба под називом „Анализа простора” Марије Каузла-
рић, Марка Тирнанића и Соње Радаковић.

Понедељак, 8. децембар, 19 сати, Народни музеј: изло-
жба радова истакнутог сликара Драгана Стојкова.

Среда, 10. децембар, 19 сати, фоаје Културног центра:
седма годишња изложба радова чланова Удружења ликов-
них уметника „Светионик”.

Тематски догађаји
Недеља 7. децембар, 18 сати, дворана Културног центра:
концерт ученика Балетске школе „Димитрије Парлић”.

Филм
Среда, 10. децембар, 20 и 21.45, дворана Културног цен-
тра: филм „Мали Будо” Данила Бећковића.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Културни телекс

„Фриц” Сање Домазет

НАСТУП ЕВРОПСКОГ ОМЛАДИНСКОГ ТАМБУРАШКОГ ОРКЕСТРА

ОД ПЈАЦОЛЕ ДО ЗВОНКА БОГДАНА

ПРЕТПРЕМИЈЕРА У КЦП-у

Народска комедија
„Контраш”

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један зани-
мљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања мо-
гу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.

Два читаоца који до среде, 10. децембрa, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање „Када кажете ’авантура’, на шта заправо мисли-
те?” наградићемо по једним примерком књиге„Фриц”
Сање Домазет. Имена добитника ћемо објавити у наред-
ном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књи-
жари „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.

ПРЕДАВАЊЕ О БАНАТСКОЈ ВОЈНОЈ ГРАНИЦИ

О Панчеву у Хабзбуршкој монархији

град Осијек. Гузијан је обја-
снио како камп функциони-
ше. Наиме, музичари долазе
делимично припремљени за
оно што их очекује, у кампу
бивају подељени у секције и
увежбавају композиције са
пет диригената, након чега се
формирају две групе, да би се
на крају ујединио цео орке-
стар. Репертоар који је чула
публика у Панчеву, премијер-
но је летос, у финалу кампа,
изведен у Осијеку. Суграђани
су изузетно лепо реаговали на
наступ младих тамбураша, а
посебне симпатије је побрала
Миа Димшић, гитаристкиња
и вокална солисткиња фено-
меналног гласа.

Д. Младеновић

ва Звонка Богдана, Бетовенова
„Месечева соната”, Грчевићево
„Зимско небо”, Гарделова „Per
uno cabeza” и још много тога.
Концерт је завршен одличном
изведбом хита „The Final Co-
untdown” шведског бенда „Eu-
rope”.

– У овом програму има раз-
личитих музичких сегмената –
од евергрина и џеза до народ-
них мелодија из свих крајева
из којих деца долазе. Битно је
да се све то обједини и да се
прикаже дијапазон могућности
музицирања на тамбури – обја-
снио је Будимир Стојановић,
оснивач „Тамбураторијума”.

Сам Европски омладински
тамбурашки оркестар је на-
стао захваљујући Европском

тамбурашком савезу са седи-
штем у Бањалуци, односно
Споменку Гузијану, председ-
нику Градског тамбурашког
оркестра из наведеног града.

– Читава идеја је поникла
на једној од конференција
Европског тамбурашког саве-
за, када су се диригенти у не-
формалном разговору почели
надметати ко боље диригује и
ко боље ради с младима. Та
конкуренција је резултовала
окупљањем младих музичара
из свих оних европских зема-
ља у којима се тамбура свира
– рекао је Гузијан.

Идеја ЕОТО-а почива на
летњем седмодневном оку-
пљању у неком од градова у
региону. Ове године је то био

Представа „Мајка Храброст и
њена деца” Бертолта Брехта, у
режији Ане Томовић и изво-
ђењу ансамбла Народног по-
зоришта из Београда, учество-
вала је у суботу, 29. новембра,
на Интернационалном позо-

ришном фестивалу класике у
Араду. Копродуцент те пред-
ставе је Културни центар Пан-
чева, а од панчевачких глума-
ца у њој играју Јелена Тркуља,
Младен Совиљ и Миленко Па-
влов.

ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ ССВВИИ//ССВВУУДДАА

„Evocation” 
Саве Маринковића

„Мајка Храброст” 
у Араду

У ОКВИРУ „НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА”

Анализа простора
У оквиру програма „Нове технологије”, у Галерији са-
времене уметности у петак, 5. децембра, у 20 сати, биће
отворена изложба под називом „Анализа простора” Ма-
рије Каузларић, Марка Тирнанића и Соње Радаковић.

Како се наводи у најави тог догађаја, укрштајући три
различите уметничке праксе, њих троје покушавају да
кроз заједнички рад промене ограничења унутар којих
појединци следе своје циљеве. Д. М.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Данијелови родитељи су се
пензионисали и повукли на
удаљену фарму у Шведској.
Он је веровао да уживају да-
леко од града, а онда је при-
мио телефонски позив…
„Твоја мајка... није добро”,
рекао му је отац. „Уобража-
ва нешто – нешто страшно,
страшно.” Доживела је нер-
вни слом и сада је у болни-
ци за душевне болеснике.

Управо када се Данијел
спремао да се укрца у авион
за Шведску, поново му је
зазвонио телефон. „Све што
ти је тај човек рекао, јесте
лаж. Нисам луда. Није ми
потребан лекар. Потребна
ми је полиција. Сачекај ме
на аеродрому ’Хитроу’.”

Нашавши се између сво-
јих родитеља, несигуран у
то коме од њих треба да ве-
рује, Данијел против своје
воље постаје мајчин судија
и порота кад му она, ризи-
кујући све у животу, откри-
је вртлог лажи, тајни, кри-
минала и заверу у коју је
укључен његов отац.

Овај до танчина осми-
шљен и прецизно изграђен

психолошки трилер, ин-
спирисан догађајима кроз
које је прошла Смитова по-
родица, увлачи нас у за-
страшујућ свет заједнице,
породице, брака и људских
умова у кризи и погађа са-
му суштину односа између
родитеља и детета. Читао-
ци који су уживали у рома-
нима Џилијен Флин, Стига
Лашона и Јуа Несбеа биће
одушевљени „Фармом” То-
ма Роба Смита.

Драги читаоци, издавачка кућа „Лагуна” и „Панчевац”
препоручиће вам сваке недеље по један занимљив на-
слов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи
у књижари „Делфи” у тржном центру „Авив парк”, у Ули-
ци Милоша Обреновића 12.

Два најбржа читаоца који до среде, 10. децембра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питање „Које породичне тајне се највише чу-
вају?”, наградићемо по једним примерком књиге „Фар-
ма” Тома Роба Смита. Имена добитника ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП
мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи  и 38,64 динара у мт:с мрежи.

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Вирџинија Ђековић, 

радница у култури

ККЊЊИИГГАА::  Искуство читања
књиге „Нико и ништа у
Лондону и Паризу” Џорџа
Орвела оставило је посебан
утисак на мене. Опис живо-
та главног јунака на улици и
по сквотовима тих двају
градова пратио је моје лето-
вање у Хрватској. Тако је
спокојно лежање на јадран-
ским плажама све време уз-
немиравао нимало завидан
сплет догађаја, тачније лич-
но искуство аутора, као ис-
траживачки експеримент с
циљем преношења аутен-
тичног живота бескућника у
европским метрополама
тридесетих година прошлог
века. Можда неправедно за-
немарен у односу на по-
следња два дела, Орвелов
први роман, који је написао
са само 27 година, изванре-
дан је и ванвременски „пре-
пис” и критика друштвеног
устројства класа и непоште-
не маргинализације поједи-
наца са дна. „Разлика изме-
ђу богатих и сиромашних је
само у њиховим примањи-
ма и ничем другом. Просе-
чан милионер је просечан
перач судова у новом оде-
лу”, написао је Орвел у том
роману.

ББИИТТЛЛССИИ:: У последње време
често се некако опет сусре-
ћем с „Битлсима”. Непре-
гледно поље истраживања и
нови доживљаји у односу на
године. Тај састав је музич-
ко-друштвени феномен ко-
ји се никада више неће до-
годити свету какав познаје-
мо данас. Они су бунт и кла-

сика, они су за чај у пет и
чај од мака, они су наивни и
благи, промишљени и недо-
кучиви. То је оно што волим
у музици и животу.

ААННГГААЖЖООВВААННАА  УУММЕЕТТННООССТТ::
И напослетку, мој избор су
два догађаја који веома лепо
илуструју како култура и
уметност могу бити ангажо-
вани у односу на друштво.
Један је повлачење изложбе
Владимира Николића из га-
лерије „Подрум” Културног
центра Београда, а други
окупација биоскопа „Зве-
зда”. Без даље посебне ана-
лизе првог или другог, сма-
трам да су веома важни у
контексту грађанске моби-
лизације поводом указивања
на могућности деловања по-
јединаца у борби за квали-
тетније друштво и вредности
којима тежимо. Ту врсту ак-
тивизма, још увек можда не-
довољно артикулисаног, ви-
дим као одговорност коју
свако од нас треба да преу-
зме зарад слободе говора,
избора, кретања, мишљења и
деловања.

Бунт и класика

„Фарма” Тома Роба Смита

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ИВАН ИВАЧКОВИЋ, НОВИНАР И ПИСАЦ

МАЛА ИСТОРИЈА ВЕЛИКОГ УДЕСА

ИЗЛОЖБА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Говор витража
ПОСТАВКА У ДОМУ ВОЈСКЕ

Таписерије и пачворк 
„Магична реч нове поетске
структуре радова у стаклу” –
назив је изложбе витража су-
ботичког уметника Алексан-
дра М. Лукића која је отворе-
на у уторак, 2. децембра, у На-
родном музеју. Том приликом
је представљен пресек десето-
годишњег рада тог витражи-
сте, подељен на циклусе:
„Игра стаклених перли”, „Ме-
таморфозе”, „Стрингс” и
„Прозори”. Изложено је укуп-

но 55 радова, од којих 15 пре-
мијерно у оквиру ове изложбе.

Александар М. Лукић је ро-
ђен у Сремској Митровици.
Уврштен је у избор од 108 свет-
ских уметника који користе
стакло као материјал у свом
уметничком изражавању. Са-
мостално је излагао једанаест
пута, а учесник је и многоброј-
них групних изложби. 

Изложбу је могуће погледа-
ти до 15. децембра.

Изложба таписерија Мирјане
Јакшић Тодоровић отворена је
у четвртак, 27. новембра, у До-
му војске. Посетиоци су имали
прилику да виде њене радове
из „Олимпијског циклуса” и
циклуса „Розета”, али и поједи-
начна дела инспирисана при-
родом, рађена углавном техни-
ком ткања. Изложене су и ша-
ренице од памука и пачворк.

– Вуну за таписерије сама
предем, a ткање радим на ра-

мовима на свој специфичан
начин. Пошто живим у Војво-
дини, много сам заволела ву-
ну – рекла је ауторка.

Мирјана Јакшић Тодоровић
је имала бројне самосталне и
групне изложбе. За дело „Вуч-
ко” добила је прву југословен-
ску награду од Олимпијског
комитета, у част Зимских
олимпијских игара у Сарајеву.

Она је наставница у пензији и
ткање јој је само хоби. М. М.

Наш суграђанин Иван Ивачко-
вић радио је тридесет година
као новинар и за то време је
објавио око две хиљаде тексто-
ва у готово свим важним нови-
нама у СФРЈ, СРЈ и Србији.
Аутор је пет књига: „Како смо
пропевали”, „Уметност побу-
не”, „Обе стране јастука”,
„Признања поп певачице” и
„Црвена мапа”. За књигу „Како
смо пропевали” добио је на-
граду „Десимир Тошић”, нај-
веће признање које се у Србији
додељује за публицистику.

Ове недеље из штампе изла-
зи његова нова књига у издању
„Лагуне” – „Писма из Тајног
града”. Ивачковић у њој поми-
ње музичаре са специфичном
тежином попут „Битлса”, Боу-
вија, Елвиса, Хендрикса, „Сто-
унса”, Џенис, Милана Младе-
новића..., али овог пута не пи-
ше о њиховим каријерама, већ
о појавама и стањима духа на
овим просторима, који су у
суптилној вези са стварала-
штвом тих уметника.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ККааддаа  ссаамм  ччууоо  ддаа
ииззллааззии  ттввоојјаа  нноовваа  ккњњииггаа,,  ооччее--
ккииввааоо  ссаамм  ддаа  јјее  уу  ппииттаањњуу  јјоошш
јјееддаанн  ббррииљљааннттаанн  ооссвврртт  ннаа
ииссттоорриијјуу  ррооккееннррооллаа  ии  ммууззииккее
ууооппшшттее,,  ааллии  ппооссллее  ппррооччииттаа--
нниихх  „„ППииссааммаа  иизз  ТТаајјнноогг  ггррааддаа””
ссххввааттаамм  ддаа  ссее  ррааддии  оо  ппооллииттии--
ккооллоошшккоо--ссооццииооллоошшккоо--ффииллоо--
ззооффссккоомм  ттррааккттааттуу..

И. ИВАЧКОВИЋ: Хм, ако
ти тако кажеш... (смех) Да, са-
мо наизглед главна тема моје
нове књиге је музика, а су-
штински она је изговор да се

жнији извор људске мудро-
сти. Имам неких добрих
предвиђања у књизи, али за-
блуде сам намерно оставио: у
једном од тих текстова сам
написао да је победа Бориса
Тадића на изборима важан
корак у приближавању Србије
свету; у том тренутку нисам
могао претпоставити да ће он
постати српски Брежњев, чо-
век који ће укочити све циви-
лизацијске помаке унапред.

њњаа,,  ббииллаа  рруужжнниијјаа  оодд  ддааннаа--
шшњњииццее??

– По природи сам сенти-
менталан човек. Како време
иде, и прашину прошлости
умем да видим као позлату,
то је та бољка носталгије. Ме-
ђутим, не могу себе да зами-
слим у ситуацији у којој осе-
ћам меланхолију за деведесе-
тим годинама. Једина ствар
која је тада била боља него у
надолазећим годинама јесте

„Битлси”: Ринго, Џон, Пол, Џорџ и Иван

стигли довде, али и о томе ка-
ко је пропало друштво, одно-
сно музика сама; кроз причу о
музици увек можеш да испри-
чаш причу о друштву.

••  ДДаа  ллии  ттии  јјее  ооввоо  ппооссллееддњњее
ббииллоо  ииддеејјаа  ввооддииљљаа  оодд  ппооччееттккаа
ппииссаањњаа  ккњњииггее,,  оодднноосснноо  ссаассттаа--
ввљљаањњаа  ттввоојјиихх  ддннееввннииччккиихх  ббее--
ллеежжааккаа  ккоојјее  ччииннее  „„ППииссммаа””??

– Осетио сам потребу да за-
писујем оно што се око мене
догађа, што је врло брзо поче-
ло да личи на вођење дневни-
ка. Испоставило се да ти за-
писи представљају мало све-
дочанство о томе шта нам се
догодило. Говоре о времену у
ком су грамофонске плоче
царовале и биле од животне
важности, а такође и о томе
како су се, касније, и животи
и плоче давали у бесцење.

••  ННаа  ппооччееттккуу  ккњњииггее  ооббјјаа--
шшњњаавваашш  ддаа  ттии  јјее  ттооккоомм  ппииссаањњаа
ееммооттииввннии  ппооттееннццииооммееттаарр  ууввеекк
ссттаајјааоо  ннаа  ммааккссииммууммуу,,  ккааоо  ии  ддаа
ссии  ччииттааооццуу  ннаа  ууввиидд  ддааоо  ннееккее
ттааччннее  ппррооггннооззее,,  ааллии  ии  ккооллоо--
ссааллннее  ззааббллууддее..  ККооннссттааттооввааоо  ссии
ддаа  јјее  ттррааггееддиијјаа  ннееммааттии  ззааббллуу--
ддее,,  јјеерр  „„ттааммоо  ггддее  ннееммаа  њњиихх,,  ннее--
ммаа  ннии  ооддрраассттаањњаа””..  УУ  ккоојјоојј  ссии--
ттууаацциијјии  ччооввеекк  ввиишшее  ннааууччии::  ппоо--
шшттоо  ууввииддии  ддаа  ссее  њњееггоовваа  ппрроогг--
ннооззаа  ппооккааззааллаа  ттааччнноомм  ииллии  ккаа--
ддаа  ссххввааттии  ддаа  јјее  ббииоо  уу  ззааббллууддии??

– Заблуде и грешке су мно-
го корисније зато што те тера-
ју на размишљање. Када уви-
диш где си погрешио, поста-
јеш мудрији, бољи човек, а са-
мим тим смањујеш могућност
да у будућности правиш гре-
шке. Заблуде су можда најва-

ккаа  ккоојјаа  вваажжии  ззаа  ссввее  ссттааннооввннии--
ккее  ппллааннееттее??

– Не, важи само за оне који
имају уверења (смех). Ми жи-
вимо у земљи у којој људи нај-
чешће немају уверења, или
имају погрешна. Живот без
уверења и идеала није наро-
чито вредан, то је мој став.

••  ППооммиињњеешш  ии  ББааллаашшееввиићћаа..
ИИннссппииррииссаанн  њњееггооввиимм  ааллббуу--
ммоомм  „„ДДееввееддеессееттее””,,  ззааббееллеежжииоо
ссии  ддаа  јјее  „„рреечч  оо  ддееккааддии  уу  ккоојјоојј  јјее
ввллааддааллоо  ссааммоо  јјеедднноо  ппррааввииллоо  ––
ддаа  ннииккааккввиихх  ппррааввииллаа  ннееммаа””..
ППоошшттоо  јјее  уу  ммееђћууввррееммееннуу  ппрроо--
шшллаа  ии  ппррвваа  ддееццеенниијјаа  ддввееххииљљаа--
ддииттиихх,,  ммииссллиишш  ллии  ии  ддааљљее  ддаа  јјее
ппооссллееддњњаа  ддееккааддаа  ппррееттххоодднноогг
ммииллеенниијјууммаа,,  ааккоо  ааппссттррааххуујјее--
ммоо  ррааттооввее  ии  ссттрраашшннаа  ссттррааддаа--

што је вероватно најгоре што
једно друштво може да снађе.

••  ССммааттрраашш  ллии  ддаа  ттввоојјее  ппииссаа--
њњее  ууллиивваа  ооппттииммииззаамм,,  ппооммеерраа
ллии  оонноо  аассппееккттее  ггллееддаањњаа  ннаа
ссттввааррии  уу  ппооззииттииввнноомм  ссммеерруу??

– Ни у чему не треба прете-
ривати, па чак ни у песими-
зму (смех), али у новој књизи
нисам хтео на силу да будем
ни оптимиста. Желео сам да
дам дијагнозу стања, пре него
да људима уливам охрабрење
или да их убијем у појам. Ми
често нисмо у стању да уста-
новимо зашто нам се догађају
лоше ствари и када оне дођу,
ширимо руке и гледамо у не-
бо... Када прође неколико го-
дина, тачно видиш зашто ти
се нешто десило и схватиш да
си то заслужио. Ја прихватам
ствари онако како ми се де-
шавају, знам да плаћам рачун
и за добре и за лоше ствари у
свом животу. Исто је и с дру-
штвом: уопште нисмо неду-
жни у том великом удесу што
нас је задесио деведесетих и
носимо велики део кривице
за оно што нам се догађа да-
нас. Ово друштво је само себе
изневерило, нико други то ни-
је учинио; политичари су про-
извод менталитета нације.

••  ТТввоојјаа  ккњњииггаа  ппррииччаа  ппррииччее  оо
ннааммаа  ссааммииммаа  ккрроозз  ппррииччее  оо  рроокк
ммууззиицции..  ГГддее  јјее  рроокк  ддааннаасс,,  ккаа--
кквваа  ммуу  јјее  ссууддббииннаа??

– Рокенрол, који је био са-
ундтрек најплеменитијих људ-
ских настојања, библија инди-
видуалаца, музика оних што
мисле својом главом и не при-
стају да буду изманипулисани
– деведесетих је потпуно изгу-
био на значају. Гурнут је на
маргину, глас му се није чуо,
није утицао на друштво. Горка
утеха нам је да се иста ствар
десила у свету: од деведесетих
наовамо у рок музици не по-
стоји велико, утицајно име.
Уместо да Србија постане свет,
што је била једна од опозицио-
них парола деведесетих, свет
је постао Србија, о чему такође
говори ова књига. И ту се, ни у
музици ни у друштву, у до-
гледно време ништа неће про-
менити. Упркос свему што сам
овде рекао, скоро сам сигуран
да ће читалац с последњим
прочитаним текстом у „Пи-
смима” осетити мир.

С. Трајковић

кажу неке друге ствари, да се
испричају приче о три генера-
ције: мојој, одраслој уз музи-
ку шездесетих, седамдесетих
и осамдесетих, оној што је
стасала у страшним околно-
стима деведесетих, као и о
још млађим људима које је
„огрејало” зубато сунце 5. ок-
тобра. Кроз те приче види се
мала историја нашег великог
удеса. Текстови говоре о на-
ма, где смо били и како смо

ППРРООММООЦЦИИJJАА  ККЊЊИИГГЕЕ  УУ  ККЦЦПП--уу

Иван Ивачковић ће, уз помоћ специјалних гостију, предста-

вити нову књигу „Писма из Тајног града” у суботу, 6. де-

цембра, у 19 сати, у Културном центру. То ће бити прва

промоција овог издања „Лагуне”, а Панчево је изабрано за

премијеру јер је, између осталог, наш град један од јунака

књиге.

У најави је један занимљив и сентименталан догађај, и

то не само зато што те вечери Иван пуни 50 година. Обаве-

зно свратите, улаз је слободан.

••  УУ  ттееккссттуу  уу  ввееззии  сс  ММаарриијјаа--
нноомм  ФФеејјттффуулл  ззааппииссааоо  ссии  ддаа
„„жжииввоотт  ннееммаа  ммннооггоо  ссммииссллаа
ааккоо  ггаа  ннее  ппрроожжииввииттее  уу  ссккллааддуу
ссаа  ссооппссттввеенниимм  ууввеерреењњииммаа””..
ДДаа  ллии  јјее  ттоо  ууннииввееррззааллннаа  ппоорруу--

што смо онда имали наду, је-
дан од најважнијих животних
еликсира. Уверење да ће нам
бити боље изневерено је то-
ком двехиљадитих и данас
живимо у времену безнађа,
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14 КУЛТУРА/ДЕЧЈЕ ПЕСМЕ

Представници панчевачких
основних школа и Културног
центра Панчево састали су
се у среду, 3. децембра, у
згради локалне самоуправе,
а једина тема разговора била
је анализа сарадње образов-
них и културних установа на
територији Панчева.

Реч је о округлом столу ко-
ји је организован као део про-
грама унапређивања култур-
ног и јавног живота у нашем
граду. Како се могло чути,
панчевачки ђаци, што само-
стално, што организовано, ре-
довно посећују градске мани-
фестације, позоришне и био-

скопске представе и фестива-
ле који се налазе у годишњем
програму Културног центра и
домова култура околних на-
сељених места. Међутим,
представници основних шко-
ла, нарочито из околних села,
истакли су да највећи про-
блем у остваривању ових ван-
наставних активности (посете
позоришту, музеју, биоскоп-
ским пројекцијама итд.)
представља превоз. Поред то-
га, лоше материјално стање
већег броја панчевачких по-
родица такође доприноси ма-
њем одзиву ученика.

З. Ст.

САРАДЊА ШКОЛА И КУЛТУРНИХ УСТАНОВА

Финансије највећи
проблем У част Саше Божовића, духовитог стихотворца, који је изне-

нада преминуо маја прошле године, редакција листа „Панче-
вац”, чији је Божовић, као уредник „Дечје стране”, био члан,
организује конкурс за талентоване литерате под називом
„Сашина поетска ствараоница – БУДИ песник”. Право уче-
шћа имају ученици основних школа с територије града Пан-
чева, који ће бити подељени у две категорије – нижи (од пр-
вог до четвртог) и виши разреди (од петог до осмог).

На четири претходна конкурса стигло је више од 1.800 деч-
јих песама, а осамдесет седморо младих аутора награђено је на
финалним манифестацијама у великој сали Културног центра

Панчева, који ће поново бити техничка подршка. Поред дваде-
сет две награде, други пут ће бити додељено и специјално при-
знање – „Саша Божовић”, чиме ће аутор најбољег рада бити
промовисан у укупног победника, тј. лауреата конкурса.

Сигурни смо да ће младе поете из нашег града ове године
бити још ревносније и више инспирисане. Пишите сами, уз
малу помоћ учитеља, библиотекара, професора књижевности
или родитеља, па нам шаљите радове на имејл адресу draga-
na.mladenovic@pancevac-online.rs и чекајте наредни број ва-
шег и нашег листа, јер ће се можда баш ваша песма наћи у нај-
старијем недељнику на Балкану.

Истина
Истина је права,
сад ћу вам је рећи:
ниједно дете не сме
измишљати речи.

Не смеју да се лажу
ни тата ни мама,
иначе вам следи
казна од три дана.

У животу треба
увек искрен бити
да вам не би нос
порастао оволики.

Теодора Станковић (II-2)

Зима
Ево види, нешто пада,
пахуљица то је сада.
Мени паде посред длана,
лепо сија усред дана.
Сија као брилијант,
лепа као дијамант.
Сва је мала, сва је ситна,
а за нас је врло битна.
Са њом иде прва зима,
што за децу радости има.

Иван Топаи (IV-3)

Jесен
Jесен са собом доноси облаке љуте
и облачи нам мале капуте.
Kапљице кише, роса замирише,
а птице цвркућу све тише и тише.

Зашто птице тада одлете,
упита свако дете.
На то питање рећи ће свако:
оне се за зиму спремају полако.

Има још много тога,
али прво мора да закорачи
јесења нога.

Анабела Цеснак (IV-2)

Јесења песмица

Долази нам јесења царица
обучена као млада дамица.
Сваке године она се шетка
по воћњаку комшије Петка.
Облачи жути прслук и ставља
наранџасти шеширић,
шара предивну долину
као прелепи лептирић.
Јесен доноси предивне боје,
али све се то гаси кад зима дође,
а пахуљице ону долину кроје.

Илић Мате Алекса (IV-2)

Моја мама
Моја мама је лепа
и када прође улицом,
све процвета.
Лепа је као ружа
и свима срце она пружа.
Много је волим,
а и помало бринем
како у кући и на послу
све она постигне.
Као што се сунце огледа у реци,
тако се и мајка огледа у деци.

Иштван Чала (IV-2)

Виолина
Моја виолина златне струне има,
кад засвирам на њој,
све чаробно штима.
Да свирам виолину, потребне су ноте,
а кад засвирам, сви кажу: чуј те дивоте!

Тешке песме на виолини свирам,
челичне жице сваки дан дирам.
Од свирања зна понекад да заболи рука,
али за мене то није баш никаква мука.

Свирам на много јавних часова
и чујем доста позитивних гласова.
Жеља је моја да одем до Париза,
да свирам предивне песме нотног низа.

Анђелија Попов (IV-2)

Школа
Има једна школа
велика и бајна,
сва је деца воле,
она је баш сјајна.

И кад звона зазвоне,
сва се деца зближе,
раде математику,
петице су ближе.

Кад добију петицу,
сва су деца срећна
и зато волим школу,
у њој је љубав највећа.

Антонио Ембели (IV-2)

ППЕЕССММЕЕ  УУЧЧЕЕННИИККАА  ООШШ  „„ББРРААТТССТТВВОО––ЈЈЕЕДДИИННССТТВВОО””

КОНКУРС У ТОКУ

САШИНА ПОЕТСКА СТВАРАОНИЦА

Водећи се чињеницом да је
„Атеље младих” при Дому
омладине својевремено осно-
вао ученик Гимназије „Урош
Предић”, његов вршњак а
наш савременик Огњен Ро-
љевић, панчевачки гимнази-
јалац, решио је да заједно с
другарима сличних интере-
совања започне нешто што

би могло да се настави као
градска традиција. Реч је о
манифестацији „Поови да-
ни”, која је приређена у чи-
таоници Градске библиотеке
20. и 21. новембра. Ови мла-
ди људи, од којих су многи
полазници Регионалног цен-
тра за таленте „Михајло Пу-
пин”, одабрали су Едгара
Алана Поа зато што је он њи-
хов омиљени писац. Про-

грам првих „Поових дана”
подразумевао је упознавање
публике с пишчевим живо-
том и делом кроз психоана-
литички приступ, читање
Поових поема и кратких
прича, али и текстова наших
младих суграђана инспири-
саних стваралаштвом тог
писца.

Иако је разочаран што по-
сета није била онаква какву
је очекивао, Рољевићу не
слаби ентузијазам. Он пла-
нира да организује фестивал
књижевне фантастике и ра-
дује га што је оснивање
„Клуба љубитеља игара и
фантастике D20” потврдило
заинтересованост младих у
нашем граду за ову тему.

Т. Р.

ПРОГРАМ ГИМНАЗИЈАЛАЦА

Дани посвећени Поу

Мој мачак
Мој мачак Цибо,
тако му је име,
прија му кад га грлим
и мазим се са њиме.
Он мишеве лови и
млеку не може да одоли.

Дарија Малић (I-4)

ОШ „Свети Сава”

Ружа
Једна ружа мала
јутрос у мом прозору процветала.
Тако љупка, црвена и сјајна
у мене се загледала.
Сунце греје у прозоре
па ружица моја јаче сија.
Њен мирис ми свако јутро прија.
Тако љупка и црвена,
она мени сваког дана сија.

Јелена Лазаревић (I-4)

ОШ „Свети Сава”

Фудбал
Ласта и рода,
фудбалери прави,
играју утакмицу
на трави.

Судија строги,
од њега плаше се многи,
звижди кроз нос,
то је кос.

На голу храбро стоји
и бодове броји
један паун плави
важан се прави. 

Марко Мркела (I-4)
ОШ „Свети Сава”

Учитељ и ја
Имам учитеља,
срећна сам ја,
он је много добар,
то свако дете зна.

Имам учитеља,
волим га ја,
он је најбољи,
то свако зна.

Анђела Миа Додер

Моја мала куца
Моја мала куца
почела да штуца.

Не знам шта да радим,
главицу јој гладим.
А она је села,
није јој ништа,
само се најела.
Зовем је да дође,
па ће да је прође.

Ана Стојић

Милица и маче

Милица весело скаче,
јер је добила мало маче.
Маче има меке уши и танак реп
и сви кажу да је леп.
Она и маче су другари прави
и носе машне на глави. Милица Алексић

Волим природу

Волим природу чак до неба,
волим је више од свега.
Могу да полетим до неба од радости,
јер моја срећа ту ме чека. Симон Дангубић

Љубав
Љубичице су плаве,
руже су црвене,
дај ми твоје срце да буде моје,
да би ми дао срце своје. Љубица Ћурчин

ППЕЕССММЕЕ  УУЧЧЕЕННИИККАА  II--33  ООШШ  „„ЈЈООВВААНН  ЈЈООВВААННООВВИИЋЋ  ЗЗММААЈЈ””

ПРЕДАВАЊЕ У ШКОЛИ ЦРТАЊА ДОП-а

О стрипу и другим 
темама

Визуелни уметник Бојан
Милојевић Астеријан, цртач
стрипова и илустратор, пре-
зентовао је свој рад у четвр-
так, 27. новембра, у Школи
цртања Дома омладине. Он
је том приликом говорио о
својим методама рада, пое-
тици, темама, сарадњи с
другим уметницима...

Највише воли да црта
стрипове. У почетку је пра-
вио стрип-фанзине од по не-
колико страна, које је делио
пријатељима, а сада их обја-
вљује у магазинима, катало-
зима, на стрип-фестивали-
ма...

– Углавном радим црно-
беле илустрације. Стрип је
мој медиј, али чини ми се да
га нисам још савладао у пот-
пуности. За стрип ми фали

још спонтаности, покрета и
гомила неких ствари – изја-
вио је Милојевић.

Школа цртања постоји већ
30 година. Предавања се
одржавају једном месечно и
говори се о разним темама:
од оних које се односе на
сликарске и графичке тех-
нике, технологију и историју
уметности до анатомије.
Школа цртања ради утор-
ком, средом и четвртком од
17 до 20 сати и бесплатна је.

– Отворена је за свакога ко
жели да црта. Акценат је на
стварању по моделу. То су
аналитички и студијски цр-
теж и то је добра припрема
за све уметничке средње и
више школе и факултете –
рекао је наставник цртања
Борис Станић.

М. М.
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Поред зимских пнеумати-
ка, на деоницама ван насе-
љеног места обавезна је и
употреба ланаца уколико
има снега на коловозу. Ве-
ћина возача који поседују
ланце углавном није имала
прилику да их употреби, тј.
монтира на точкове. Поку-
шаћемо да вам помогнемо
при првом постављању ла-
наца. Наравно, ланци се
монтирају на погонске точ-
кове возила и мислимо да
не треба то помињати.

Додуше, скрећемо пажњу
на то да код аутомобила с
погоном на задњој осовини,
уколико немате два компле-
та па монтирате ланце и на

предње точкове, може доћи
до губитка контроле током
вожње јер точкови немају
одговарајуће приањање с
подлогом. Као прво, ланци
имају две стране – леву и де-
сну – и монтирају се онако
како је предвиђено (на леву
или десну страну точка). Ис-
користите ручну дизалицу
да подигнете аутомобил.

Главна сајла, која је углав-
ном пластифицирана, јесте
десни део ланца и иде са
унутрашње стране гуме.
Пребаците пластифицирану
сајлу иза гуме, крајеве сајле
спојте изнад точка, а ланце
пребаците преко газећег
слоја гума и правилно их
распоредите. Разграничите
леви и десни комплекс ла-
наца, тако да сваки буде на
својој страни. Када целу гу-
му обавијете ланцима, по-
требно је да их спојите: за-
качите унутрашњи обојени
крај ланца за црвену кукицу.
Ланци новије генерације
углавном имају затезач цр-
вене боје. Након доброг за-

тезања потребно је да куки-
цу ланца уврнете и провуче-
те кроз отвор на осигурачу
ланаца.

Црни гумени део закачи-
те на најудаљенији део на-
спрам кукице. Пређите не-
колико метара да проверите
да ли су ланци добро затег-
нути и по потреби их додат-
но затегните.

- - - - - - - ГАРАЖА - - - - - - - 

Ненамерне грешке 

Саобраћајка спасла
живот

Најчешћи узроци саобраћај-
них несрећа су неприлагођена
брзина и вожња под дејством
алкохола. Наравно, све то мо-
жемо подвести под „људски
фактор”, али понекад се деси
нешто непредвиђено што ре-
зултује веома бизарним и не-
свакидашњим саобраћајним
незгодама.

Дословно „драјв ин”
Истиче вам возачка дозвола и
требало би да је продужите. У
таквој ситуацији је био и возач
у једном граду у држави Ва-
шингтон. Лепог пролећног да-
на он је сео у аутомобил и упу-
тио се ка канцеларији која из-
даје и продужава возачка до-
кумента. Стигао је до одреди-
шта и у моменту паркирања
нога му је склизнула с кочни-
це и нагло је дао гас. Резултат
свега је аутомобил који је кроз
главни улаз улетео у шалтер-
-салу, али на сву срећу нико
није повређен. Није познато
да ли је дотичном господину
продужена возачка дозвола и
да ли ће он уопште икада мо-
ћи да седне за управљач.

Да случај из претходне
приче није усамљен, сведочи
и ситуација у једном рестора-
ну брзе хране у граду Лин-
колну. Полиција је добила

-  -  -  -  -  -  -  З А Н И М Љ И В О С Т И -  -  -  -  -  -  -  

СПЛЕТ НЕСРЕЋНИХ ОКОЛНОСТИ

позив од једног госта који је
пријавио да је старији човек
„ушао” у ресторан својим ау-
томобилом. Када су изашли
на лице места, полицајци су
имали шта да виде: „хонда”
је прошла кроз врата ресто-
рана не оштетивши објекат, а
старац је објаснио да је само
желео да наручи пицу. На пр-
ви поглед су помислили да
човек има психичких про-
блема, јер за поруџбине из
аутомобила постоји адекват-
но место у склопу ресторана.
У разговору с возачем схва-
тили су да он то зна; узрок
свега је то што му се нога за-
главила на гасу.

Саобраћајне несреће углав-
ном имају трагичне последи-
це, али не и ова која се догоди-
ла 2011. године. Педесетпето-
годишњи возач камиона из
Пенсилваније је током упра-
вљања својим возилом јео јабу-
ку. У једном тренутку парче ја-
буке му је застало у грлу и он је
почео да се гуши и остао је без
свести, а камион је ударио у бе-
тонску ограду која је раздваја-
ла коловозне траке. Полициј-
ска истрага је утврдила да је
узрок ове саобраћајне незгоде
заиста гушење јабуком, јер је
кобни комад воћа пронађен на
командној табли камиона.
Установљено је да би возач ве-
роватно умро од последица гу-
шења, али је у моменту удара
возач грудима налетео на во-
лан, што му је помогло да изба-
ци парче јабуке из душника.

Кад угледаш маму
Досада доводи то тога да се
људима по глави „мотају” раз-
не мисли, поготову када су у
питању млади људи. Тако је
један тринаестогодишњак од-
лучио да украде аутомобил.
То је учинио и кренуо у прву
вожњу својим „пленом”. Није
прешао ни пун километар ка-
да је угледао њему познат ау-
томобил који долази из су-

МОНТИРАЊЕ ЛАНАЦА ЗА СНЕГ

протног правца. Да, то је била
његова мајка, која се враћала
с посла. Чињеница да је у том
незгодном моменту угледао
једног од родитеља узнемири-
ла је младог авантуристу, који
је изгубио контролу над ауто-
мобилом и закуцао се у дрво
поред пута.

Јунски дан 2012. године за
породицу Вилијамс се чинио
као и сваки други, до момента
када су се вратили кући с по-
сла. Затекли су несвакида-
шњи призор: црвени пик-ап
им је уништио део куће. Ва-
трогасци су рашчишћавали
терен не би ли искључили до-
ток гаса који је шикљао из
оштећене инсталације, а у
разговору с полицијом сазна-
ли су да је све изазвало двого-
дишње дете. Комшије које
живе преко пута Вилијамсо-
вих признале су кривицу. На-
име, током истовара грађе-
винског материјала отац је
оставио сина у кабини и он је
убацио аутомобил у брзину.
Тада се пик-ап лагано скотр-
љао и оштетио комшијску ку-
ћу. Дете том приликом није
повређено, а родитељи су про-
шли без тужбе јер је оштећена
породица ово окарактерисала
као несрећну околност која
може свакоме да се догоди.

Због хладног времена живо-
тиње траже топла места за
своја склоништа, па није рет-
кост да то буду и аутомобили.
Глодари, најчешће мишеви,
представљају велики проблем
за возила, поготову она новије
генерације. То се догађа нај-
чешће у гаражама, када возач
паркира аутомобил док је мо-
тор још врућ, што и привлачи
глодаре.

Тада се они завлаче у про-
стор испод хаубе и оштећују
инсталацију, односно пла-
стични омотач проводника, а
дешава се и да прегризу инста-
лацију. Тако се може изазвати
прекид комуникације између
контролних јединица (ЦАН
магистрала), што се манифе-
стује престанком рада одређе-
ног система и индикацијом на
инструмент табли у виду пору-
ке или укључене лампице.

У „Ауторемонту Пиваше-
вић” кажу да је немогућност
стартовања мотора само један
проблем који настаје услед
присуства штеточина. Најве-
ћа опасност је да вам неки од
безбедносних система откаже
услед оштећења инсталације.
Поред овога, могућа је и поја-

ОПАСНОСТ ПО ИНСТАЛАЦИЈЕ

- - - - - - - - - - - - „АУТОРЕМОНТ ПИВАШЕВИЋ” – СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ - - - - - - - - - - - - 

другог уређаја који ће упутити
сервисере на место где је ин-
сталација оштећена.

Након отклањања квара бит-
но је да се евентуалне грешке
које је забележио централни
рачунар у возилу избришу, јер
у супротном нећете имати у
потпуности исправно и безбед-
но возило. Напомињемо да се
репарација електричних ин-
сталација у возилима у „Ауто-
ремонту Пивашевић” ради ис-
кључиво према спецификаци-
ји и стандарду произвођача. Да
бисте избегли улазак мишева и
потенцијалне кварове, овај ау-
то-центар вам саветује да оста-
вите аутомобил ван гараже ка-
ко би се мотор охладио и да тек
онда паркирате возило.
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Страну припремио

Немања 
Урошевић
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Јављање на телефон, куца-
ње порука или провера
електронске поште нису
баш добра идеја, јер одвлаче
пажњу возача, која треба да
буде усмерена на управља-
ње. Једно од потенцијалних
решења јесте инсталација
апликације која ће унапред
написану поруку послати
свима онима који су вам по-
слали СМС или вас позвали
током вожње. Апликација
„Сејф драјвинг”, поред наве-

деног, пружа и потпуну пер-
сонализацију и адаптацију
софтвера у ове сврхе. Могу-
ће је подешавати време и
дане када ће софтвер бити
активан, листу контаката
на које ће одговарати пору-
ком и време потребно за
слање аутоматске поруке,
тако да ће овај софтвер за-
довољити и потребе најзах-
тевнијих корисника теле-
фона са оперативним систе-
мом „андроид”.

АУТОМАТСКИ ОДГОВОР

Покровитељ стране

001133//333333--335555

www.auto-remont.co.rs

ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
006655//998877--2277--2244  

ва кратког споја између ого-
лелих проводника, што ће
вам испразнити акумулатор,
док се у неким случајевима
услед ослобађања топлоте ја-
вљају варнице, које могу иза-
звати пожар на возилу. Уко-
лико приметите да нешто ни-
је у реду с неким од електрич-
них система у вашем возилу, а
можда имате глодаре у гара-
жи, најбоље би било да што
пре посетите сервис.

У „Ауторемонту Пиваше-
вић” кажу да стопроцентна за-
штита од ових штеточина не
постоји, али вам могу гаран-
товати да ће настала оштеће-
ња електричне инсталације у
свом сервису поправити
стручно и квалитетно. Оште-
ћења на инсталацијама су у
већини случајева мала и не

могу се приметити на први
поглед. Због тога је неопход-
но дијагностиковати квар уз
помоћ егзаминера или неког

Као ваш пријатељ, „Ауторемонт Пивашевић” и
ове зиме организује проверу вашег аутомобила
за време сервисне акције „Винтер чек-ап”.

У оквиру те акције бесплатно проверите во-
зила у једанаест тачака:

• контрола централе убризгавања егзами-
нером

• провера стања пнеуматика
• провера акумулатора
• провера вентилационог (расхладног) си-

стема и расхладне течности
• провера нивоа уља у мотору
• провера кочионог система (ниво уља, ви-

зуелни преглед предњих кочница)
• контрола метлица брисача

• контрола предње светлосне групе и сигна-
лизације

• контрола трапа (предњег, задњег)
• контрола управљачког система
• визуелни преглед возила

Током акције остварите попуст на рад у
сервису за отклањање уочених кварова у из-
носу од 10%, као и на уграђене резервне дело-
ве у оквиру кампање у износу од 10% на ре-
довне цене.

Акција важи за сва возила из групе „Фијат-
–Крајслер” и сва возила ван гарантног рока.
„Винтер чек-ап” траје од 1. децембра 2014. до
31. јануара 2015.

БЕСПЛАТНА ЗИМСКА КОНТРОЛА
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Случајност има тек мало или
нимало везе са обичним жи-
вотом. Без обзира на то што
управо о тој случајности по-
стоје бројне изреке, па и по-
шалице. Много је извеснија
изрека да је живот сложен
сплет околности, свакоднев-
них и узрочно повезаних, врло
ретко неочекиваних, као и ве-
чито слагање животних коц-
кица у мозаик.

Светлана Николин је непо-
битна потврда да се у животу
ништа не дешава случајно.
Њен пут се протеже од нови-
нарке у „Тргопродукту” дав-
них осамдесетих, преко Цин-
цара, Палћена, Меглероруму-
на и Сика, кроз невладин сек-
тор, до једрења Медитераном,
путовања, еврорегионалног
центра „Ин медиас рес” и ча-
сописа „21. век”. Уз све остало.

– Ја заиста не верујем у слу-
чајност. Заговорник сам ства-
ралачке знатижеље, животних
изазова, откривања непозна-
тог и непрекидног ширења ви-
дика и погледа на свет. Про-
нашла сам себе у невладином
сектору, премда су ми много
користили новинарски дани
проведени у некада моћном
„Тргопродукту”. И онда и сада
тешко се долазило до посла. И
тада су биле потребне везе и
везице, била сам захвална што
сам као политиколог уопште
добила место „фабричког” но-
винара. Мада сам тек касније,
у невладином сектору, много
пре него што сам постала
уредница издавачке делатно-
сти у „Ин медиас ресу” и ин-
теркултуралног часописа „21.
век”, схватила да зависим са-
мо од себе. Човекове границе
зависе једино од његових спо-
собности, мотива, жеље за са-
знањима и истрајности – каже
Светлана Николин.

Да је није повукла знатиже-
ља и тражење властитих коре-
на због сазнања да су њени
преци Цинцари, односно Аро-
муни, можда се не би бавила
Бугарима – Палћенима и ми-
кро заједницом Меглероруму-

на и не би била опчињена Си-
кима са којима је друговала у
Енглеској. Традиција овог
краја била би сиромашнија за
три књиге, безброј чланака и
сазнање о непроцењивом мул-
тикултуралном богатству.

– Када се крене у откривања
корена и наслеђа једне поро-
дице, а моји су и са мајчине и
са очеве стране Аромуни, по-
реклом с југа, са садашње ал-
банско-македонске границе,
истраживањима обухватиш
читав један регион и цивили-
зацију. Од југа ка северу, од
Москопоља до Новог Сада.
Реч је о великом изазову, али
и огромном задовољству у
исто време. То је као једна
прелепа истраживачка или
детективска авантура. И када
већ уложиш огроман труд, по
правилу те чекају и велика за-
довољства. Истражујући своје

цинцарске корене сазнала сам
за једну минијатурну етничку
заједницу у изумирању – за
Меглерорумуне, којих је све
мање у Јабуци, Глогоњу и Гу-
дурици. Заинтересовали су ме
и ивановачки и скореновачки

Палћени, пре свега због ис-
трајности да сачувају језик,
игре и оне прелепе ношње.
Колико смо само мултиетнич-
ки богати – толико разновр-
сности на релативно малом
простору – истиче  Светлана
Николин.

Њена истраживања су мале
етничке заједнице приближи-
ле савременицима, а послу-
жиће као основа будућих про-
учавања. Вероватно и за раз-
бијање стереотипа који су уса-
ђени врло дубоко, потпомог-
нути и дневном политиком.
Тако је и сама Светлана про-
менила у нас уврежено ми-

шљење, па чак и сопствени
страх од Албаније приликом
првог путовања до Шенђина и
Валоне, на једно од бројних
једрења Медитераном, касни-
је преточених у путопис.
Страх се претворио у фасци-
нацију која је потврђена и ка-
сније приликом научних ску-
пова о Цинцарима у Тирани и
свим местима које је посећи-
вала. Па и у Москопољу, граду
својих предака.

Хоризонти Светлане Нико-
лин су безгранични, као и ње-
на сећања: на корене, на су-
пруга – искусног морепловца,
на пределе и људе. Али од се-
ћања се не живи. Нити од пре-
даха за ћаскање.

– Лане, током вишемесеч-
ног боравка у Енглеској, као
гошћа индијске заједнице
упознала сам се с традицијом
пенџабских Сика, који су при-
мер како једна етничка група
треба да се организује у свету.
Просто је невероватно како
све једноставно функциони-
ше, и то само уз помоћ дона-
ција, преко гурдуара, која је
много више од пуког верског
објекта. То је и својеврсни хо-
стел, обданиште, фармација,
основна школа, социјална и
свака друга помоћ, и све је то
бесплатно, а лангар је место
где без обзира на веру и боју
коже можете добити богат
оброк и обавезни индијски
чај, такође бесплатно, и то
усред Лондона. Наравно, то је
само делић прелепе приче о
традицији и духовном богат-
ству народа – објашњава наша
саговорница.

Многи људи у великом дру-
штву су усамљени. Светлана
Николин је у самоћи у вели-
ком друштву идеја, архивског
копања, истраживања, живих
успомена и амбиција  да сара-
ђује и помогне.

Хоће ли бити нових једре-
ња? Тешко, мада са Албанцем
који чува једрилицу повреме-
но контактира. А књига о Си-
кима? Гарант!

С. Зенг

ЧОВЕК ЈЕ КЊИГА: СВЕТЛАНА НИКОЛИН

ОТИРАЊЕ ПАТИНЕ ЗАБОРАВА

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.

Пуфна
Прелеп мужјак пудле, стар око
две године, мирољубив је и добар
с људима и другим псима. Пуфна
је пронађен без чипа како се сму-
ца по Старчеву и сигурно има
власника, али се досад нико није
појавио да га преузме.

Ако га неко препозна или жели
да га удоми, може позвати и град-
ско прихватилиште на 352-148.

Чупка
Још једна жртва неодговорних
власника пронађена је на Миси
пре неколико дана.

Чупка је стара око годину и
по дана, умиљата је и послу-
шна. На себи има кожну огрли-
цу, што значи да је вероватно
имала власника или старатеља.

И она се налази у градском
прихватилишту, где чека ста-
рог или новог власника.

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.

У препуној сали Градске би-
блиотеке у петак, 28. новем-
бра, одржана је несвакидашња
промоција књиге „Лицем к ли-
цу” Славице Танасијевић Ла-
зић. Поред ауторке, гостовали
су и епископ будимљанско-
никшићки Јоаникије, акаде-
мик Владета Јеротић и опер-
ска дива Јадранка Јовановић.

Реч је о интересантној књи-
зи, тачније збирци разговора
које је ауторка са својим саго-
ворницима водила током ви-
ше од десет година у „Право-
слављу”, новинама српске Па-
тријаршије. Објављена је с
благословом Његове светости
патријарха српског Иринеја, а
рецензенти књиге су тројица
академика: Василије Крестић,
Владета Јеротић и Матија
Бећковић.

Теме које су заступљене у
књизи су разнолике. Међу њи-
ма су питања о друштвеној
улози цркве у савременом све-
ту, повратку српског народа
православљу после децениј-
ског одсуства религијског вас-
питавања, ставовима цркве
према култури, науци, умет-
ности, нацији и држави и томе
слично. Међу саговорницима
Славице Танасијевић Лазић
су, између осталих, архиепи-
скоп Јован, владика Јоаники-
је, професор Радован Биго-
вић, Василије Крестић, Све-
тлана Велмар Јанковић, Ма-
тија Бећковић, Љубомир Си-
мовић, Емир Кустурица, Бра-
нислав Лечић, Исидора Жебе-

љан, Јадранка Јовановић, Вла-
дета Јеротић, Зоран Миливо-
јевић, Александар Рамах и
други. Интервјуи су подељени
у неколико одељака, зависно
од тога да ли се превасходно
односе на сферу религије,
културе, политике или меди-
цине.

Славица Танасијевић Лазић
је наша суграђанка и самим
тим је њено гостовање у Пан-
чеву имало посебну вредност.

– Панчево је мој град, град
у којем сам завршила Гимна-

зију. Мислим да је, судећи
према препуној сали Библио-
теке, у којој је и балкон био
пун, интересовање публике
било велико. Пресрећна сам,
дивно је било преко два сата
слушати занимљиве саговор-
нике и тишину оних који су
дошли да их чују – рекла је
ауторка.

Она планира да ускоро обја-
ви други део књиге „Лицем к
лицу” и „Доба идеја”, што је
збирка разговора вођених то-
ком деведесетих година.

– Показало се да постоји ве-
лико интересовање за књиге
овакве врсте, у којима се од-
сликава црквени дух заједни-
це и заједништва у веку у коме
се о тим темама мора говори-
ти критички и благонаклоно,
као народ божји. Уколико смо
моји саговорници и ја дали
корисне одговоре онима који
живе сталну хришћанску ан-
тиномију – бити у свету, а не
бити од света – ова књига је
прокрчила пут наредним са-
говорницима, који чекају сво-
је место у другој и трећој књи-
зи – навела је Славица Тана-
сијевић Лазић.

Уважени гости су се дота-
кли и различитих религијских
проблема и пренели присут-
нима део свог богатог иску-
ства. На промоцији књиге је
гостовала и група „Српски
православни појци”. Они су
извели неколико тачака пра-
вославне духовне, као и родо-
љубиве музике. С. Ћ.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ СЛАВИЦЕ ТАНАСИЈЕВИЋ ЛАЗИЋ

Бити у свету, а не бити од света

Насупрот устаљеној пракси да
се састанци Управног одбора
Завода за заштиту споменика
културе Панчева одржавају у
нашем граду, то тело је прошле
недеље, 26. новембра, заседало
у Градској кући у Вршцу. Том
скупу су присуствовали и поје-
дини представници вршачке
општинске власти, као и Ми-
хаљ Ереш, вршачки жупник.
Сви окупљени су изразили вољу
да заштиту културних добара
подигну на виши ниво. На
дневном реду су биле различи-
те теме – од методологије рада
у оквиру поступка јавних на-
бавки, преко актуелне пробле-
матике заштите споменичког
наслеђа на територији општине
Вршац, до договора о заједнич-
ким наступима на конкурсима.

В. д. директора Завода Ми-
одраг Младеновић нагласио је
значај активног деловања те
институције у општини Вр-
шац.

– Иако му је седиште у Пан-
чеву, Завод спада у ред уста-
нова културе које по принци-
пу надлежности делују у Вр-
шцу и зато је важно како на-
ставити досадашњу сарадњу,
тако и искористити све могућ-
ности за њено унапређивање –
изјавио је Младеновић.

Том приликом је предло-
жен низ пројеката који би би-
ли финансијски подржани
новцем из буџета Општине
Вршац, а значајна је и шанса
заједничког наступа ка ино-
страним фондовима.

Д. М.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Састанак у Вршцу

Туристичка организација Пан-
чева на све бољи начин пред-
ставља наш град. Постављање
инфо-табли на неколико лока-
ција не само да ће обогатити
туристички садржај већ ће
свима који посете Панчево

олакшати боравак у нашој сре-
дини.

Табле су постављене на
Гимназијском тргу, Тргу Ђор-
ђа Вајферта и на градском ке-
ју (код силоса и Црвеног мага-
цина). Тако ће поменуте град-
ске целине бити квалитетније
промовисане, много боље не-
го што је то био случај до сада.

Табле је дизајнирао Алексан-
дар Станојловић.

– Желели смо да свима који
посете Панчево на једноста-
ван али веома практичан на-
чин покажемо колико се тога
вредног може видети у нашем

граду. Инфо-табле
су довољно велике и
одлично урађене,
па нема сумње да ће
допринети тури-
стичкој промоцији
Панчева – истакао
је Бранислав Ровча-
нин, први човек
ТОП-а.

Дакле, шетајући
градом, од сада ће-
мо моћи више да
сазнамо о Панчеву
као граду са изузет-

ним индустријским наслеђем,
о средини у којој су снимљени
неки од најбољих српских
филмова, о изузетним људима
који су боравили овде, као и о
реци Тамиш и Градској шуми,
који нуде много садржаја за
рекреацију и уживање у при-
роди. С. Д.

ТОП ПРЕДСТАВИО НОВЕ САДРЖАЈЕ

Tуристичке табле

У недељу, 7. децембра, навр-
шава се 90 година од смрти
Јована Милорадовића, стари-
јег брата познатог индустри-
јалца Петра Милорадовића,
власника некадашње циглане
на Котежу и великог добро-
твора.

Јован Милорадовић је умро
1924. године, у 58. години жи-
вота. Био је и дугогодишњи
директор и власник ђачког
пансионата у Винернајштату,
а потом и први директор Гим-
назије „Урош Предић” у Пан-
чеву после ослобођења 1919.

године, члан Проширеног се-
ната и Школског одбора.

Он је био осми директор од
оснивања панчевачке гимнази-
је, 1863. године, и први Србин
на тој функцији. Био је изузетно
цењен у граду, као и цела поро-
дица Милорадовић. М. Г.

СЕЋАЊЕ НА НЕКАДАШЊЕГ ДИРЕКТОРА ГИМНАЗИЈЕ

Панчевци га ценили



ПРОДАЈЕМ ситроен xan-
tia, 1997, 1.6и, регистро-
ван, веома повољно.
069/507-60-46. (СМС)

ФИЈАТ пунто, стило, мул-
типла, сеићенто, палио,
браво, брава, крома, у дело-
вима, сви мотори и модели.
063/289-350. (185398)

ПРОДАЈЕМ ИМТ 560,
власник. 069/634-491.
(185401)

ПРОДАЈЕМ рено клио,
2004. годиште. Тел.
063/720-55-68. (185415)

ОПЕЛ омега Б, 1.998 цм3,
плин, тек регистрован,
три сета гума, делови гра-
тис, повољно. 064/137-
87-65. (185454)

САНДЕРО step way 1.6,
бензин и гас, 2011. годи-
ште, регистрован до авгу-
ста 2015. 065/324-90-55.
(185730)

ПАСАТ 1.6, Б 2, регистро-

ван, зимске гуме, бензин,

договор. 062/577-222.

(185430)

ФОРД фијеста 1.8 ТД,

2001. годиште, 1.950

евра, четири ербега, мат

црн. 063/766-34-52.

(185462)

СИТРЕОЕН саксо 11,

1999, 5 В, металик, пежо

206, 1999, металик.

064/176-91-85. (185482)

ХЈУНДАИ аксент, 2004,

1.5 Б, регистрован до маја

2015, перфектан.

064/853-43-88.  (185483)

РЕНО клио 1, 1997, 1.2 Б,

регистрован до августа

2015, одличан. 065/954-

95-49. (185483)

ГОЛФ дизел јединица,
добар, замена. 013/372-
926, регистрован, испра-
ван. (186600)

ПРОДАЈЕМ зимске гуме
13, 14, 15 и 16 цоли.
064/993-71-87. (185494)

МИЦУБИШИ спејс стар
1.9 ДИД, 2002, велики
сервис. 063/809-73-05.
(185519)

ЗИМСКЕ гуме с фелнама,
петнаестица, продајем
повољно. Тел. 066/921-
21-59. (185336)

ЛАДА нива, 2008. годи-
ште, гас, реатестирана
кука, гуме зима-лето,
радио, 3.300 евра.
065/300-63-06. (185604)

ШКОДА фабија, 1.4,
2002, тек регистрован,
екстра, 2.100 евра.
064/584-25-77. (185627)

ЗАСТАВА 10, 2006. годи-
ште, тек регистрован,
одличан, 2.350 евра.
064/300-40-01. (185627)

ЈЕФТИНО продајем шко-
да фелиција, дизел. Тел.
063/811-24-55. (185638)

ЈУГО ин, 2006, плин ате-
стиран, прва боја, црвен.
065/408-06-22. (185647)

ГУМЕ, продаја зимских
половних гума из увоза.
060/140-06-86. (185721)

ПРОДАЈЕМ голф 3,
дизел, 1996. годиште,
август. 060/533-35-75.
(185697)

ПРОДАЈЕМ тојота коро-
ла. 063/101-33-10.
(185699)

АСТРА караван, 2001,
дизел, металик, екстра
стање, оцарињена.
063/152-09-34. (185708)

ПРОДАЈЕМ пасат кара-
ван, Б 5, 1998. годиште,
регистрован до 17. маја
2015, повољно. 064/487-
50-58. (185668)

ФОЛКСВАГЕН пасат Б 5,
лимузина, 1998. годиште,
1.9 ТДИ, аутоматик, реги-
строван, 2.650 евра. Тел.
062/647-326. (185725)

НА ПРОДАЈУ мини-ком-
бинирка, ровокопач.
060/322-21-02. (185756)

НА ПРОДАЈУ југо корал
ин 2005. годиште, реги-
строван. 061/612-14-50.
(185804)

ПРОДАЈЕМ југо 55, 2002,
власник, прва фарба,
атест плин, 900 евра.
065/263-80-35. (185771)

БМВ 325, ТДС караван,
1997. годиште, регистро-
ван до априла, без улага-
ња, 1.700 евра. 062/847-
34-83. (185776)

ПРОДАЈЕМ комби ивеко
1996. годиште, 800 евра.
069/220-27-07. (185777)

ПУНТО 1.9 дизел, клима,
регистрован, петора вра-
та, у одличном стању.
061/254-73-76. (185812)

БМВ 320, 2001, караван,
металик сив. 061/254-73-
76. (185812)

ОПЕЛ корса 2004, бен-
зин, плин, регистрован,
2.500 евра, очуван, пето-
ра врата. Тел. 061/664-39-
26. (185791)

МАТИЗ даеву, прва боја,
петора врата, 2002, 1.350
евра. Тел. 061/664-39-26.
(185791)

ЛАГУНА караван, дизел,
ДЦИ, 2003. годиште,
2.200 евра. Тел. 061/664-
39-26. (185791)

ФЕЛНЕ челичне 14, чети-
ри рупе, стари опел.
063/318-584. (185820)

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправ-
них, исправних, хавари-
саних, продаја половних,
резервних делова, ауто-
механичарске услуге.
064/552-31-19, 069/203-
00-44. (185461)
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НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
страних, домаћих, хава-
рисаних, неисправних.
066/409-991, 063/782-82-
69. (185461)

ПРИКОЛИЦА, металне
странице, метални патос,
нове гуме. 064/258-33-31,
069/010-66-15. (185455)

ЗЕТОР 7245 и круњач за
кукуруз КК 12, продајем.
063/702-76-84. (185573)

ИЗДАЈЕМ гаражу , мага-
цин 52 м2, 10 х 5 х 3. 616-
024, 063/747-95-26.
(185007)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
у колективној гаражи
Котеж, први ниво.
063/122-55-22. (185827)

ТВ половни, 37, 55, 63,
72. 348-975, 066/348-
975.(185405)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-
дер и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-
05-10, 063/703-76-07.
(185440)

ТЕЛЕВИЗОРИ голд стар Е
51, 2000, вокс Е 60, 4.000,
самсунг Е 54, 4.000.
064/118-83-57. (185760)

ПРОДАЈЕМ телевизор Е
51, мало коришћен,
космодиск оригинал
полован, повољно.
061/246-40-42. (185770)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину, шпорет
електрични. Мића,
013/346-790, 064/129-73-
60. (185819)

ПРОДАЈЕМ црну земљу.
Наш превоз. 063/256-129.
(СМС)

ШИВАЋЕ машине кофер,
кућне, више комада,
4.000–10.000 дин.
063/264-408. (184794)

СВИЊСКЕ полутке, живе
свиње, меснате, кућна
достава. 065/614-74-40,
633-250. (185004)

ГРАНИТНА коцка 10 х
10, за паркинге. 063/771-
55-44, 063/246-368.
(184904)

НА ПРОДАЈУ собни
бицикл, лежај за масажу.
064/152-08-90, Зоран.
(185374)

ПРОДАЈЕМ комплетно
парно грејање са бакар-
ним цевима, котао темил
10/6. Тел. 062/216-790.
(185394)

КОКЕ носиље старе десет
месеци, 300 динара
комад, доносим. 060/054-
67-70. (185396)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи као нове, свих кв,
достава, монтирање,
гаранција. Повољно.
061/137-98-10. (185395)

ГАРАЖНА врата, метал-
на, 220 х 190, продајем.
062/143-59-82. (185399)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи 2–6 м2, монтира-
ње, достава, две године
гаранција. 063/822-41-25.
(185409)

ПРОДАЈЕМ очувану мар-
лес кухињу са аспирато-
ром, шпоретом, пултом,
столом, 650 евра. 314-
181. (185412)

ПРОДАЈЕМ апарат за
варење, варстрој, улазна
дрвена врата. 063/839-85-
81. (185433)

ПРЕОСТАЛА багремова
дрва на продају. 060/603-
32-32. (185433)

КОМПЛЕТНО ремонто-
ване ТА пећи свих кв,
достава, монтирање,
гаранција. 060/601-27-15.
(185479)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-
чеве, регале, гарнитуре,
витрине, комоде, сто + 12
столица, спаваћу собу,
комбиновани фрижидер,
дечја колица, телевизоре,
двоседе, ел. шпорет, сто +
шест столица, ТА пећи,
машину за веш, суђе,
мост регале, тепихе,
разно. 063/107-78-66.
(185490)

СВИЊА дебела на прода-
ју, 170 кг. 064/172-44-10,
372-768. (185586)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те. 063/773-45-97, 371-
568. (185590)

СТАКЛО каљено, 10 мм,
зелени стопсол 123 х 155,
500 м2, повољно. 063/756-
66-45. (185571)
БРИКЕТ, 4.400 динара
кубик, буков калоричан,
џакови, достава. 064/482-
65-53. (185574)

ПРОДАЈЕМ ел. шпорет,
дечји креветац. 063/748-
72-63. (185566)

СВИЊЕ у полуткама,
преко 120 кг, 270 дин./кг,
Панчево. 062/896-59-07.
(185582)

КРЕВЕТ, дечји радни сто,
горионик на нафту,
челичне фелне за голф,
форд транзит. 064/206-
30-24. (185580)

ПРОДАЈЕМ женску бунду
од нутрије, мало ношена.
Тел. 063/756-65-07.
(185518)

ПРОДАЈЕМ једну дугу и
једну кратку бунду, бунде
су оригинали. Тел.
063/726-91-94. (185530)

АРАНЖЕР корг ПА-50,
фото-апарат никон Д
7000, бас гитара јамаха
електрична, музилица за
краве, козе, поклањам
козје ђубре. 063/720-55-
66. (185528)

БРИКЕТ, еколошки вио-
скокалорични огрев од
храста, преостали.
Повољно. 743-792,
061/296-91-67. (и)

НА ПРОДАЈУ прасци,
гуске, моркиње и зечеви.
064/267-45-05, 061/286-
41-00. (185537)

ПРОДАЈЕМ шиљегана.
013/632-151. (185539)

ГОРЕЊЕ веш-машина,
дигитална подна вага,
биротехна. 064/174-46-
68. (18553)

ВЕШ-МАШИНА индесит
и електрични шпорет
кончар, продајем.
069/195-91-96. (185557)

СТЕПЕНИШТА, храст,
јасен, буква, прозори,
врата, израда, монтира-
ње. 063/732-82-16.
(185562)

ПРОДАЈЕМ индустријске
машине за шивење, ибер-
дек, ендлерицу и два
телевизора самсунг 56 и
сони 37. 063/801-27-15.
(185623)

ПРОДАЈЕМ ел. шпорет,
пола струја, пола плин,
4.500 и четири столице
по 1.000 динара. 231-95-
50. (185628)

ПРОДАЈЕМ две тенде,
надстрешнице, укупне
дужине четири метра,
избачај 1,6 м, лексан-
метал, 300 евра и краљи-
цу пећи, као нова, 200
евра. 064/135-77-19.
(185621)

ПРОДАЈЕМ новију ТА
2,2-3,5 кв, замрзивач 260
л – 410 л, фрижидер, веш-
машина, регал, телеви-
зор, лежајеви, трпезариј-
ски сто са столицама,
шиваћа, разно. Тел. 342-
689, 063/861-82-66.
(185622)

ПРОДАЈЕМ радијаторе.
Тел. 061/634-32-93.
(185644)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 2,5 кв,
МК, исправна. Тел. 361-
247, 065/431-52-76.
(185717)

ПРОДАЈЕМ нову пећ на
дрва, 5.000 динара.
065/344-85-77. (185679)

ПОДАЈЕМ бродић, мотор
меркур 40 кс, може заме-
на за ауто. 061/331-29-00.
(185600)

РАСПРОДАЈА бижутери-
је. 061/256-57-59.
(185640)

ПРОДАЈЕМ свиње од 120
кг и дебеле свиње велике.
060/322-47-42. (185701)

ПРОДАЈЕМ дебеле сви-
ње. 063/758-60-81.
(185702)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, повољ-
но. 064/494-90-23.
(185703)

АЛФА КАМИН и ремон-
товане креке. 064/367-97-
18. (185816)

ПРОДАЈЕМ препелице,
нов кавез и инкубатор,
француски лежај, писаћи
сто. 013/237-40-65.
(185706)

СЕКРЕТЕР комода, фоте-
ља релакс, сточић 60 х 60
х 70, столице, старинске.
013/233-39-70, 064/242-
20-25. (185724)

ДЕБЕЛЕ свиње и товне
ћурке уређене продајем.
064/938-74-74. (185728)

ПРОДАЈЕМ бафер са
санитарним бојлером за
централно грејање од
инокса. 064/668-87-78.
(185782)

ХИТНО продајем ком-
плетну дечју собу с рад-
ним столом за двоје,
кауч, веш-машину, шпо-
рет на струју и гас, фоте-
љу, сто за дневни боравак,
ТВ витрину, повољно.
Тел. 362-041, 063/709-53-
13. (185775)

ШАРПЛАНИНАЦ пас,
мушки пол, с педигреом
и свим папирима, 450
евра, годишњак. 062/847-
34-83. (185776)

ФРИЖИДЕРИ, замрзива-
чи, веш-машине, сушили-
це, шпорети, из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(185790)

МЕСНАТА прасад, јаг-
њад, дебеле свиње, могућ-
ност клања, печења, Пан-
чево. 064/290-50-29.
(185787)

ПРОДАЈЕМ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (185825)

ПРАСИЋИ на продају,

могућност услужног кла-

ња, Новосељански пут

175-б. 064/303-28-68.

(185826)

ЋУРКЕ и пилићи на про-

дају, живе и уређене,

могућност кућне доставе.

065/410-97-34. (185826)

СВИЊЕ и прасићи на

продају, месната сорта.

065/410-97-34. (185826)
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КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи,
долазим. 062/974-14-04.
(185395)

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи свих
величина. 063/822-41-25.
(185409)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе сла-
вине, акумулаторе, старе
веш-машине, фрижиде-
ре, замрзиваче, каблове и
сотали метални отпад.
060/521-93-40. (185480)

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
долазак одмах, добро
плаћам. 060/601-27-15.
(185479)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
итд., долазим на адресу.
064/484-13-76, 061/322-
04-94. (185478)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, сато-
ве, пенкала. Тел. 313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (185670)

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена за нове
силиконске јастуке.
062/974-14-04. (185753)

ПЛАЦ, 5, 10, 20 ари, врло
повољно, Новосељански
пут. 066/385-289.
(184277)

ПРОДАЈЕМ кућу, мењам
за мању, договор.
063/748-72-63. (185566)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
плац у Улици Моше Пија-
де, 8,5 ари. 064/290-45-
55. (ф)

КУЋА на 10 ари плаца, на
продају, Горњи град.
064/133-32-02. (184373)

ПРОДАЈЕМ нову кућу,
130 м2, у центру Панчева,
повољно. 062/885-41-07.
(184492)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, са 16,5 ари пла-
ца. 062/885-41-07.
(184493)

ПРОДАЈЕМ кућу у Стар-
чеву, одмах усељива, хит-
но, повољно. Тел.
065/633-40-80. (184901)

ПРОДАЈЕМ кућу 55 м2 с
помоћним објектом, Пре-
спанска улица, на Куде-
љарском насипу.
064/040-82-72. (185044)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
кућу са две стамбене
јединице, с плацем, лега-
лизована. 064/066-78-43.
(185152)

КАЧАРЕВО, спратница,
200 м2, ајнфор капија, 5
ари, нова, усељива,
23.000 евра. Пролетерска
30. 062/218-051. (185298)

ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена град-
ња, 13 ари. 064/921-01-
57. (185157)

ПРОДАЈЕМ 32 ара и 27
ари, Охридска улица,
Кудељарац, повољно.
065/669-47-56. (185533)

НА ПРОДАЈУ дворишна
кућа и још један стан у
истом дворишту. Цена
13.000 евра. 061/804-97-
23. (185410)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли 64 м2, на 3,6 ари.
063/709-52-64. (185409)

ЦАРА Душана, улични
део куће, без улагања,
16.500 евра, власник.
0 6 3 / 7 1 6 - 6 5 - 4 6 .
(185448)

НА ПРОДАЈУ кућа, вила,
на Котежу 1. Тел.
062/193-82-55. (185454)

ПРОДАЈЕМ кућу 170 м2,
на плацу 8,5 ари, хитно,
65.000 евра. Тел.
060/040-96-50. 

КАЧАРЕВО, кућа 140 м2,
спрат, плин, помоћни
објекти, 28.500 евра.
064/271-74-67. (185472)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
песку, Златиборска улица
код „Агрожива”. Тел.
062/379-430. (185513)

НОВА Миса, на продају
кућа с локалом, може
посебно локал. Тел.
065/337-10-16. (185509)

ПЛАЦ у Јабуци, грађе-
вински, 4 ара, ограђен, са
сопственим бунаром, ста-
ро насеље, Качаревачка
улица. 063/756-66-45.
(185571)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа, 14 ари плаца, фронт
17 м. Тел. 064/665-89-64,
064/549-08-78. (185540)

ЈАБУЧКИ, до пута, лепа
двособна кућа 61 м2,
може поткровље, 7,2 ара,
28.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (185544)

КОТЕЖ 1, лепа кућа, без
улагања, 120 м2, 3,5 ари,
грејање, гаража, укњиже-
но, 82.000. „Кров”,
060/683-10-64. (185544)

МИСА, кућа комплетно
завршена, ЦГ, 6 ари,
77.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (185544)

СТРОГИ центар, кућа 180
м2, 100.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (185544)

КУЋА 112 м2, старија, на
10 ари, договор. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(185544)

ГОРЊИ град, кућа 110 м2,
на 5 ари плаца, договор.
063/720-55-66. (185528)

БЛИЗУ центра на 3 ара, за
рушење или реконструк-
цију, договор. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(185584)

САМОСТАЛНЕ, Доњи
град, 140 м2, 30.000,
Кудељарац, 90 м2, 29.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(185608)

КУЋА, Димитрија Туцо-
вића 40, ближе Водној
заједници, укњижено,
власник, плац 2,5 ари.
066/123-646. (185612)

ПЛАЦ 11 ари, Кудељарац,
Охридска, власник,
12.000 евра, хитно.
064/300-40-01. (185627)

ЦЕНТАР, кућа 350 м2, с
пословним простором,
локалима у раду.
063/301-073. (185624)

ПРОДАЈЕМ плац 5 ари,
Старчево. 060/554-37-75.
(185642)

НА ПРОДАЈУ кућа 130
м2, 14 ари, Војловица,
45.000, договор. 063/778-
48-35. (185634)

СЕФКЕРИН, одлична, 200
м2, 16 ари, 20 м фронт,
20.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(185656)

СТАРЧЕВО, 88 м2, 9,3 ара,
нова фасада, добра,
25.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(185656)

ПРОДАЈЕМ кућу у Доло-
ву, близу асфалта, с теле-
фоном. 062/176-94-86.
(185714)

ГОРЊИ град, две нове
одвојене куће 210 м2,
плац 5 ари, 75.000 или
замена за стан, договор.
064/252-52-21, 066/355-
154. (185687)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, покривена, грађевин-
ска дозвола, договор.
065/258-87-77. (185649)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
90 м2, мањи плац, 18.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (185651)

СТАРА Утва, сређена
комплет, 70 м2, лепо дво-
риште, ПВЦ, 30.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (185651)

ШИРИ центар, плац 7
ари, старија кућа, 20 м
ширина, 60.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (185651)

ТЕСЛА, 100 м2, 4,5 ари,
57.000, 90 м2, 3 ара,
68.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (185655)

НОВА Миса, лукс кућа,
240 м2, две гараже, хитно.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(185655)

ПРОДАЈЕМ кућу 140 м2,
на 4 ара плаца, близу цен-
тра. 351-607. (185707)

ПРОДАЈЕМ кућу са девет
апартмана на Копаонику,
може замена. 061/331-
29-00. (185640)

ПРОДАЈЕМ плац 5 и 10
ари, стара Миса, грађе-
вински. 062/830-85-42.
(185739)

ПЛАЦ 14 ари, грађевин-
ска зона, Баваништански
пут, власник, договор.
Тел. 063/750-66-85.
(185744)

ПРОДАЈЕМ два плаца на
новој Миси, код цркве.
063/232-086. (185754)
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ПЛАЦ, Борча, 4 ара,
темељ, 15.000, Новосе-
љански, 14,95, до пута,
пројекат хала. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(186821)

СТРЕЛИШТЕ, нова, ПР,
128, 55.000, центар, ПР +
ПК, 2,5 ари, 70.000.
„Милка М”, 063/744-28-
66. (186821)

ОМОЉИЦА, 36 м2, 1,3
ара, 7.000, 7. јула 36 м2,
сређен, 18.500. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(186821)

ПРОДАЈЕМ плац 4 ара,
Качарево. 063/195-19-73.
(185797)

КАРАУЛА, плац 10 ари,
вода, струја, пројекат,
25.000 евра, Рибарска.
061/664-39-26. (185791)

КУЋА, нова Миса, при-
земна, чврста градња,
сређена, 37.000 евра, хит-
но. „Ковачевић”,
060/745-05-75, 060/505-
10-50. (185778)

ИВАНОВО, кућа, 7 ари,
близу канала, усељива,
18.000 евра. „Ковачевић”,
060/505-10-50, 064/317-
91-30. (185778)

КУПУЈЕМ старију кућу
или земљу на улазу у
Старчево. 065/551-17-22.
(СМС)

ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
1/V, КТВ, интерфон, ЦГ,
подрум, тераса. 060/415-
52-05. (182289)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 63 м2, модерно
опремљен, с гаражом, у
Улици Светог Саве.
063/156-73-55, 063/234-
278. (ф)

НОВ стан, 65 м2 и гаража
у Таковској улици.
063/342-220, 063/701-19-
77. (184245)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан у војним зградама,
80 м2, повољно. 062/885-
41-07. (184492)

ТЕСЛА, 3,0, II, ТА, сре-
ђен, хитно. 064/112-40-
78. (184714)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 58 м2, лифт, цен-
трално грејање, ренови-
ран, трећи спрат. Содара.
069/342-79-50. (184800)

СТАНОВИ, 53 м2, локаци-
ја М. Југовића, 68 м2,
локација П. Чарнојевића,
поседују употребну
дозволу, цена 820
евра/квадрат. 060/661-
05-79. (184649)

ДВОСОБАН стан у центру
на продају, II спрат, 50
м2, 39.000 евра. 063/801-
56-63. (184954)

НОВОГРАДЊА, 62 м2,
укњижено, Котеж 1,
одмах усељиво, могућа
куповина кредитом.
064/200-00-37. (184849)

НОВОГРАДЊА, тросо-
бан, 65 м2, укњижено,
замена за плац у ужем
центру. 063/158-28-92.
(184543)

КОМПЛЕТНО реновиран
трособан стан, 64 + 6 м2,
тераса, све је ново, лифт,
централно грејање, хра-
стов паркет, Стрелиште,
36.500 евра. 069/214-41-
49. (185375)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, ВП, власник, 40
м2, Стрелиште, 24.500
евра. 066/977-10-15.
(185378)

СТАН од 55 м2, у Београ-
ду, мењам за мањи у Пан-
чеву. Тел. 064/685-73-38.
(185386)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 24
м2, нова укњижена,
17.000 евра. 063/813-91-
71. (185432)

ДВОСОБАН, 68 м2, Котеж
1, почетак Војвођанског
булевара, IV, двостран,
јужна страна, велика
тераса, 43.500. 069/251-
19-55. (185463)

ПРОДАЈЕМ стан у Панче-
ву од 84 м2, на Котежу 2.
065/398-98-99. 

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
III, ЦГ, комплетно рено-
виран, договор. 062/848-
93-87. (185492)
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ТЕСЛА, двособан стан +
тераса, на продају, рено-
виран, укњижен, власник,
26.500 евра, договор.
060/011-49-52. (185516)

ПРОДАЈЕМ стан, 60 м2, у
центру града, ТА, III
спрат, без посредника.
060/350-10-85. (185530)

ШИРИ центар, 23, гарсо-
њера, лепа, полунаме-
штена, 12.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(185531)

ЈЕДНОСОБАН, 47 м2,
Котеж, 26.000, Миса 36,
14.000, центар 26.000.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (185531)

ТЕСЛА, 45, двособан, леп,
тераса, 26.000, центар,
47, 27.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(185531)

КОТЕЖ, 49, двособан, II,
тераса, 32.000, 80, хитно,
41.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (185531)

КОТЕЖ 1, 2,5, ЦГ, II,
„Радова” зграда, 36.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (185534)

НОВА Миса, 2,0, 54 м2,
TA, I, 26.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(185534)

НОВА Миса, 35 м2, ТА,
ПР, 1,0, усељив, 20.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (185534)

УЖИ центар, 41 м2, ЕТ, II,
1,5, 27.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(185534)

ЦЕНТАР, дворишни, 1,0,
30 м2, ТА, 13.000. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (185534)

ПЕПЕЉАРЕ, 2,5, I, ТА, 58
м2, 28.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(185534)

ЦЕНТАР, ново, дуплекс
110 м2, ЦГ, 65.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(185544)

СОДАРА, двособан, ЦГ,
II, укњижен, усељив,
31.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (185544)

СОДАРА, војна зграда,
двоипособан, 70 м2, I, ЦГ,
договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (185544)

СОДАРА, трособан, 83 м2,
ЦГ, лифт, 48.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(185544)

КОТЕЖ 1, једнособан, 33
м2, укњижен, договор.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (185544)

КОТЕЖ 1, ново, двособан,
53 м2, I, ЦГ, 750 евра/ква-
драт. „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (185544)

ТЕСЛА, двособан, 55 м2,
договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (185544)

НОВА Миса, новија згра-
да, трособан, II спрат,
37.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (185544)

ХИТНА продаја, Котеж 2,
трособан, 72 м2, III, сун-
чан, 45.000, 

договор, може замена за
мањи. „Кров”, 060/683-
10-64. (185544)

СТРОГИ центар, прелеп
двособан, све реновира-
но, III, 52 м2, тераса, ЦГ,
41.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (185544)

ПОЧЕТАК Котежа 2, нај-
лепши трособан, 85 м2,
IV, без улагања, 53.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(185544)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
стан у Београду, за стан
или кућу у Панчеву.
064/280-26-26. (185549)

ТРОСОБАН, Котеж 1, 88
м2, продајем/мењам за
мањи. 064/237-32-87.
(185581)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли, екстра ста-
ње, реновиран, наме-
штен, без посредника.
Власник. 063/800-46-51.
(185532)

ПРОДАЈЕМ салонски
стан у строгом центру,
ЦГ, 86 м2. 061/520-05-15.
(185600)

СОДАРА, без грејања,
двособан, 27.000, IV, и
једнособан, III, 23.500.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (185584)

ТЕСЛА, I, сређен, двосо-
бан, 36.000 и Котеж 2,
двособан, 35.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(185584)

ТРОСОБАН, Тесла, два
нивоа, IV, TA, нов, 18.000.
063/217-194. (185602)

ПРОДАЈЕМ стан, 32 м2,
12.000 евра, и 40 м2,
15.000, центар. 061/670-
97-96. (185586)

МАРГИТА, 45 м2, двори-
ште, приземље, потребна
адаптација, 14.000, дого-
вор. „Ивакс”, 064/376-80-
83. (185608)

БЛИЗУ центра 64 м2, ТА,
IV, тераса, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(185608)

СТРЕЛИШТЕ, 47 м2, ЦГ,
тераса, IV, могућност
проширења, 22.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(185608)

УЛИЧНИ део 40 м2 + 15
м2, Маргита, 15.000, дого-
вор. „Ивакс”, 064/376-80-
83. (185608)

КОТЕЖ 2, 2,5, два мокра
чвора, ЦГ, лифт, 43.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(185608)

ТЕСЛА, двособан, I, ЦГ,
30.000, једнособан, ТА,
24.000. „Тина РС”.
060/709-72-99. (185610)

ЦЕНТАР, двособан, ЦГ,
40.000, једнособан, ТА,
25.000, тераса. „Тина РС”.
060/709-72-99. (185610)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан од 59 м2, у
киндер згради. 063/102-
94-45. (185606)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, ЦГ, I
спрат, киндер зграда,
укњижен, повољно.
063/870-74-56. (185626)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
четворособан за Београд,
продајем воћњак, 32 ара.
063/856-74-02. (185631)

СТАНОВИ 40 м2, 17.000;
55 м2, поткровље, 23.000,
Миса. 063/377-835.
(185632)

ТРОСОБНИ дуплекси 2 х
100 м2, 1,5 ари, у сивој
фази. 341-789. (185646)

ХИТНО продајем мали
једноипособан стан, вла-
сник, цена договор.
063/194-19-56. (185648)

ТЕСЛА, сређен, једносо-
бан, 30 м2, ЦГ, VII,
20.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(185651)

ЦЕНТАР, једнособан, 30
м2, ТА, III, 24.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (185651)

КОТЕЖ 2, 60 м2, двосо-
бан, ВП, ЦГ, усељив,
28.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(185651)

КОТЕЖ 2, 80 м2, III, ЦГ,
трособан, 45.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (185651)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан, 41 м2, ВП, ЦГ, усе-
љив, 23.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (185651)

ОДЛИЧАН трособан, 75
м2, централно, IV спрат,
без лифта, фиксно
37.000. 064/323-91-93.
(185652)

НОВ неусељен стан,

Тесла, код пијаце, 37 + 12

м2, галерија (дуплекс),

једнособан + галерија,

леп и миран крај, квали-

тетна зграда, IV, нема

лифт, 18.500, без посред-

ника. 065/567-56-78.

(185653)

СТАРИ Тамиш, 45 м2,
хитно, укњижено, 11.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(185655)

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, дво-
собан, реновиран, 30.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(185655)

КОТЕЖ 2, трособан, 74
м2, III, хитно, намештен,
45.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (185655)

СТРЕЛИШТЕ, 80 м2, тро-
собан, хитно, 39.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(185655)

ЦЕНТАР, дворишни
мањи двособан, 12.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(185655)

ЦЕНТАР, оловка, 60 м2,
39.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (185655)

ТЕСЛА, 53 м2, хитно,
27.000, трособан, 42.000,
једнособан 35 м2, 24.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(185655)

МИСА, једноипособан, 37
м2, 19.000, двособан, 42
м2, 21.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (185655)

ЦЕНТАР, 54 м2, ренови-
ран, 39.000, једноипосо-
бан, 35 м2, 21.000, нов,
42.000, 28.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (185655)

ХИТНО, Содара, 56 м2,
VI, ЦГ, тераса, 28.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (185656)

КОТЕЖ 2, леп једноипосо-
бан, 36 м2 + тераса, ВП,
26.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901. (185656)

МИСА, „Тргопродуктова”
зграда, једнособан, 43 м2,
ТА, 18.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(185656)

ДВОРИШНИ, Ослобође-
ња, једнособан, 34 м2,
12.500. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(185656)

КОД „Авива” једнособан,
32 м2, IV, ТА, новији,
21.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (185656)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ЦГ, I, добар, 30.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(185656)

ТРОСОБНИ, Стрелиште,
38.000, Котеж 2, 45.500;
центар 45.500. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(185866)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, паркети, тераса, VII,
30.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (185866)

КОТЕЖ 2, двособан, 58
м2, ВП, тераса, укњижен,
31.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(185866)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА, ВП, укњижен, 27.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (185866)

СТРЕЛИШТЕ, двособан
56 м2, VII, ЦГ, 26.500, IV,
TA, 22.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(185866)

ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија град-
ња, 29.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(185866)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи дво-
собан, ТА, II, укњижен,
23.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (185866)

СТРОГИ центар, гарсоње-
ра, III, TA, економична и
функционална, 20.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (185866)

СТРЕЛИШТЕ, центар, 42
м2, ВП, ЦГ, паркети, усе-
љив, 26.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (185866)

ДВА нова стана, III спрат,
зграда, грејање на плин,
69 и 50 м2, дворишна гар-
соњера. 064/049-62-72.
(185669)

ЦЕНТАР, двособан, рено-
виран, ЕГ, 39.500; двои-
пособан, ЦГ, 34.000, тро-
собан, 80, 63.000, Тесла
двособан, ЦГ, 52, 31.000;
Котеж 2, двособан, ЦГ,
30.000; Стрелиште, тро-
собан, 80, 39.000; двосо-
бан, 54, 30.000; једноипо-
собан, 48, 22.000; Војло-
вица, плац 8 ари, 7.500.
„Јанковић”, 348-025.
(185690)

НОВА Миса, двоипосо-
бан, I, ЦГ, 72 м2, 38.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (185689)

САМАЧКИ хотел, гарсо-
њера, II, ЦГ, 18 м2,
13.500. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(185689)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
VI/VII, ЦГ, 78 м2, 39.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (185689)

КОТЕЖ 1, двособан, IV,
ЦГ, 56 м2, 32.000. „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (185689)

СОДАРА, двоипособан,
II, ЦГ, 65 м2, 38.500.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (185689)

КОТЕЖ 2, гарсоњера, I,
ЦГ, 35 м2, 23.000. „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (185689)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двори-
ште, гаража. 064/938-41-
99. (185693)

СТАН на продају, нова
Миса, близу школе,
повољно. 062/310-822,
013/373-153. (185702)

КОТЕЖ 2, двособан, ЦГ,
приземље, 47 м2. 064/668-
89-15. (185720)

ТЕСЛА, двособан, ЦГ,
приземље, 51 м2 + 6 м2,
лођа, гаража. 064/668-89-
15. (185720)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 30
м2, замена плац или кућа.
064/143-52-98. (185640)

ДВОСОБАН, Милоша
Обреновића 51, ЦГ, IV.
064/028-94-13. (185750)

МЕЊАМ двособан стан и
две гарсоњере за стару
кућу у граду с плацем.
062/208-828. (ф-2417)

МОДЕРНО лепо поткро-
вље, 50 м2, II, нова Миса,
20.000. „Ивакс”, 064/376-
80-83. (185795)

ВЕЛИКИ избор станова
свих структура. „Коваче-
вић”, 060/505-10-50.
(185778)

ЦЕНТАР, једноипособан,
ВП, хитно, ЕГ, 26.500.
„Ковачевић”, 060/505-10-
50, 064/317-91-30.
(185778)

ПРОДАЈЕМ, нова Миса,
једнособан, II, TA, 18.500.
„Ковачевић”, 060/505-10-
50, 064/317-91-30.
(185778)
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АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине, све
локације, брза реализаци-
ја. 063/744-28-66.
(185821)

МИСА, нов, ПК, 22.500,
Стрелиште, ПР, 28, тера-
са, 19.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (186821)

ДОЊИ град, 24 м2, до
улице, 12.000, Г. град,
нов, ПР, 18.500. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(186821)

ТЕСЛА, ПР, 39 м2, 20.000,
Содара, VI, 56, 33.000.
„Милка М”, 063/744-28-
66. (186821)

ЦЕНТАР, I, лукс, 71,
61.000, Котеж 1, VI, 71,
45.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (186821)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан, нов, ПВЦ столари-
ја, грејање на струју.
065/822-48-22. (185807)

ЦЕНТАР, једноипособан,
нов, екстра сређен.
065/822-48-22. (185807)

ЦЕНТАР, двоипособан,
60 м2, ЦГ, нов, ПВЦ сто-
ларија. 065/822-48-22.
(185807)

ЦЕНТАР, троипособан,
88 м2, ЦГ, нов, ПВЦ сто-
ларија. 065/822-48-22.
(185807)

ТЕСЛА, станови у изград-
њи, разних структура,
екстра сређени, ЦГ.
065/822-48-22. (185807)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 12
м2, плус галерија, ком-
форна, реновирана,
8.500. „Јуричан”, 346-
737. (185828)

ИЗДАЈЕМ реновиран

стан на Стрелишту, при-

земље, централно, 80

евра. 066/432-820. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 2, 100 евра, нена-
мештен, ЦГ. Број за
информације: 064/267-
72-59. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у самачком.
013/618-814. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, ТА, ТВ, самцу,
самици или ученицима.
Цена 100 евра. Котеж 1.
Тел. 064/438-43-47.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан, ТА грејање.
064/170-75-58. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан на
Стрелишту, ЦГ, телефон,
интерфон. Тел. 064/357-
85-49. (184158)

ИЗДАЈЕМ нов двособан
комфоран стан, зграда, I,
нова Миса. Тел. 063/801-
09-85. (185039)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Содари и гарсоњеру,
намештену у Самачком.
063/617-421. (185229)

ПОЛУНАМЕШТЕН једно-
собан стан, први спрат,
ЦГ, тераса, паркинг
место, центар код Зелене
пијаце, кружни ток, Лава
Толстоја 6. 062/384-081.
(185280)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли, ЦГ.
063/877-25-31, 013/263-
43-24. (185311)

ИЗДАЈЕМ стан 30 м2,
ненамештен, Стрелиште,
депозит обавезан. 251-96-
03, 064/226-67-31.
(185377)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли, II, ТА, 90
евра. 062/841-85-74.
(185380)

ИЗДАЈЕМ двособан рено-
виран стан, ТА пећи и
гаражу. 063/601-037.
(185407)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли и
мењам за већи. 064/552-
58-26, 377-189. (185419)

САМЦУ намештена соба
с купатилом, посебан
улаз, струјомер. 064/866-
23-86. (185413)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан. 063/777-27-
08, 013/355-575. (185421)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Котежу 1.
062/415-322, 013/371-
024. (185421)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан на Тесли, ЦГ.
Тел. 060/861-83-04.
(185423)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, ТА, Тесла, Илије
Гарашанина, зграда. Тел.
231-56-00, 065/468-76-
27. (185425)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан са ЦГ, на Содари, у
одличном стању.
063/634-291. (185426)

ИЗДАЈЕМ стан у строгом
центру, 57 м2, ЦГ, ПВЦ
столарија. 063/771-39-70.
(185431)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-18-
78. (185437)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен, центар, ТА,
без лежаја, с лежајем.
063/810-27-74. (185434)

ИЗДАЈЕМ стан двособан,
58 м2, ненамештен, на
Тесли, ЦГ. 060/542-17-01.
(185442)

НАМЕШТЕН, центар, 30
м2, зграда, ЦГ, издајем.
063/816-77-96. (185446)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ засебан
опремљен двособан дво-
ришни стан у ширем цен-
тру Панчева. 064/488-38-
23. (185452)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 45 м2, Стрелиште,
центар, VII, ЦГ, повољно.
063/225-714. (185453)

СТРЕЛИШТЕ, издајем
једнособан полунаме-
штен стан са грејањем.
064/842-92-10. (185456)

НЕНАМЕШТЕН трособан
стан без грејања, преко
пута „Дисa”, издајем.
064/700-13-40. (185458)

КОТЕЖ 2, издајем двосо-
бан комфоран намештен
стан. 064/121-48-37.
(185460)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, фул, тре-
ба видети, 100 евра,
Миса. 064/228-53-86.
(185464)

ИЗДАЈЕМ стан, 60 м2,
двособан, полунамештен,
Карађорђева. 064/994-
13-16. (185467)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у центру. 064/616-
40-50. (185470)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
80 евра месечно. Тел.
060/040-96-50. 

СТАН комплет намештен,
централно грејање.
063/337-851. (185486)

ИЗДАЈЕМ једноипособан,
полунамештен стан на
Миси. 064/274-00-63,
371-077. (185494)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2,
ненамештен. Тел.
064/118-94-92. (185496)

ИЗДАЈЕМ собе за самце и
раднике. 064/305-73-01.
(185493)

ИЗДАЈЕ се намештен
стан, 35 м2, на Содари,
слободан за усељење. Тел.
062/801-35-61. (185499)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ двосо-
бан празан стан у згради
на новој Миси. 064/559-
14-40. (185502)

ЈЕДНОСОБАН, ЦГ,
кабловска, интернет,
Котеж 1. 060/386-18-11.
(185503)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ЦГ, на
Тесли, преко пута „Ави-
ва”. 064/222-79-69.
(185521)

НАМЕШТЕНА гарсоњера
за самца или самицу.
064/866-21-13. (185524)

ЈЕФТИНО издајем наме-
штену гарсоњеру, ужи
центар. 063/810-92-39.
(185526)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, П. Драпшина, 34 м2,
ЦГ, клима. 063/777-29-
71. (185527)

ИЗДАЈЕМ стан 62 м2,
Содара, централно греја-
ње, клима, интернет,
кабловска, сређен, рено-
виран. Тел. 063/115-70-
24, 063/115-70-24.
(185525)

ГАРСОЊЊЕРУ издајем
намештену, 60 евра.
065/447-79-69. (185720)

ИЗДАЈЕМ породици јед-
нособан већи комфоран
стан у кући на спрату,
посебан улаз, струја,
кабловска, клима, стара
Миса, Козарачка 31. Тел.
013/377-948, 064/500-94-
26. (18535)

ПРАЗАН двособан стан за
издавање на дужи период,
цена 90 евра. 064/267-45-
05, 061/286-41-00.
(185537)

ИЗДАЈЕМ стан 40 м2,
намештен, насеље Тесла.
Тел. 063/707-27-20.
(185543)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Стрелиште, код
„Авива”, ЦГ. 064/278-43-
46, 013/320-221. (185542)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 2, II спрат,
ЦГ, на дуже. Тел.
060/095-83-05. (185546)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, близу школе и
месне заједнице.
060/152-10-51. (185548)

ИЗДАЈЕМ самици двори-
шни намештен стан, соба,
кухиња, купатило, 60
евра, Стеријина улица.
064/110-70-71. (185559)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ЦГ, климатизован, 50 м2,
100 евра. 066/351-711.
(185560)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру пра-
зну или намештену,
Котеж 2, Стевана
Шупљикца, депозит.
063/868-98-32. (185567)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, нова Миса. 013/370-
408. (185573)

ИЗДАЈЕМ сређен двори-
шни стан од 30 м2, у цен-
тру града. 064/076-86-67.
(185576)

ИЗДАЈЕМ стан, опре-
мљен, Котеж 1, 50 м2, ТА
грејање. 065/665-75-10.
(185579)

ГАРСОЊЕРА за издава-
ње, намештен, ЦГ, четвр-
ти спрат, центар, 80 евра.
060/031-70-77. (185563)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
централно, телефон,
ненамештен, Тесла.
013/251-25-58. (185596)

ИЗДАЈЕМ једнособан

стан, полунамештен, цен-

трално, телефон.

063/376-268. (185596)

ИЗДАЈЕМ стан у А. Мак-

симовића. 064/866-22-54.

(185599)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру на Тесли.

063/805-59-36. (185601)

САМАЧКИ, намештену

гарсоњеру у приземљу

издајем од 15. децембра.

064/453-16-19. (185587)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру у центру.

060/040-48-11. (185603)

КОМФОРАН намештен

већи једнособан + гарсо-

њера, Стрелиште, кућа,

грејање. 362-406,

064/218-83-45. (185618)

ПОВОЉНО изнајмљујем

трособан стан на Стрели-

шту. 064/064-95-65.

(185614)

ИЗДАЈЕМ собу самици,
самцу или пару у центру.
Тел. 062/377-345.
(185643)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
нову, намештену, „Тамиш
капија”. 063/436-910.
(185676)

Ј Е Д Н О И П О С О Б А Н ,
полунамештен, ЦГ, II,
Котеж 1, издајем.
064/888-59-60. (185678)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Котеж 1, ЦГ, телефон,
кабловска. 063/717-12-
79. (185681)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
двособан, ТА, III спрат.
064/293-08-06, 064/235-
78-00. (185692)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли. Тел. 064/163-56-
08. (185650)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ кућу, 45
м2, сређена, намештена,
двориште, паркинг, ТА,
интернет. 064/616-60-76.
(185659)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
насеље Тесла. Тел.
060/667-20-62. (185661)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Котежу 1, у Улици
ослобођења, полунаме-
штен, ЦГ, интернет.
064/493-61-00, звати
после 16 сати. (185667)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, намештен, зграда,
близу центра. 013/681-
235, 063/890-90-60.
(185660)

ИЗДАЈЕМ нов двособан
стан, празан, на Миси,
близу школе, 100 евра.
371-515, 060/371-51-55.
(185719)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан, празан стан, ТА,
насеље Зеленгора. Тел.
063/872-31-99. (185718)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари, намештен,
други спрат, има лифт,
грејање. 063/759-98-77.
(185709)

ИЗДАЈЕМ стан 44 м2, ТА,
дворишни, намештен,
центар. Ж. Зрењанина 13.
064/172-52-51. (185731)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан, нова Миса,
кабловска, ТА, клима.
064/231-23-59. (185733)

ШИРИ центар, двособан,
52 м2, ТА, Жарка Зрења-
нина. 060/355-28-80,
064/157-56-96. (185737)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, ЦГ,
III, празан. 064/865-85-
08. (185738)

КОТЕЖ 2, празан двосо-
бан стан, лифт, телефон,
кабловска, уграђен бој-
лер. 063/765-84-50.
(185745)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, преко пута
„Авив парка”. 064/255-
86-58. (185751)

ИЗНАЈМЉУЈЕ се стан у
центру, 55 м2, намештен.
063/211-115. (185765)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, Котеж 1,
ЦГ, кабловска. 063/164-
61-70. (185764)

ПОВОЉНО издајем дво-
собан ненамештен стан
на Тесли. Тел. 064/587-
25-32. (185763)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Содари. Тел.
063/861-42-84. (185767)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. Тел.
063/843-39-70. (185769)

ТЕСЛА, двособан стан,
екстра, издајем. 069/235-
34-96. (185773)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
двособан  стан, ЦГ, клима
на дужи период. Тел. 362-
041, 063/709-53-13.
(185744)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, ТА, код хотела
„Тамиш”, 80 евра.
064/122-48-07. (185784)

ИЗДАЈЕМ сређен једнои-
пособан стан, 54 м2, Котеж
2, ЦГ. 064/167-04-78,
064/175-34-32. (185786)

НАМЕШТЕНА соба,
Стрелиште, употреба
кухиње, трпезарије, купа-
тила, 70 евра, подела
месечних дажбина, цен-
трално грејање. 064/548-
66-75, 063/716-82-53.
(185785)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, намештен, на Коте-
жу 1. Тел. 060/511-20-70.
(185794)

ДВОИПОСОБАН, Котеж
2, С. Шупљикца 147/20,
100 евра. 065/837-22-85.
(185796)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан код Гимназије, без
грејања, приземље.
062/438-444. (185798)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан, близу центра,
кабловска, паркинг, цен-
трално. 064/489-65-50.
(185801)

НОВИЈЕ намештену гар-
соњеру издајем близу
хотела „Тамиш”. 064/927-
29-87. (185803)
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НАМЕШТЕНУ велику
гарсоњеру издајем, близу
центра. 061/689-86-22.
(185883)

ДВОСОБАН полунаме-
штен, 130 евра, гарсоње-
ра, намештена, 100 евра,
грејање гратис, шири цен-
тар. 060/340-70-60.
(185814)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
строги центар, Улица
Петра Драпшина, нена-
мештен, одлично сређен,
обавезан депозит.
069/166-23-40. (185818)

ИЗДАЈЕМ стан с парним
грејањем, 43 м2. 062/512-
475, 064/320-85-37.
(185823)

У ЦЕНТРУ издајем стан,
56 м2, са ЦГ. Тел.
064/357-17-36. (4587)

ИЗДАЈЕМ локал, Аутобу-
ска, телефон, клима, тен-
да, рефлектор, роло-вра-
та. 062/120-29-92. (СМС)

ПОТРЕБНА производна
хала од 150 до 250 м2,
Панчево и околина, до
500 евра месечно.
061/761-67-00. (СМС)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-
тру Панчева, хитно,
повољно. 063/263-025.
(183913)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
Моше Пијаде 4, поред
„Колорита”. 063/313-944.
(184696)

ЛОКАЛ за издавање, Лава
Толстоја, близу пијаце,
грејање, телефон. 333-
058. (184971)

ЛОКАЛ 30 м2, тржни цен-
тар Змај Јовина, грејање,
клима, телефон. 069/266-
98-20. (185123)

60 М2, локал, хитно. Д.
Туцовића 68-а. 069/266-
98-20. (185123)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци, одличан. Тел.
013/615-298. (185689)

ИЗДАЈЕМ разрађен локал
са употребном дозволом.
013/314-839. (185382)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
24,5 м2, Змај Јове Јовано-
вића 2/3. Тел. 069/033-
90-32. (185388)

ИЗДАЈЕМ локал 55 м2,
Немањина 8, код главне
аутобуске станице, према
Зеленој пијаци. Тел.
063/497-070. (185403)

ИЗДАЈЕМ пекару у Јабу-
ци  и пекару у Панчеву,
може и друга производ-
ња. Тел. 063/892-38-33.
(185417)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 м2,
шири центар, угао Свето-
зара Милетића и Светог
Саве, погодан за све врсте
делатности, може и за
ресторан с опремом +
кухиња с опремом +
башта, централно греја-
ње, интернет, еркондишн,
кабловска телевизија
063/252-433. (185420)

ИЗДАЈЕМ или продајем
халу од 225 м2, у Споњној-
старчевачкој  47.
062/207-822. (185400)

ИЗДАЈЕМ опремљен
локал за фризере, Цара
Душана. 064/329-37-84.
(185441)

ИЗДАЈЕМ фризерски
салон, три радна места,
са станом, 200 евра.
063/735-44-50. (185464)

НОВ фастфуд киоск, про-
дајем или мењам. Мокри
чвор, ве-це. 063/700-38-
51. (185468)

ИЗДАЈЕМ пословно-
магацински простор, 70
м2. 064/158-01-53,
064/807-57-01. (185473)

КОД новог бувљака изда-
јем локале, магацине,
веће станове. 063/240-
817. (185504)

ИЗДАЈЕМ локал 200 м2,
Карађорђева 21, бивша
продавница намештаја.
063/278-250. (185511)

ИЗДАЈЕМ локал, 51 м2,
Милоша Обреновића 31,
нова зграда, преко пута
„Плинаре”. 063/278-250.
(185511)

ИЗДАЈЕМ локале, 12 и 25
м2, бивши „Фото Бата”,
канцеларијски простор
25 м2, Војводе Путника
29, у дворишту. 063/278-
250. (185511)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2,
технички преглед – мага-
цин, 200 м2 и канцелариј-
ски простор, у АМЦ-у
„Звезда”, С. Шупљикца
88. 063/278-250. (185511)

ИЗДАЈЕМ локале 30, 40 и
70 м2, Тесла, договор.
065/669-48-91. (185550)

ИЗДАЈЕМ локал у Нема-
њиној 8, 20 м2. 063/853-
93-29. (185599)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
локал од 29 м2, у киндер
згради. 063/102-94-45.
(185600)

ИЗДАЈЕМ локал, Њего-
шева, шеталиште, центар,
два излога, 60 м2.
063/745-64-26. (185611)

ИЗДАЈЕМ локал 32 м2,
угао Браће Јовановића 59
и Светог Саве. Тел.
063/891-94-49. (185673)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2, 80
евра. 063/812-49-08.
(185683)

ПРОДАЈЕМ локал у центру,
30 м2, замена плац и кућа.
064/143-52-98. (185640)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар, Војводе
Петра Бојовића 19.
063/314-803. (185680)

ИЗДАЈЕМ локал од 21 м2,
у Панчеву, Жарка Зрења-
нина 13. 064/184-87-50.
(185736)

НА ПРОДАЈУ алумини-
јумски киоск за кокице и
зрневље. 064/866-25-67.
(185788)

ИЗДАЈЕМ опремљену
канцеларију у центру.
064/668-87-78. (185782)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије за превоз
житарица. 060/033-56-10.
(СМС)

ПОТРЕБАН ауто-елек-
тричар/ауто-електрони-
чар са искуством. Јавити
се лично у предузећу
„Kizza”, Жарка Зрењани-
на 68. (185466)

ПОТРЕБНА радница у
билијар клубу. Панчево,
Книћанинова 37. Тел.
062/227-771. (185592)

ПОТРЕБНИ столар, тапе-
тар и шнајдерка са иску-
ством, Панчево. 064/111-
22-56. (185588)

СТРК „Били” Панчево:
потребна радница с иску-
ством за рад у киоску
„Штампа” на Стрелишту,
звати од 16 до 18 сати.
064/813-00-34. (185589)

ПОТРЕБНА радница
трговинској радњи на
Зеленој пијаци. 064/294-
21-40. (185628)

ПОТРЕБНА спремачица.
060/043-52-98. (185640)

ПОТРЕБНА девојка за
рад на рецепцији.
060/043-52-98. (185780)

ПОTРЕБНА радница за
СТР, скраћено радно вре-
ме, преко Студентске
задруге. str.posao@g-
mail.com. (185792)

ПОТРЕБНА спремачица
са искуством за чишћење
пословних просторија у
Панчеву. Звати радним
даном од 8 до 15 сати.
013/331-299. (185740)

ФРИЗЕРСКОМ салону
потребан мушко-женски
фризер. Тел. 065/508-46-
37. (185806)

ВЕЛЕПРОДАЈИ „Папи-
рус” потребан комерција-
листа с радним искуством,
поседовање Б-категорије.
060/444-30-58. (185808)

ЗБОГ отварања новог
локала ћевабџиници
„Хало Лесковац” потреб-
не раднице. 063/897-55-
04. (185802)

ОСНОВЕ електротехнике,
часови, професор с иску-
ством. 062/801-97-58.
(184077)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31. (СМС)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А ,
машински сечемо зидове,
руски кондор. 060/691-
01-13. (182983)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (184097)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина,
бојлера, славина, котли-
ћа. 063/836-84-76.
(184401)

А П С О Л В Е Н Т К И Њ А
Музичке академије даје
часове клавира и солфеђа
ученицима ниже музичке
школе. Цена повољна,
успех гарантован.
062/853-83-45, 065/274-
87-09. (185181)

ЧАСОВИ математике и
физике за основну и сред-
њу школу. Тел. 064/280-
30-68. (185386)

МАТЕМАТИКА за основ-
ну и средњу школу. Меха-
ника, физика, хидраули-
ка, професорка с иску-
ством. 064/442-55-02.
(185387)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, ТА
пећи, индикатора, инста-
лација. Мића, 064/310-
44-88. (185392)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради
одгушења канализације,
адаптације купатила, сервис,
повољно, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (185411)

ЕНГЛЕСКИ, свим узра-
стима, долазим, јефтино,
двадесет година искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (185427)

ТВ и сателитске антене,
монтирање, дигитализа-
ција. 064/866-20-70,
013/352-565. (185436)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
062/156-02-07, 064/317-
10-05, „Скочко”. (185469)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
комарници, уграђујем,
поправљам. 064/181-25-
00. (185474)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, ради
инсталације купатила, бој-
лере, славине, повољно.
060/521-93-41. (185480)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (185481)

БРАВАР, заваривач, изра-
да капија, надстрешница,
заштитних решетки,
застакљивање тераса.
062/816-33-84. (185513)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (185510)

ХЕМИЈА, основна и сред-
ња школа, магистар фар-
мације. 064/423-45-83.
(185523)

НЕГОВАТЕЉИЦА пружа
услуге неге старих, боле-
сних, на сат, потреби.
060/366-63-69. (185522)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, фрезирање
баште, крчење и кошење.
064/196-17-32. (185536)

НАДСТРЕШНИЦЕ, тера-
се, веранде, капије, огра-
де, гараже. Тражим
посао, тел. 312-408,
064/926-59-43. (185546)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. 251-19-81, 063/852-
22-43. (185552)

ЧАСОВИ енглеског.
064/958-95-16. (185583)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, кре-
чење, глетовање, бетони-
рање, повољно. 063/865-
80-49. (185576)

СПРЕМАЊЕ станова,
помоћ у кући. Тел.
063/761-11-89, 064/495-
31-68. (185565)

КАМИОНОМ 2 тоне
возим робу, ствари,
селидбе, повољно.
065/361-13-13. (185609)

СЕРВИС рачунара, лапто-
па, монитора, најповољ-
није, гаранција нон-стоп.
063/240-275. (185625)

ШИВЕЊЕ, замена рај-
сфершлуса, ушивање,
скраћивање, ситне пре-
правке. 064/324-08-48.
(185631)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, сигуран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (185716)

СПРЕМАМ станове, пре-
цизно и педантно.
063/834-78-25. (185710)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, ифнорма-
тика, пријемни, месечно
плаћање, професор. Цен-
тар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-
94. (185671)

ЛИМАРСКО-БРАВАР-
СКА радња, поправка ста-
рих и израда нових еле-
мената. 064/220-12-67.
(185682)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (185682)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање
паркета. 064/341-79-60,
602-701. (185672)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
поправке, преправке, рено-
вирање купатила, одгуше-
ње канализације одмах.
061/648-96-62. (185694)

СВЕ врсте физикалија,
утовар-истовар робе,
сечење, цепање дрва,
копање, кошење, чишћење
подрума, тавана и шупа и
слично. Дејан, 065/440-
97-00, 341-571. (185658)

КЕРАМИКА, водовод,
квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318-780.
(185723)

ЕЛЕКТРИЧАР, израда,
поправка инсталација, ТА
пећи, бојлера, ел. шпоре-
та, апарата. 064/228-05-
33. (185734)

ПОСТАВЉАМ керамику,
скидам старе плочице,
штемујем бетоне и зидо-
ве, повољно. 063/254-686.
(185759)

СПРЕМАМ зграде, канце-
ларије, станове, пеглам.
063/430-409. (185817)

СПРЕМАЊЕ станова,
кућа, локала, повољно.
013/251-28-97, 061/366-
65-65. (185819)

КРЕАТИВНИ рад с
вашим предшколцем,
часови математике
основцу, искуство.
060/616-82-58. (185022)

СТАРОЈ, тешко покретној
особи нудим помоћ и негу.
Тел. 061/289-76-84. (185800)

УСЛУЖНО кројење и сито
штампа. 063/844-05-81.
(185783)

СЕРВИСЕР свих врста бој-
лера и веш-машина, тра-
жим посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (185766)

ЧАСОВИ хемије основци-
ма, веома повољно. Тел.
061/297-57-52, 064/907-
12-28. (185772)

ПОПРАВКЕ у кући, све
врсте ситних поправки,
столарија, браварија.
Слободан. 063/865-80-74.
(185768)

НОВО, ново, ново пик-ап
превоз, акција овог месе-
ца, тура у локалу 700
динара, ваш „Бомбон-
чић”, Борис превоз.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(185486)

СЕЛИДБЕ Борис, селидбе
Борис комбији, камиони,
екипа радника 0–24 сата, за
вас и недељом радимо. Иза-
берите најбоље! Овог месе-
ца са овим исечком из
новина, попуст на све
селидбе и превозе 10 одсто.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs.
(185486)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа рад-
ника, све по вашој жељи, за
фирме специјали попусти,
бесплатан долазак и проце-
на посла. Борис, 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (185486)

СЕЛИДБЕ Борис, комби 2
тоне, камиони 3 до 7 тона,
утоварна рампа, са или без
радника. Гаранција за без-
бедност вашег намештаја,
могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (185486)

СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, комплетна услуга
селидбе камионима 3, 5 и
7 т, комбијем 2 т, са или
без радника, у свим прав-
цима, плаћање могуће
чековима 100 дана и пре-
ко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom-
b o n c i c b @ g m a i l . c o m ,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (185486)

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – камионима, ком-
бијима, екипа радника,
монтирање/демонтира-
ње, паковање ствари,
кутије за паковање, фоли-
ја за заштиту намештаја.
Селите се без стреса.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (185486)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА уни-
штавање буба гелом и
пастом, нов метод, без
прскања. 062/182-74-50,
Славиша. (184465)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дуго-
годишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (177371)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, машински ископ,
рушење објеката и одвоз
шута. 063/246-368.
(184904)
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БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицира-
ње, 28 година с вама,
гаранција. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (181806)

ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-14-
77. (183420)

СЗР „Маки”, паркет:
постављање свих врста
паркета, хобловање и
лакирање с материјалом,
мастор из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-
45-31. (184356)

ПСИХОЛОГ, саветовање,
разговори, животни тре-
нинг. Тел. 061/198-32-32.
(184507)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, малтерисање,
поправка старих/нових
кровова, пресецање вла-
ге. 013/664-491, 063/162-
53-89. (184750)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
машински ископ, рушење
објеката и одвоз шута.
063/771-55-44. (184060)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила, канализа-
ције, адаптације, поправке,
замена одмах. 331-657,
064/495-77-59. (184873)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјал-
ним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”,
062/532-346. (183131)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац... одвоз шута малим
кипером до 2 кубика.
065/334-23-38. (185091)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (185285)

КИРБИ, дубинско усиса-
вање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-49-
07. (185291)

ПЕРФЕКТ, фасаде, зида-
ње, малтерисање, глето-
вање, кречење, керамика,
ламинати, кров. 063/122-
14-39. (185722)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и
зидар: одгушење купати-
ла, канализације, адапта-
ције купатила, батерије,
вентиле, све за воду,
долазимо одмах, 24 сата.
348-139, 064/151-82-64,
063/811-74-89, 061/266-
77-45. (185406)

СЕРВИС телевизора, про-
даја половних, монтира-
ње ТВ антена, уградња
рисивера за дигитализа-
цију. Дејан, 063/800-01-
96. (185435)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук, 013/365-
051, 063/278-117,
064/176-91-85. (184582)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима или
без њих. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66.
(185489)

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка ПВЦ, АЛУ
ролетни, провидних
ролетни за терасе, роло
римских, панелних заве-
са, венецијанера, хармо-
врата, комарника, туш-
кабина. Горан, 351-498,
063/816-20-98. (185572) 

ПОПРАВКА веш-маши-
на, судо-машина и остале
беле технике, сервис и
монтирање клима уређа-
ја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/301-
300, 063/771-24-16.
(185585)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, сушење у
комори. 302-820,
064/129-63-79. (185684)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере, ТА

пећи поправљамо с ове-

реном гаранцијом. „Фри-

готехник”, 361-361,

064/122-68-05. (185691)

РОЛО-НАЈ вам нуди
поправку, уградњу ролет-
ни, венецијанера, трака-
стих завеса, роло-комар-
ника, хармо-врата, туш-
кабина, роло-челичних
заштитних врата, тенди.
Ми смо најјефтинији, с
највећом гаранцијом.
Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (185657)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р :
одгушење купатила, кана-
лизације, адаптације
купатила, нових купати-
ла, вода, канализација,
све за воду, 24 сата. Дола-
зимо одмах, пензионери-
ма попуст. 235-39-21,
064/290-45-09. (185779)

Е Л Е К Т Р О С Е Р В И С
„Лукић”, поправља веш-
машине, фрижидере,
шпорете, бојлере, пећи,
е л е к т р о и н с т а л а ц и ј е .
060/180-02-83, 013/251-
28-97. (185819)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка телевизора,
монитора и даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.
(185824)

ПРЕВОЗ мањим кипером,
повољно, песак, шљунак,
сејанац, остали грађевин-
ски материјал. 064/354-
69-94. (185971)

СЕЛИДБЕ Дејан нуди
услуге превоза, транспор-
та робе камионима, ком-
бијем, монтирање, уто-
вар, истовар, одвоз непо-
требних ствари, заштита
намештаја обезбеђена.
064/051-83-81. (185194)

РОЂЕНДАНИ за школар-
це и малишане! Ресторан
„Падрино” иза „Максија”.
013/334-000, 066/372-
774. (СМС)

СТАРИЈОЈ госпођи без
наследника, плодоужива-
ње у породици у замену
за некретнину. 061/309-
80-07. (183473)

МУШКАРАЦ, 49 година,
тражи женску особу,
35–50 година, без деце,
ради брака. 061/525-09-
65, Душан. (185385)

СТАРИЈУ госпођу, искљу-
чиво без наследника при-
мамо у нашу породицу у
замену за некретнину.
061/309-80-07. (185445)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 37 година,
ради дружења, излазака,
звати око 21 сат. 013/352-
203. (185476)

ТРАЖИМ особу која вла-
ститим возилом путује за
Београд да поделимо тро-
шкове превоза. Радно
време од 7.30 до 16.
Предност Стрелиште.
064/044-14-02. (185636)

ИЗДАЈЕМО апартмане на
Златибору, повољно.
063/337-851. (185486)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољ-
но. 063/709-44-97.
(185491)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, има
паркинг, кабловску, дво-
собан. 063/759-98-77.
(185709)
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АД „Бразда продукт” у стечају, Панчево, Краљевачка 49, 

МБ: 20223529, ПИБ: 104732578, кога заступа стечајни

управник Петар Ђорђевић, на основу члана 99. став 7.

Закона о стечају („Сл. гласник РС” 104/2009)

О  Г  Л  А  Ш  А  В  А

издавање у закуп пољопривредног земљишта јавним

прикупљањем писаних понуда, и то:

Њиве у КО Нови Козјак, укупне површине 279 ха 91 а 25 м2.

Износ депозита 650.000,00 динара.

Закуп се уговара на временски период до 30. новем-

бра 2015. године.    

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која:

1. Уплате депозит на рачун стечајног дужника бр: 200-

2336340101844-08, код Поштанске штедионице, 

2. Потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита

(образац пријаве и изјаву могу преузети на адреси Пан-

чево, Цара Лазара 15). 

Након уплате депозита, а најкасније до 16. децембра

2014, у 10 сати, ради благовремене евиденције потенци-

јални закупци морају да предају: копију обрасца прија-

ве, копију доказа о уплати депозита и потписану изјаву

о губитку права на повраћај депозита. 

Осим закупнине, закупац преузима обавезу да сноси

и зависне трошкове који терете закупљено пољопри-

вредно земљиште, и то: водни допринос и порез на имо-

вину, што ће бити регулисано уговором о закупу.

Закупац је дужан да закупнину уплати у року од пет

дана по потписивању уговора о закупу.

Закупац задржава право да поништи оглашено изда-

вање у закуп и да не прихвати ниједну од достављених

понуда. У наведеном случају понуђачи губе право на

захтевање накнаде евентуалне штете.

Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и заку-

пац се не може позивати на његове физичке недостатке. 

Земљиште се не може издати у подзакуп без писме-

не сагласности закуподавца.

Понуде се достављају лично на адреси Панчево,

Цара Лазара 15 (објекат „АБ Конструктор”), у затворе-

ној коверти с назнаком „Не отварати – понуда за закуп

земљишта”.

У разматрање ће се узети само исправне понуде које

пристигну до назначеног времена.

Затворена коверта с понудом мора да садржи:

– попуњен и оверен образац пријаве за учешће у поступ-

ку јавног прикупљања понуда;

– доказ о уплати депозита;

– јасну и недвосмислену понуду у динарима по хектару,

с потписом овлашћеног лица;

– безусловну изјаву овлашћеног лица понуђача да ће

укупну закупнину уплатити по упутима из Огласа;

– потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;

– извод из регистра привредних субјеката и ОП образац,

ако се као понуђач пријављује правно лице;

– овлашћење за заступање, односно предузимање кон-

кретних радњи у поступку прикупљања понуда за закуп

(за пуномоћника).

Крајњи рок за доставу понуда је 16. децембар 2014.

године, до 11 сати.

Јавно отварање понуда одржаће се 16. децембра

2014, у 11.15, на адреси: Панчево, Цара Лазара бр. 15

(Објекат AБ „Конструкторa”) у присуству комисије и

представника понуђача. 

Избор најповољнијег понуђача, односно проглашење

закупца извршиће се најкасније у року од три дана од

дана отварања понуда, а уговор потписује у наредних пет

дана. Учеснику који није изабран за најповољнијег пону-

ђача депозит се враћа у року од три дана од проглашења.  

Увид у детаљан списак и локацију парцела које се

издају у закуп може се извршити у договору са стечај-

ним управником, сваког дана, од 8 до 14 сати, уз прет-

ходни договор. 

Овлашћено лице: стечајни управник Петар Ђорђе-

вић, контакт телефон 063/368-285. (Ф-2413)

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 
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Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 30.

новембра 2014, у 80. години, преминула наша драга

БОЖИЦА УЗЕЛАЦ
рођ. Кнежевић

Сахрана је обављена 2. децембра, на гробљу у Банатском Новом Селу.

Нека јој је вечна слава!

Ожалошћени: син ЖИВКО, ћерка МИРЈАНА, снаја МЕРЛИНА, зет

МИХАЈ, унуци ДАНИЈЕЛ, ВЛАДИМИР, МИХАЕЛА, НЕВЕНА,

ЛУКА, ЈЕЛЕНА и САРА и праунуци МИОНА и АНДРЕЈ, као и остала

многобројна родбина и пријатељи

(15/185418)

Последњи поздрав вољеном оцу, деди и

прадеди

УРОШУ БУЈИШИЋУ

од сина ДРАГАНА и ћерке МИЛЕНКЕ 

с породицама

(45/185547)

Последњи поздрав и једно велико хвала за све

супрузи, баки и свекрви

НАТАЛИЈИ САДАК

од супругa АНДРЕЈЕ, унука САВЕ 

и снаје МИЛАНКЕ
(92/185726)

Последњи поздрав прији

НАТАЛИЈИ 

САДАК

од пријатеља ВИДОЈА,

РОСЕ, СЛОБЕ, 

СОЊЕ и АНЕ

(93/185722

ДОО „ХИДРОВОД”, Панчево 

Улица Боре Шипоша 25, Топола 

013/347-938 

ТРАЖИ: 

1. руковалац багером-скипом 

2. возач Ц и Е категорије 

3. водоинсталатер 

4. зидар-тесар 

5. физички радник 

Пријаве радним данима, од 8 до 14 сати. (Ф-2415)

Фабрикa сијалица „Тесла” а. д. у стечају Панчево, Улица

Паје Маргановића бр. 14-а 

ОГЛАШАВА
продају непокретне и покретне имовине непосред-

ном погодбом прикупљањем писаних понуда

Понуде ће се отварати сваке ПРВЕ (1) и ТРЕЋЕ (3)

СРЕДЕ у месецу, у 12 сати (15 минута по истеку време-

на за прикупљање понуда), на адреси: Фабрика сијалица

„Тесла” а. д. у стечају Панчево, Улица Паје Марганови-

ћа број 14-а, у присуству комисије за отварање понуда.

Oвлашћено лице: стечајни управник Милана Којић,

контакт телефони: 013/317-860, 064/315-49-65. (Ф)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ПАНЧЕВО, Жарка Зрењанина 179
Телефон: 013/2351-292

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 
за избор у звање и заснивање радног односа, и то:

1) За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област Клиничка

стоматологија.

Услови: докторат из области стоматолошких наука, здравстве-

на специјализација из области Пародонтологија и орална

медицина, као и остали услови предвиђени Законом о високом

образовању („Сл. гласник Републике Србије” бр. 76/2005;

97/2008; 44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014) и Статутом Стоматоло-

шког Факултета.

Радни однос се заснива на одређено време од пет (5) година.

2) За избор САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну област

Клиничка стоматологија.

Услови: Стоматолошки факултет, студент докторских студија,

као и остали услови предвиђени Законом о високом образова-

њу („Сл. гласник Републике Србије” бр. 76/2005; 97/2008;

44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014) и Статутом Стоматолошког

Факултета.

Радни однос се заснива на одређено време од једне (1) 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: Стоматолошки факултет,

Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на телефон:

013/2351-292. (Ф)

ОПШТИНА КОВАЧИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналну

делатност, заштиту животне средине, саобраћај и

енергетику, имовинско-правне и инспекцијске

послове

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност да је дата сагласност на Сту-

дију о процени утицаја ПРОЈЕКТА објеката за пријем,

чишћење, сушење и складиштење житарица и уљарица,

на кат. парц. 6083 к.о. Падина, на територији општине

Ковачица, носиоца пројекта „Слован-Комерц” д. о. о,

Братства–јединства 19, Падина.

Носилац пројекта је дужан да спроведе мере зашти-

те животне средине предвиђене Студијом о процени

утицаја, а нарочито:

а) мере које су предвиђене законом и другим пропи-

сима, нормативима и стандардима и роковима за њихо-

во спровођење;

б) мере заштите у време извођења радова;

ц) мере заштите животне средине у току редовног

рада;

д) мере заштите у случају акцидента;

е) мере заштите након престанка коришћења.

Против овог решења заинтересована јавност може

покренути управни спор пред надлежним судом, у року

од 15 дана од дана објављивања, у средствима јавног

информисања.

(ф)

„Almex – Stari Tamiš” a. d. Pančevo 

расписује Конкурс за следеће радно место:

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР СТОЧАРСТВА

један извршилац

Опис посла:

– Спровођење технолошког процеса производње

– Учествовање у раду матичне службе

– Сарадња с ветеринарском службом

– Други стручни послови

Потребне квалификације:

– VSS, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани

инжењер сточарства

– Знање енглеског језика

– Претходно радно искуство није неопходно

Биографије (CV) слати на мејл адресу:

zaposlenje@staritamis.rs.

Контакт телефон:  013/2638-201.

Конкурс је отворен до 25. децембра 2014. године.

(Ф-2414)

ПОГРЕБНА СЛУЖБА ЈКП-a 
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА 

СВИХ 365 ДАНА У ГОДИНИ
ОД 0 ДО 24 САТА

Поштовани грађани,
нудимо велики избор опреме по изузетно повољним ценама.

Куповином погребне опреме код нас добијате низ повољности, као што су:
– ниже цене погребних услуга: плаћање опреме у шест месечних рата, без ка-

мате, забраном или на лични доходак;
– бесплатан превоз у локалу, као и нижа цена услуга хладњаче;
– најјефтинији превоз покојника ван територије Панчева;
– компјутерска обрада парти;
– израда парти с фотографијом у колору;
– изводимо радове на уређењу гробних места као што су: израда бетонских

оквира и стаза, попуна гробних места земљом, попуна гробних места бето-
ном и др.

НОВО У ПОНУДИ ПОГРЕБНЕ СЛУЖБЕ ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”
– продаја споменика и опсега,
– рефундација трошкова преко ПИО фонда.

Посебно вам нудимо новоизграђене гробнице.
Све ближе информације можете добити у продавници погребне опре-

ме, у Ружиној 7, или на телефон број 318-958. (Ф)
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Последњи поздрав

КАТИЦИ ЈОВАНОВ

од Мириних колегиница и колега из Савеза 

самосталних синдиката града Панчева
(87/ф)

ТИНА ПЕРАК БОШЊАК

Смрт је релативан појам кад задеси особу као што си Ти.

Твоја снага живи у нама, Мама, Жено, Тетка, Сестро.

Твоји: ЈАСНА, ПАВЛЕ, МИТАР и КАТА
(90/185713)

Последњи поздрав поштованој колегиници

др ТИНА ПЕРАК БОШЊАК
спец. педијатрије

ДЛВ СЛД Подружница Панчево

(115/Ф-2418)

Последњи поздрав колегиници

др ТИНИ ПЕРАК БОШЊАК
спец. педијатрије

Колектив ДЗ-а Панчево
(117/ф-2419)

Мојoj драгој 

ТИНИ
хвала за искрено и дивно дружење.
Чуваћу успомену на наше детињство и наше Старчево.

Твоја ДРАГАНА

(125/185829)

С тугом и поштовањем се опраштамо од наше драге куме

др ТИНЕ ПЕРАК БОШЊАК
спец. дечје медицине

Породица КНЕЖЕВИЋ

(126/185829)

Последњи поздрав најдражој нашој мајци, баби, ташти, прији

КАТИЦИ ЈОВАНОВ
1943–2014.

Хвала за сву љубав.

Ћерка МИРЈАНА, унуци МАРИНА и МИХАЈЛО,

зет МИЛАН и прија МИРА

(86/185705)

Последњи поздрав комшиници

др ТИНИ ПЕРАК БОШЊАК
Породици упућујемо изразе саучешћа.

Комшије из улаза, Ул. Михајла Петровића Аласа бр. 5

(100/185746)

БАЛАЖ БОНИШ
1947–2014.

Дошао је дан нашег растанка. Памтићемо те као великог

часног и племенитог човека. Увек ћемо те волети.

Твоја душа ВЕРА и пиле КАТАРИНА
(107/185758)

Последњи поздрав драгом чика

БОНИШУ

Каћине колеге и колегинице

(40/185514)

БАЛАЖ

БОНИШ 

Сваки човек је добар

кад умре, а наш теча је

то био читав живот.

Памтиће те: МИКИ, 

ТАЊА и БОЈАНА

(84/185698)

Збогом, драги наш течо

БАЛАЖ 

БОНИШ 

Увек ћеш живети у на-

шим срцима.

МИКАН, ДАМИР, 

НАТАША, ЈОЦА 

и ДАНИЛО

(105/185754)

БАЛАЖ БОНИШ 
Последњи поздрав 

нашем драгом пријатељу

од РАЦЕТА и РАЈКЕ

(106/185757)

Поштовани

БАЛАЖ БОНИШ 
Увек ћемо те се радо се-

ћати.

Комшије у Кикиндској 13

(89/185712)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати
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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

Последњи поздрав

БОЖИДАР БАРОШ
1961–2014.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији: кћер КРИСТИНА, син НИКОЛА, 

супруга МИЛИЦА и мајка МАРИЈА
(55/185593)

Последњи поздрав нашем великом прија-

тељу и колеги

БОЖИДАР БАРОШ
1961–2014.

од Градског одбора Демократске странке

Србије Панчево

(54/проф. 70)

Последњи поздрав нашем вољеном ујки

БОЖИДАР БАРОШ
1961–2014.

Породица БОЈАЏИЕВСКИ

(56/185593)

Последњи поздрав

БОЖИДАР БАРОШ

Поносни смо што смо те имали за пријтеља и са-

радника. Хвала ти на свему и нека ти је вечна

слава!

Почивај мирно и спокојно!

Окружни кошаркашки савез Панчево
(21/ф-2411)

Последњи поздрав драгом пријатељу

БОЖИ БАРОШУ

од породице ТРАВИЦА Панчево

(37/185507)

Последњи поздрав

БОБАНУ

од „Art Royal Inženjeringa”
(59/185597)

Последњи поздрав поштованом

БОЖИДАРУ БАРОШУ

Уз велику захвалност за сву доброту и пожртво-

ваност којом је нашу сарадњу учинио бољом.

ВЕСНА МАРТИНОВИЋ и ФИЛИП МИТРОВИЋ
(109/185761)

Обавештавамо све запослене и пријатеље

да је преминуо наш запослени

БОЖИДАР БАРОШ

Запослени Јавног комуналног предузећа

„Зеленило” Панчево увек ће се сећати Бо-

же као драгог друга и колеге.

Колектив ЈКП-а „Зеленило” Панчево

(28/ф-2412)

БОЖИДАР 

БАРОШ

Последњи поздрав при-

јатељу.

Клуб америчког фудба-

ла Панчево „Пантерс”

(52/185570)

Последњи поздрав драгом куму

БОБАНУ
до кума НИКОЛЕ с породицом

(65/185616)

Последњи поздрав дра-
гом комшији

БОЖИДАРУ 
БАРОШУ

Породица ВИНЧИЋ
(94/185729)

Последњи поздрав куму

БОБАНУ

Породица МИЛЕКИЋ

(116/185792)

Последњи поздрав

председнику

БОЖИДАРУ 

БАРОШУ

Месни одбор 

Демократске странке

Србије Банатско 

Ново Село

(118/185799)

Последњи поздрав драгом

СЛАВЕТУ ЈАКИМОВСКОМ
од ћерке СОЊЕ, зета ГОРАНА и унука АЊЕ, 

МАРИЈЕ и МИЛИЦЕ

(110/185775)

2. децембра 2014. годи-

не, после дуге и тешке

болести, преминуо је

наш

СЛАВЕ 

ЈАКИМОВСКИ

1946–2014.

Заувек ћеш живети у

нашим срцима.

Супруга ВЕРИЦА, син

СИНИША, снаја 

СВЕТЛАНА и унуци

ЂОРЂЕ и ИВА

(111/185776)

Последњи поздрав пријатељу

СЛАВЕТУ 
ЈАКИМОВСКОМ

од пријатеља МИТРА и
ДОБРИЛЕ

(112/185776)

Поштованом 

МИЋИ

последњи поздрав

од кума ГРАНЕТА 

с породицом

(114/185789)

Последњи поздрав брату

СЛАВЕ 

ЈАКИМОВСКИ
Брат СТАНКО с породицом

(119/185805)

СЛОБОДАНКА СПАСИЋ
24. II 1957 – 30. XI 2014.

Последњи поздрав супрузи, мајци, баки 

и сестри од супруга ЂОРЂА, сина ЈОВАНА, 

ћерке ЈЕЛЕНЕ, зета ВЛАДИМИРА и унука 

ПЕТРА, сестре ОЛГЕ, РУШКЕ и СТАНИМИРКЕ,

зета МИЛЕТА и брата ДРАГИШЕ и остале 

многобројне родбине
(70/185637)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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1. децембра је преминула наша мајка

ЈУЛА ПОКРАЈАЦ
1926–2014.

Ожалошћени синови ЗОРАН и ИЛИЈА

с породицом
(36/185506)

Последњи поздрав

МАРИЈИ

МАКАРИ
1933–2014.

од супруга МИЛОРАДА,

ћерки ЉИЉАНЕ

и ЈАСМИНЕ, зетова 

ВЕЛИМИРА и ГОРАНА

и унука СРЂАНА 

и СТЕФАНА

(47/185555)

ЈУЛА ПОКРАЈАЦ
1926–2014.

Последњи поздрав драгој прији од породице

ТОДОРОВ

(53/185578)

Последњи поздрав

НИКОЛА 

ТОЛМАЧЕВ

1939–2014.

од брата САВЕ 

ЖЕБЕЉАНА 

с породицом

(63/185614)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш

драги отац и деда

НИКОЛА ТОЛМАЧЕВ
кројач

преминуо 29. новембра 2014. године.

Сахрана је обављена 1. децембра, на Новом гро-

бљу.

Ожалошћени: син и ћерка с породицом, унуци

и праунуци
(64/185615)

Нашем вољеном зету и течи

ДУШАНУ СТАНИШИЋУ
Не постоје речи које би на прави начин исказале захвалност за све
што си урадио за нас и наше породице, што си својом бригом и љу-
бављу заменио браћу и ујаке.

Хвала ти што си постојао и што си нас огрејао својом добротом и
племенитошћу.

Свастика ЈОВАНКА МИЉАНИЋ, СЛАВИЦА и РАДОВАН с породицама

(76/185662)

Последњи поздрав драгој тетка

МИЛКИ МАЛОВИЋ

од БРАНКЕ и МИРКА са својима

(62/185606)

Последњи поздрав бака

ЈУЛИ

Породица ТРАЈКОВИЋ

(102/185748)

29. новембра 2014, у 91. години, преминула је наша вољена мајка

и бака

МИЛКА МАЛОВИЋ
1924–2014.

Сахрана је обављена 1. децембра, на Новом гробљу у Панчеву.

С љубављу ћерке НАДА и ГОРДАНА, зет МИКАН, 
унук ВУЧКО и унука СРЂАНА

(108/185761)

Последњи поздрав најдражој баки

МИЛКА МАЛОВИЋ

Хвала ти за сву љубав и пажњу. Била је част бити твој унук.

Почивај у миру и нека те анђели чувају!

Волећемо те вечно, јер вољени никада не умиру.

Твој ВУЧКО и СРЂАНА

(124/185815)

Последњи поздрав дра-

гом супругу, оцу и деди

ЗАРЕТУ 

СТОЈЕВИЋУ

1945–2014.

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Супруга ЛОЗА, ћерке

ГОЦА и СЛАЂА и унук

МАРКО

(97/185741)

Последњи поздрав при-

јатељу

Пријатељ РАДЕ 

с породицом

(98/185742)

После краће болести преминуо је наш вољени супруг и тата

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ ЈОЦА
1942–2014.

Сахрана ће се обавити, 4. децембра, у 13 сати, на Старом право-

славном гробљу.

Вољени никад не умиру.

Твоје МИРА и ОЛИВЕРА

(104/185752)

24. новембра 2014.

уснула је вечни сан моја

животна сапутница

ПРАВДА 

ЈОКИЋ

1944–2014.

Хвала ти што си посто-

јала.

Хвала ти што си била

таква,

хвала што сам те имао.

Твој муж ДРАГАН

(10/185414)

Последњи поздрав тетки

ПРАВДА 

ЈОКИЋ

Била си део нашег жи-

вота, заувек ћеш остати

у нашим срцима.

НЕВЕНКА и МИЛЕ 

с породицом

(11/185414)

25. новембра, у 81. години, преминуо је наш драги

САВА КУТЛАЧА

Сахрана је обављена 27. новембра, у Панчеву.

Почивај у миру! Живећеш у нашим мислима.

Твоји најмилији
(12/185416)

Последњи поздрав ве-

ликом човеку и добром

пријатељу

САВИ

САВЧЕТУ

КУТЛАЧИ 

од породице КАЛКАН

(13/185416)

Последњи поздрав су-

пругу

САВИ

КУТЛАЧИ

Твоја ДЕСА

(14/185416)

Последњи поздрав на-

шем вољеном супругу,

оцу и деди

ЧЕДИ 

МИЛОЈЕВИЋУ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Супруга СТАНА, син

СИНИША, снаја ТАЊА

и унуци ВУКАШИН и

ДУШАН

(5/185393)

Последњи поздрав

ЧЕДИ МИЛОЈЕВИЋУ
Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Пријатељи САЊА, МИЦА, СТЕВА и АЦА

(1/185384)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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СЕЋАЊЕ

СТОЈАНКА 

МРКОЊИЋ

2002–2014.

С љубављу и поносом чу-

вамо успомену на тебе.

Породица МРКОЊИЋ

(30/185485)

У суботу, 6. децембра, у 11 сати, на Старом пра-

вославном гробљу у Панчеву, даваћемо шесто-

месечни помен нашој драгој

ДРАГАНИ АТАНАЦКОВ

Мајка ДУШАНКА и брат ДРАГАН с породицом
(71/185638)

ЈЕЛИЦА КРКОВИЋ
6. XII 1994 – 6. XII 2014. 

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Брат БОГОЉУБ, снаја ЗЛАТА, братанац ДЕЈАН 

с породицом и братаница ДИЈАНА с породицом

(72/185641)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛИЦА 

КРКОВИЋ

рођ. Потић

Чувамо успомену на тебе.

Твоје сестре РАДМИЛА

и МИЛОВАНКА 

с породицама

(79/185674)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛИЦА КРКОВИЋ
6. XII 1994 – 6. XII 2014.

Године пролазе, а ти ћеш бити заувек у нашим

срцима.

Твоји: супруг МИЛАН, син СЛОБОДАН и ћерке

ДАНИЈЕЛА, МАРИЈА и ЈАСМИНА
(80/185674)

У суботу, 6. децембра 2014. године, у 12 сати, на

Католичком гробљу, даваћемо годишњи помен

нашој вољеној

ДРАГОЈЛИ БЕШЛИН

Пуно нам недостајеш.

Њени: БОРА, ДЕЈАН, ИВАН, МАРИЈА, СУЗАНА

и АЛЕКСАНДАР
(81/185685)

6. децембра, у 11 сати,
даваћемо годишњи по-
мен драгој мајци

АНГЕЛИНА 

ЈАЋИМОВИЋ
1928–2013.

Синови ДРАГИ 
и ДРАГАН, ћерке 

ЗОРИЦА и ЉУБИНКА 
с породицама 

и остала родбина
(83/185696)

Шест месеци није с нама наша најдража

ЈЕЛИЦА ТАДИЋ
5. VI 2014 – 5. XII 2014.

Чуваће успомену на њу ћерка ДРАГИЦА 

и синови ЗОРАН и ДРАГАН с породицама
(88/185711)

ПОМЕН

СОФИЈА 

БАРБУЉ

5. XII 1999 – 5. XII 2014.

Увек си у срцу своје деце.

Син МИЛАН и ћерка

СНЕЖАНА 

с породицом

(68/185620)

Трогодишњи помен мајци

ОЛГИ 

КАРБУНАР
из Црепаје

4. XII 2011 – 4. XII 2014.

Никада те нећемо забо-

равити.

Твоје: ЗЛАТА, БИСКА 

и ЉИЉА

(74/185653)

ТОДОРА 

ЂОРЂЕВИЋ
6. XII 2009 – 6. XII 2014.

Твоји најмилији

(96/185735)

ВИДОСАВА 
БОГУНОВИЋ

7. децембра навршава се се-
дам година. Помен у 11 сати.

Супруг ЂОРЂЕ

(101/185745)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН 

КОМЛУШАН

29. XI 2003 – 29. XI 2014.

Душко мој, до краја жи-

вота чуваћу те од забо-

рава.

Твоја РАДИЦА

(25/185451)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВ

ЖИВА БИСА
2003–2014.

Помен драгим родитељима.
Ћерка СЕКА с породицом

(113/185780)

СЕЋАЊЕ

ЗОРКА 

МИЛЕНКОВИЋ

9. XII 2004 – 9. XII 2014.

Твоји најмилији

(122/185812)

У суботу, 6. децембра 2014. године, у 11

сати, на гробљу у Старчеву, даваћемо го-

дишњи помен нашем оцу

РАЈКО ГУСЛОВ
1930–2013.

Твоја деца

(123/185813)

6. децембра 2014. године, у 11 сати, даваћемо го-

дишњи помен нашој

СПОМЕНКИ 

МИЛЕНКОВИЋ

С љубављу твоји најмилији
(120/185809)

СЕЋАЊЕ

СПОМЕНКА 

МИЛЕНКОВИЋ

Време пролази, сећања

остају.

Пријатељи МЕЦИНГЕР

(121/185816)

Последњи поздрав 

ДРАГОЉУБУ 

ЗДРАВКОВИЋУ

од комшија

у Б. Јовановића 100,

Панчево

(16/185422)

Последњи поздрав комшији

ДРАГАНУ 

ЗДРАВКОВИЋУ

од породице ИВКОВИЋ

(46/185551)

Последњи поздрав на-

шој колегиници

ЈЕЦИ 

ИВКОВИЋ

Нека те анђели чувају!

Твоје колеге с Битумена

(48/185564)

Последњи поздрав чика

ДРАГАНУ

од породице 

ПАНТЕЛИЋ

(77/185664)

Последњи поздрав драгој

комшиници

ЈЕЦИ

од породице

НЕДЕЉКОВИЋ

(78/185665)

Последњи поздрав драгој

куми

ЈЕЛИЦИ 
ИВКОВИЋ

Кума ВАЛЕНТИНА и кум

НЕЂО с породицом

(99/185743)

Последњи поздрав дра-

гом комшији

ДУШАНУ 

ВУЈАСИНОВИЋУ

из Качарева

Хвала за искрену ком-

шијску пажњу.

Породица РАЈКОВИЋ

(22/185447)

28. новембра 2014. пре-

минуо је наш драги

МИЛОМИР 
ЈОКСИМОВИЋ

рођ. 1930.
Заувек ће бити у нашим
срцима.

Ожалошћени: ћерке
СНЕЖАНА и ЉИЉАНА,

унуци, зетови и 
многобројна родбина

(32/185497)

Напустио нас је наш вољени отац и деда

СТОЈАН ВЛАЈНИЋ
1934–2014.

Заувек у нашим срцима.

ДРАГАН и ДРАГАНА, СЛАВИЦА, МИРЧЕ, 

МИРЈАНА, МИЛИЦА, НИКОЛА, МАРИЈА, 

СРЂАН и АЛЕКСА
(91/185715)

Наша вољена

МИЛКА 

ИГЊАТОВИЋ

1933–2014.

Ни сузе света, ни речи

утехе не могу да ублаже

наш бол за тобом.

Твоја ћерка СНЕЖАНА,

зет РАДМИЛО и унуци

БРАНКО, БРАНА 

и НОВИЦА

(85/185700)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН 

ПЕТКОВСКИ

Драги Слобо, твој осе-

ћај за другарство и тво-

ја доброта заслужују да

живимо с најлепшим

успоменама на тебе.

Твоја генерација: 

ГИЗЕЛА, ЈАСМИНА,

БОБАН С., ГОРЊАК С.,

БАТА, МИША, 

ТОМА и МАЦА

(4/185391)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР 

БЕЛИЋ

2009–2014.

Никада те нећемо забо-

равити, заувек ћеш оста-

ти у нашим мислима.

Супруга ИБОЈКА, 

синови СРЂАН 

и БРАНИСЛАВ и унука

СНЕЖАНА

(24/185450)

9. децембра навршавају

се две године откако

смо остали без нашег

вољеног 

ЗОРАНА 

ЈАКШИЋА

Увек ћемо те волети и

за тобом жалити.

Тата ВЕЛИМИР, мама

СМИЉАНА, сестра 

МИЛИЦА, зет МИЋА 

и сестричине САЊА 

и ТАЊА с породицама

(27/185419)

РАДИВОЈЕ 

БЛЕЧИЋ

Време пролази, а ти си

вечно с нама. Оставио

си траг који се не бри-

ше, доброту која се не

заборавља, тугу која не

пролази.

Сестра МИРА, зет

СЛАВКО и сестричине

ДАЛИБОРКА 

и ДАНИЈЕЛА

(31/185495)

СЕЋАЊЕ

ИВАНКА 

ИЛИЋ

5. XII 2010 – 5. XII 2014.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(33/185498)

У суботу, 6. децембра, у 11.30, на Новом

гробљу, у Панчеву, одржаћемо годишњи

помен

БОСИЉКА Саве ЈАНИЋ
1928–2013.

Твој син МИЛАН КОЧИЋ

(34/185501)

У суботу, 6. децембра, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

ВОЈИСЛАВУ ТУЛИЋУ

Твоји најмилији: мајка СМИЉА и супруга МАРИЈА 

са синовима, снајама и унуком

(35/185051)

СЕЋАЊЕ

на нашу драгу маму и баку

СЛАВКА ПРИЈОВИЋ
1927–2013.

АЛЕКСАНДРА, ЗОРАН и МИЛЕ
(39/185511)

У недељу, 7. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четр-

десет дана нашем

ЉУБОМИРУ НИКОЛИЋУ ЛАЛИ
1956–2014.

Лаки, с поносом те помињемо. Како дани пролазе, твој изненадни

одлазак је све болнији. Туга и бол не попуштају, сузе свакодневно

саме теку и не постоје речи да ти кажемо колико нам недостајеш.

Твоји који ће те увек волети ДУЈКА, САЛЕ и ТИЋА

(42/185534)

Годишњи помен стрицу

РАДИВОЈУ 

БЛЕЧИЋУ

МИЋ МАЛИ 

с породицом

(44/185541)

СТОЈНА

ПАНИЋ

1994–2014.

Само је време прошло,

а бол и празнина остају.

Породица ПЕЈИЋ

(50/185563)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОЉУБ 

НИНКОВИЋ

6. XII 2009 – 6. XII 2014.

Твоја породица: 

супруга МИЛАНКА 

и син ДИМИТРИЈЕ

(51/185569)

11. децембра 2014. навршава се годину дана од

смрти наше драге

АНИЦЕ ШЉИВОВАЧКИ

Радо ће је се сећати РАДМИЛА ПРЕДИЋ 

с породицом.
(57/185594)

6. децембра 2014, у 10

сати, на Новом гробљу,

одржаћемо четрдесето-

дневни помен нашој

мајци

НАДЕЖДА 

НАДА 

НОВАКОВИЋ

Ожалошћени син 

РАДОВАН, ћерка 

РАДМИЛА и остала

родбина и пријатељи

(58/185595)

Сећање на

РИСТУ САВКОВИЋА
Тридесет година с љубављу и поштовањем чувамо
успомену на тебе.

Супруга НЕВЕНКА с децом

(67/185618)

7. децембра 2014, у 11 сати, на гробљу у Јабуци,

дајемо четрдесетодневни помен

ДИМКО СТАНКОВИЋ
1942–2014.

Увек ћеш живети у срцима најмилијих.

Супруга СТОЈКА, син ДУШАН и ћерке ЈАГОДА 

и ВЕСНА с породицама
(69/185633)

Прошле су две године

откако није с нама наша

СВЕТЛАНА 

БАРИЛА

рођ. Ковачевић

Чуваћемо те заувек у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(75/185660)

МИРКО ВАСИЋ
2008–2014.

Само је време прошло, бол и празнина остају.

Супруга ДРАГИЦА и син ДРАГАН с породицом

(82/185686)

ИЛИЈА 

СТАНКОВИЋ

1939–2010–2014.

Увек си са мном, ту у

времену садашњем. Мој

добар пријатељ. Треба

рећи: био си честит, по-

штен, невероватан бо-

рац за правду. Сигурно

си тамо, с правим људи-

ма, господом као ти. До-

ћи ће васкрсење го-

сподње.

ДУШКО

(73/185645)

13. децембра 2014. на-

вршиће се годину дана

од смрти наше драге

ЉУБИЦЕ 

НОВАКОВ

11. IX 1942 – 13. XII 2013.

Годишњи помен биће

одржан у суботу, 6. де-

цембра, на гробљу у Де-

бељачи.

Ожалошћени син 

ДРАГАН и снаја 

СНЕЖАНА

(95/185732)
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6. децембра навршавају

се три године од смрти

наше драге

НАТАЛИЈЕ 

СТУПАР

Њени најмилији: 

ДУШАН, АЛЕКСАНДАР

и ћерка СВЕТЛАНА

(3/185390)

1. децембра навршава се

шест месеци од смрти

нашег драгог

МИШО 

ПОВОЉНИ
Заувек у сећању својих

најближих.

Син ПАЈА и супруга

ДОБРИЛА

(6/185397)

5. децембра 2014. навр-

шавају се две године од

смрти мог супруга

ЧЕДЕ 

ЂОРЂЕВИЋА

Супруга ДРАГИЦА

(7/185402)

7. децембра 2014. навршавају се две тужне годи-

не откад није више с нама наша вољена

ВУКОСАВА БОРКОВИЋ

Време пролази, а сећање и успомене на тебе веч-

но остају.

Твоји најмилији: супруг ДУШАН, син САВО,

ћерка СНЕЖАНА, зет СЛОБОДАН, унук 

МИРОСЛАВ и унука МАЈА
(8/185403)

СЕЋАЊЕ

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ
7. XII 2005 – 2014.

Утехе нема, само је време прошло, љубав, бол и

празнина остају.

Твоја мама и брат
(9/185408)

СЕЋАЊЕ

ВЕСЕЛИЋ

МИЛАДИН                 ОЛГА
2004–2014.                          2005–2014.

Ваш отац и супруг ВИДОЈЕ
(17/185424)

Прошло је дванаест ту-

жних година

ИЛИНКА 

УРОШЕВИЋ
1935–2002.

Увек ћеш нам недоста-
јати, поготово твој оп-
тимизам и задивљујућа
снага.

Твоја породица

(18/185428)

ПОМЕН

МИЈАТ           ДРАГАН              НЕНАД

ПУХАЛАЦ       ПУХАЛАЦ           МИЋИЋ

23. XI 1995  – 2014.     5. XII 2012 – 2014.           17. I 2013 – 2014.

Неутешна: супруга, мајка и тетка ЗОРА

(19/185429)

7. децембра 2014. навршавају се четири

године откад није с нама

ЗОРАН КЕБИЋ ВАСА
1950–2010.

Чуваћемо те у својим срцима и мислима

заувек.

Супруга ДЕСАНКА, ћерке МИРЈАНА 

и МАРТИНА, мала ДЕСА 

и унука НАТАЛИЈА

(20/185438)

СЕЋАЊЕ

КАЈА 

ДАМЈАНОВ
пет година 

Време пролази.
Твоју љубав и доброту
памтиће увек ћерка Боба
с породицом и син Бата.

БОРИСЛАВА
БОРКОВИЋ

(23/185449)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НЕДЕЉКО 

МИЛОШЕВИЋ
1931–2012.

Прошле су две године откад ниси с нама. Радо те

се сећамо.

Твоји: супруга КАТА и синови ДРАГИ и ЗОРАН

с породицама
(26/185457)

Прошло је десет година откако није с нама наш вољени

МИЛАН СИМОВИЋ
4. XII 2004 – 4. XII 2014.

Супруга РАДОВАНКА и ћерке НАДА 
и БИСА с породицама

(29/185465)

Поштовани

ЈЕФТИМИЈЕ 

МИЦКОВСКИ
9. XII 2001 – 1. XII 2014.

Памтићемо те по твојој

племенитости, доброти

и искрености.

Син ЖИВКО 

с породицом

(38/185508)

У суботу, 6. децембра, у 12 сати, на Новом гробљу,

даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

АРХОНДА ПОПОВСКА
1921–2014.

Њени: син ЂОРЂЕ с породицом, син ВЛАДА 

с породицом и кћерка ЉУБА с породицом
(41/185516

АЛЕКСАНДАР БУНЂА
9. XII 2000 – 9. XII 2014.

С љубављу и великом тугом, уз најлепша сећања,

чувамо успомену на тебе.

Твоји најмилији
(43/185538)

ДРАГАН ПУХАЛАЦ
Двије године без тебe није исто, али ти и даље живиш

међу нама.

РАДЕ и РАЈКО

(49/185565)

СЛОБОДАНКА 

ТАНАСКОВИЋ

САВИЋ
1942–1999.

Време пролази, бол и

туга остају.

Сестра БРАНКИЦА 

и сестричина БИЉАНА

с породицом

(60/185598)

Прошла је најтужнија година откад ниси с нама

ГРУЈО БАЛЧАКОВИЋ
С поносом те помињемо, у срцима чувамо.

Твоја породица

(61/185604)

9. децембра 2014. навршиће се пет година од

смрти наше драге супруге, мајке, свекрве и баке

РАДОЈКЕ МАРКОВИЋ

9. децембра, у 12 сати, дајемо помен на гробљу

Котеж, гробница породице Марковић.

Супруг ВОЈИСЛАВ, синови НИКОЛА и МИЛОШ,

снаје ЈЕЛЕНА и КРИСТИНА,

унука РУЖИЦА и унук ВУК
(2/185387)

Најмилији наши

СТЕВИЋ

САЊА         и            МОМИР
1976–2009.                           1940–2009.

Пет и пет и по година туге и бола, само сећања.

Живите у нашим причама и срцу.

Сека – ћерка, мајка – супруга и наша родбина

из Ужица и Ниша
(66/185617)

ПОМЕН

НЕНАД 

СТАМЕНКОВИЋ

Добром другу 

и пријатељу 

ДИША и МАКИ

(103/185749)
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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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100

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)

Спремни сте да се упустите у је-
дан дуго очекиван пројекат. На
време сте обезбедили подршку
блиских сарадника и претпоста-
вљених. Ипак, немојте славити
пре времена.

Научили сте да онај ко распо-
лаже правим информацијама
држи све конце у рукама. Да би
све било како желите, организуј-
те се. Смањите трошење да не
упаднете у дугове.

Седмица пред вама би се нај-
боље описала као корида, само
што се до краја неће знати ко је
жртва. Будите сигурни у себе и
одржите емоционалну стабил-
ност, успех је пред вама.

На тренутак ће вас обесхрабри-
ти бахатост једног Овна, али не
обазирите се превише на то.
Имате изграђен став према све-
му и није вас лако поколебати у
настојању да дођете до циља.

Изненадите све око себе, и
пријатеље и непријатеље, и ура-
дите оно што од вас нико не оче-
кује – ћутите и радите. И сами
ћете се изненадити с колико ла-
коће ћете обављати послове.

Ова седмица је као створена
за послове. Имате обичај да тро-
шите више него што бисте смели,
али имаћете среће, јер вам при-
стиже ненадани новац – и то по-
већа сума.

Знате да будете себични и своје-
глави, а с друге стране и преви-
ше романтични. Прилика за уна-
пређење или промену радног ме-
ста је наглашена, само немојте
бити брзоплети.

Ваше идеје заиста злата вреде,
али пробајте да их задржите у
тајности бар док не почну да се
реализују. Решите се свега из
прошлости што вас мучи и прити-
ска.

Кад помислите да је све про-
пало, појави се неко. Неки бив-
ши сарадник ће вам прискочити
у помоћ. Новац ће долазити с ви-
ше страна, што је за вас тренутно
најбитније.

Одлучили сте да се упустите у
директну и отворену борбу за ру-
ководеће место у тренутној фир-
ми. Кад то решите, чека вас још
боља понуда, па ћете бити на му-
кама.

Проблеми на послу и у породи-
ци низаће се један за другим, а
најбитније је да сачувате присеб-
ност. Пробајте да их решавате
дипломатски, тако да све прође
безболно.

Многе Рибе ће ове седмице ви-
ше него икада размишљати да се
трајно преселе у другу државу
или град. Желите да промените
свој живот и да напокон радите
оно што волите.

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
22. октобра: Неду – Светлана Чојлаковски и Горан Милковић, Ему – Маријана Радо-
вановић и Марко Илић; 24. октобра: Иву – Јадранка Калдараш и Дарко Драгомиров;
25. октобра: Лену – Маја Обрадовић и Зоран Срећковић; 29. октобра: Тину – Ката-
рина Петрашова и Владимир Плван; 31. октобра: Вишњу – Милена и Живица Бугар-
ски; 1. новембра: Сару – Јелена и Срђан Соколовић, Невену – Катица Стаменковић и
Марко Пејић, Сандру – Душица Танацков и Јован Јовановић; 2. новембра: Дуњу – Ми-
љана и Иван Цвијовић; 4. новембра: Дарију – Драгана и Лука Лукић, Јовану – Биља-
на и Душан Вучинић; 6. новембра: Вању – Санела и Владислав Трајковски; 7. новем-
бра: Наду – Драгана и Предраг Кужић, Емилију – Далибор и Дарко Рељин, Сару – Ма-
рина и Данијел Магловски, Анастасију – Александра и Чедо Митровић; 8. новембра:
Петру – Марија Дукић Димитрић и Младен Димитрић; 10. новембра: Катарину – Ма-
ријана и Синиша Поповић; 11. новембра: Елу – Маријана и Ствар Флора, Кристину –
Данијела и Драган Китановић, Тању – Сузана Андоновски и Сава Новаков, Милоша –
Ивана и Ђорђе Терзић; 13. новембра: Николину – Марина Миличевић и Данијел По-
пов, Славицу – Дарина Петровић и Немања Танчик, Аниту – Вулка Дубски; 15. новем-
бра: Валентину – Ивана Ивановић и Милан Чизмаш, 16. новембра: Сару – Маријана
Јовановић; 17. новембра: Лидију – Снежана Стефановић и Асмир Фетаховић, Каро-
лину – Илона и Андраш Олас, Дуњу – Никола и Бојан Талаја; 18. новембра: Анаста-
сију – Анђелија Милијин и Љубиша Детки, Андреу – Јелена и Милош Петковић; 19. но-
вембра: Анђелу – Јелена и Дарко Вукашиновић, Миу – Александра и Бранимир Ва-
сић, Тару – Тамара и Милан Накомчић; 20. новембра: Симону – Мирјана и Милан Ив-
чић, Ивану – Бранка Богић Јавор и Иван Јавор, Ивону – Дијана и Срђан Павловић, Ми-
лицу – Тамара и Данијел Тодоровић; 22. новембра: Наташу – Ана и Ондреј Шуља.

Добили сина
18. октобра: Бранислава – Јована и Слободан Ђурић; 25. октобра: Мартина – Жа-
клина Митић и Радислав Васовић; 28. октобра: Алексу – Марија и Данијел Њемец;
31. октобра: Луку – Драгана Новаков и Перица Живковић; 1. новембра: Михајла –
Милица и Славко Томић; 2. новембра: Вујадина – Драгана и Страхиња Вујовић; 3. но-
вембра: Лазара – Милица Ивановић и Милан Вишњички; 6. новембра: Богдана –
Сандра и Дарјан Анђеловић, Михаила – Марија Лужић и Сава Плавкић; 7. новембра:
Андрију – Тамара и Велибор Масловарић, Матеја – Тиана и Марјан Бољат; 8. новме-
бра: Луку – Душица Антић и Никша Требјешанин, Митра – Јелена и Дамир Јовановић,
Немању – Драгана Крстић и Бранислав Лазовић; 9. новембра: Димитрија – Нада и
Дејан Пејић;  10. новембра: Михајла – Јелена Удовчић и Борко Цетиња; 11. новем-
бра: Алексу – Ивана и Саша Небригић, Алексу – Александра и Александар Стојков; 12.
новембра: Лазара – Лидија и Иван Пешић, Луку – Биљана Седљак и Небојша Сме-
деревац, Вука – Јасмина и Бојан Гостић;13. новембра: Давида – Наташа Славковић
и Небојша Златановски; Војина – Влатка и Ненад Вуковић; 14. новембра: Огњена –
Ања и Саша Јовановић, Филипа – Тања и Петар Бохаревић, Матеју – Жељана и Алек-
сандар Катанчевић, Николу – Јасмина и Владимир Петровић, Ђорђа – Јадранка и Не-
над Миловановић; 15. новембра: Душана – Марина и Богољуб Пурковић; 20. новем-
бра: Михајла – Бранислава и Иван Динић, Николу – Марија и Давор Николић.

ВЕНЧАНИ

22. новембра: Лидија Брацилов и Милан Јевтић, Данијела Голијан и Бранко Мица-
новић, Александра Брајер и Владан Сивчев, Диана Лотреан и Марјан Ђан, Марина
Ђуришић и Дејан Веселиновић, Сања Антанасијевић и Драгомир Шарац; 23. но-
вембра: Сунчица Петровић и Александар Тодоров, Милена Стојановић и Саша Си-
мић; 27. новембра: Милица Илић и Никола Трајковић; 30. новембра: Ивана Стје-
пановић и Драган Дрљача, Ивана Зубер и Зоран Стојаноски.

УМРЛИ

17. новембра: Милева Вујановић – 1936; 18. новембра: Милан Кошарић – 1950,
Ивица Филиповић – 1974; 19. новембра: Анка Андрић – 1942, Мира Небесни –
1944, Тихомир Станић – 1937, Стамен Јовчић – 1937; 20. новембра: Никола Јури-
ца – 1931, Витомир Путник – 1927, Етел Топољчањи – 1923, Душан Станишић –
1930, Вукица Кецман – 1949; 21. новембра: Чедо Милојевић – 1944, Ружица Ма-
ђар – 1942; 22. новембра: Илинка Стејић – 1927; 23. новембра: Катица Борковић
– 1934, Коста Рацић – 1929, Ана Ђерфи – 1955, Слободан Мирјанић – 1945, Сми-
љана Новаков – 1941, Јакица Цвијо – 1949; 24. новембра: Слободанка Црепајски
– 1949, Марија Пражић – 1930, Мирко Јовановић – 1947, Јагодица Њагул – 1930,
Богољуб Новаковић – 1936, Витомир Влајкиновски – 1956, Љубица Коруновски –
1928; 25. новембра: Ана Ај – 1932, Срђан Милинковић – 1958, Сава Кутлача –
1934, Катица Стајић – 1952; 26. новембра: Душица Митровић – 1928; 27. новем-
бра: Драгољуб Здравковић – 1933, Ружица Димовски – 1941; 28. новембра: Ми-
ломир Јоксимовић – 1930, Живослав Митровић – 1937; 29. новембра: Марија Ма-
кара – 1933, Милка Маловић – 1924, Катица Грујић – 1926, Никола Толмачев –
1939; 30. новембра: Дара Милетић – 1935, Наталија Садак – 1947.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

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

РЕШЕЊА – Стиховни анаграм: Патрик Модијано. Коњићев

скок: Од свега што човек посеје, ништа не рађа брже него мржња.

Скандинавка: прпор, лан, ОУР, амами, дрим тим, к, р, ма, рана,

умесно, од, Крим, Мирковић, редар, Леонидас, СК, Карантанија,

Талиман, анелид.

СТИХОВНИ АНАГРАМ
НОБЕЛОВ ЛАУРЕАТ

Нобеловац овај

француске је лозе,

ОН ДИКТИРА ПОЈАМ

квалитетне прозе.

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, као решење ћете

добити једну мудру мисао Јована Дучића из књиге „Благо

цара Радована”.

ЧО- -ГО -ЈЕ, -ЂА -ГА

НИ- РА- ШТО МР- -СЕ-

НЕ- -ВЕК -ШТА СВЕ- БР-

НЕ ОД -ЖЕ ПО- -ЖЊА.



Лепо дружење 
југоносталгичара

Догађај пропратили
медији из региона

Дa „joштe живи дух слoвeн-
ски” и дa сe мнoги сa сeтoм
присeћajу кaкo сe нeкaд
прoслaвљao вeлики прaзник
СФРJ – Дaн рeпубликe, aли и
дa рaдo oбeлeжaвajу тaj дaн и
дeцeниjaмa нaкoн рaспaдa
Jугoслaвиje, у суботу, 29. но-
вембра, нajбoљe су дoкaзaли
Стaрчeвци. Oни су сe вeћ у
прeпoднeвним часовима у вe-
ликoм брojу oкупили у стaрчe-
вaчкoj кaфaни „Ђeрaм”, гдe je
у чaст поменутог прaзникa
прирeђeн трaдициoнaлан сви-
њoкoљ, а одржано је и тaкми-
чeњe у кувaњу свињскoг пaп-
рикaшa oд свeжeг мeсa. 

Нaдмeтaлo сe шeст eкипa, a
свaкa je прeдстaвљaлa пo jeдну
бившу држaву Jугoслaвиje:
Србиjу, Бoсну и Хeрцeгoвину,
Хрвaтску, Слoвeниjу, Црну Гoру
и Maкeдoниjу. Дoк сe крчкao
укусан спeциjaлитeт, вeлики
брoj jугoнoстaлгичaрa уживao je
у пeсмaмa из Tитoвoг врeмeнa.

Гoтoвo нeствaрну aтмoсфeру
упoтпуњaвaлe су стaрe jугo-
слoвeнскe зaстaвe и фoтoгрaфи-
je нa кojимa je прeдстaвљeнo
свe oнo штo je oбeлeжилo jeднo
лeпшe и срeћниje врeмe. Кao дa
je врeмeнскa мaшинa тог дана
врaтилa Стaрчeвo нeкoликo
дeцeниja унaзaд…

– Нa мeнe je нajвeћи утисaк
oстaвилa стaрицa oд сeдaм-
дeсeтaк гoдинa кoja je грлилa

и љубилa чaс мeнe, чaс
jугoслoвeнску зaстaву. Рeклa
je дa ћe ми, дoк je живa, бити
зaхвaлнa нa oвoм дaну. Oнa,
кao и вeлики брoj гoстиjу из
Стaрчeвa, Пaнчeвa, Бeoгрaдa
и других мeстa пoтврдили су
дa je врeдeлo прирeдити oвaк-
вo дружeњe и дa имa мнoгo
нaс кojимa нeдoстajу oнa дoб-
рa стaрa врeмeнa. Нaдaм сe дa
ћe oвa мaнифeстaциja пoстaти

трaдициoнaлнa и дa ћe сe ид-
ућe гoдинe нa oвoм мeсту oку-
пити и нaши приjaтeљи из
свих шeст бивших jугoслoвeн-
ских држaвa – рекао je Aлeк-
сaндaр Живкoвић, oргaнизa-
тoр oвoг дoгaђaja.

Жири у саставу: Коста Ра-
дић, Саша Кикановић и Влада
Вулетин изабрао је најукусни-
је паприкаше. „Рeпрeзeнтaци-
ja” Србиje, кojу je прeдстaвљao

Душaн Гaврилoвић, oсвojилa
je првo мeстo. Другoплaсирaнa
je билa Бoснa и Хeрцeгoвинa с
Брaнислaвoм Joвaнoвићeм нa
чeлу, a трeћeплaсирaнa Хрвaт-
скa, чиjу je трaдициjу брaниo
Влaдaн Стaнojeвић Келе.

Гoсти су у нaстaвку дружeњa
дeгустирaли „пaприкaш нa
СФРJ нaчин”, чвaркe и другe
мeснe спeциjaлитeтe. Дружeњe
je пoтрajaлo дo кaсних вечер-
њих часова, а сви југоносталги-
чари растали су се са само јед-
ном жељом – да се догодине
окупе на истом месту.

Ј. Филиповић
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У СТАРЧЕВАЧКОМ „ЂЕРМУ” ОБЕЛЕЖЕН ДАН РЕПУБЛИКЕ

КО НЕ МОЖЕ БЕЗ КАФАНЕ, КО JЕ У ЊОJ ДОК НЕ СВАНЕ?

Драге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике,
фирмом „TorteCo” и посластичарницом
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
торте Панчева”, који ће трајати
до краја маја следеће године.
Сваког месеца најуспе-
шнији учесници могу
очекивати вредне награ-
де у виду професионал-
ног посластичарског
алата и материјала, а по-
себно атрактивни покло-
ни припашће победници-
ма на крају читавог избора.

Пошаљите нам рецепт и ори-
гиналну фотографију торте коју сте са-
ми направили и декорисали. Приложи-
те своје податке – име и презиме, адре-
су и број телефона, као и следећу пот-
писану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропози-
ције ’Избора најлепше торте Панчева’.
Изјављујем и да сам једини аутор / је-
дина ауторка рецепта и фотографије
јела које вам достављам. Сагласан/са-
гласна сам да текст рецепта и фотогра-
фију јела имате право да користите и
објављујете без просторног и времен-

ског ограничења и у свему према сво-
јим потребама”.

Све то пошаљите на адресу recepti@-
pancevac-online.rs или поштом на

адресу „Панчевца”: Трг краља
Петра I број 11, с назна-

ком: „Избор најлепше
торте Панчева”.

Уколико објавимо
ваш рецепт и фото-
графију, то значи да
сте ушли у ужи избор

за победника месеца и
да имате шансу да осво-

јите вредан поклон. Најбо-
љи аутор торте за децембар,

кога ће одабрати професионални деко-
ратери из посластичарнице „Голуб”,
освојиће алат и књигу са упутствима за
израду цвећа и букета од фондана.

На крају читавог избора између побед-
ника сваког месеца одабраћемо троје
најбољих, којима ће припасти следеће
награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декорисање са дуго-
трајном дресир кесом од импрегнира-
ног платна са шест металних наставака,
22..  ммеессттоо  – алат за израду јестивих цветова

и букета с књигом у пуном колору која са-
држи упутства
за израду и

11..  ммеессттоо –
комплет це-
л о к у п н о г
алата за
украшавање
торти и изра-
ду декораци-
ја за торте,
који садржи
177 делова.

Ове заиста
вредне по-
клоне о који-
ма сваки та-
л е н т о в а н и
посластичар
сања обезбе-
дио је „Torte-
Co Shop”.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

ППооббеедднниикк  ззаа  

ддееццееммббаарр  ооссввоојјиићћее  

ааллаатт  ии  ккњњииггуу  ссаа  ууппууттссттввииммаа

ззаа  ииззррааддуу  ццввеећћаа  ии  ббууккееттаа

оодд  ффооннддааннаа

ЧЧООККОО--ППЛЛААЗЗММАА ТТООРРТТАА

За четири коре је потребно: шест јаја, 350 г
шећера, пола кашичице соде бикарбоне, 100
мл млека, 100 мл воде, 100 г маргарина за
колаче, 100 г чоколаде, три кашике какаоа,
330 г брашна и млеко за преливање кора по
потреби.

Млеко, воду, маргарин, какао и чоколаду
ставити у једну посуду да се загреје и све лепо
отопи, али не треба да кључа. У другој посуди
умутити цела јаја и соду бикарбону са шеће-
ром. Мутити и доливати отопљену смесу. На
крају додати и брашно. Масу поделити на че-
тири дела. Од те смесе испећи четири коре.
Приликом филовања коре наквасити млеком.

ФФиилл:: пола литра слатке павлаке, осам каши-
ка шећера, три чаше киселе павлаке и 300 г
млевеног плазма кекса.

Умутити слатку павлаку и одвојити две трећи-
не које ће се користити као други фил. У остатак
слатке павлаке додати киселу павлаку и шећер и
умутити. На крају додати млевени плазма кекс.

Филује се три пута, последња је кора.
РРееддооссллеедд::  Ставити прву кору, натопити је

млеком, филовати филом с плазмом и затим
танко намазати умућеном слатком павла-
ком. Поново ставити кору, натопити је мле-
ком, премазати филовима и тако до послед-
ње коре.

ППООББЕЕДДННИИКК  ЗЗАА  ООВВУУ  ННЕЕДДЕЕЉЉУУ

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Ка-
тарина Јовановић из Старчева. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за
септембар. Катарина, честитамо!
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО САВЛАДАО „ЋУРАНЕ”
Панчевци „везали” 
и другу победу 
у Супер Б лиги

Јабука одлична 
у дербију

Љубитељи игре с лепљивом
лоптом, а нарочито навијачи
популарних „жуто-црних”, ко-
начно имају разлога за задо-
вољство. Момци које предводи
тренер Александар Живковић
„везали” су две победе у шам-
пионату, па много мирније мо-
гу да ишчекују наредне изазо-
ве. У једанаестом колу Супер Б
лиге, прошлог викенда, руко-
меташи Динама су у Јагодини
савладали истоименог домаћи-
на са 21:37 (8:19). 

Оно што смо претходних не-
деља тврдили, сада добија пун
смисао. Нејака екипа Динама не
само да у првобитном саставу
није могла да побеђује већ је и
углед клуба био доведен у пита-
ње. Покретање механизма успе-
ха, а он се огледа у два тријумфа
из последња два кола, у вези је са
ангажовањем Бранка и Стојана
Радановића, те Данијела Субо-
тића. Уз њих и остали момци

имају мотив да Динамо избегне
испадање из високог ранга.

Већ сам резултат из Јагоди-
не јасно говори да домаћин
није био достојан ривал, а раз-
лика у головима даје нам за
право да то тврдимо. Само до
средине првог дела игре попу-
ларни „ћурани” су одолевали
атацима гостију, а онда је кре-
нуло „черупање”. Поново је на
голу бриљирао Никола Мита-
новски, који је проглашен за
играча утакмице. Он је дао до-
датну снагу својим саиграчи-
ма, посебно у уводним мину-

тима, што је касније и одлучи-
ло победника. Врло добро су
играли и посебно се истакли
ефектним головима Спасић,
Опачић, Јаневски, Богавац,
Шапоњић и Буњевчевић, док
је одбрамбена линија тима ра-
дила као сат, највише због
учинка већ поменуте браће
Радановић. Сада се лакше ди-
ше. Са шест бодова, Динамо је
близу тимова с којима ће у
пролећном делу првенства во-
дити битку за опстанак. 

У Другој лиги група „Север”
рукометаши Јабуке су у дер-

бију првог дела првенства са-
владали Кикинду са 23:20. 

Овим тријумфом су Јабуча-
ни учврстили своју лидерску
позицију, али је сада сасвим
јасно да тим који предводи
Жикица Милосављевић има
потенцијала за виши ранг.
Овај дуел ће остати упамћен и
по дебију Ненада Ерваћанина
и Далибора Бретија за Јабуку,
донедавно првотимаца Дина-
ма. У мечу против Кикинде је
доминирао голман Кочовић, а
истакли су се Ракић, Јованов-
ски и Крстевски.

Надметало се преко
400 учесника

Одлични резултати
ПК-а Динамо

Велики паркинг испред Ха-
ле спортова на Стрелишту и
затвореног базена одавно
није био тако крцат као про-
шлог викенда, када је у на-
шем граду одржан 18. међу-
народни пливачки митинг
под називом „Куп Панчева”.

Надметало се више од
400 учесника из Хрватске,
БиХ, Бугарске, Румуније и
наше земље, а међу њима је
било чак 57 пливача Дина-
ма. Панчевце су предводи-

на 100 м делфин и 200 м
мешовито. Пливачица Ди-
нама Маша Драговић друга
је стигла на циљ у трци на
100 м краул и мешовито, а
треће место јој је припало
на 100 м делфин у јуниор-
ској и апсолутној категори-
ји. Ниску медаља је допуни-
ла Бојана Кецман са два од-
личја – била је друга на 100
м леђно, а трећа на 100 м
делфин.

Централни догађај дво-
дневног такмичења у Пан-
чеву била је меморијална
трка „Золтан Апро”, посве-
ћена рано преминулом
спортисти, некада сјајном
пливачу Динама. Победник
на 100 м краул био је Мати-

ли тренери: Биљана Шон-
дић, Влатка Комленац,
Марко Спасов, Сања Вук-
сић и Никола Винцер.

Наша суграђанка Наташа
Праскало освојила је прво
место на 100 м леђно у ју-
ниорској и апсолутној кате-
горији. Ивана Гојсовић се
два пута као друга попела
на победничко постоље –
после трка на 200 и 400 м
краул. Марија Димковић је
била трећа у истој дисци-
плини, а бронзана одличја
је заслужио и Милош Цве-
јић, и то после надметања

ја Пуцаревић из београд-
ског Партизана.

Пливачка манифестација
„Куп Панчева” ове године је
постала пунолетна, а као и
до сада, организовали су је
људи који воде ПК Динамо.
Било је лепо видети толики
број спортиста на једном
месту, а још лепше да су сви
они уживали у нашем гра-
ду. Гости су, опраштајући
се, нагласили изузетну уло-
гу домаћина, који су били
увек на услузи, посебно
онима који су из иностран-
ства дошли у Панчево.

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ „КУП ПАНЧЕВА”

ФЕШТА НА БАЗЕНУ 

ОБЕЛЕЖИЛА ВИКЕНД

На недавно одржаној скуп-
штини КАФ-а Пантерс иза-
бран је нови управни одбор,
а на његовом челу у наред-
ном периоду биће Иван Ко-
сановић. Први потез нове
управе клуба био је ангажо-
вање тренера из Америке, па
је договорено да Пантере у
наредној сезони предводи
Кори Хопингарнер. Реч је о
младом и перспективном
тренеру, који је до сада ра-
дио на неколико реномира-
них америчких универзите-
та, а тренутно је офанзивни
координатор на Универзите-

ту „Сент Френсис”. Треба на-
поменути да је био и тренер
неколико играча који сада
играју у НФЛ-у, најјачој ли-
ги у америчком фудбалу.

На међународном турни-
ру у мушком и женском
флегу „Балкан боул”, који
је одржан крајем новембра
у Новом Саду под покрови-
тељством Српске асоција-
ције америчког фудбала,
репрезентација Србије ос-
тварила је одличан резул-
тат. На првом, историјском
наступу мушке и женске
флег селекције Србије по-
стигнут је успех којем су
допринели и чланови пан-
чевачких Пантера. За му-
шку флег репрезентацију
Србије наступили су Сте-

фан Спасић и
Алекса Живано-
вић, док су за жен-
ску репрезентаци-
ју играле сестре
Бојана и Светлана
Матијашевић. У
конкуренцији му-
шких тимова Сло-

веније, Бугарске и Италије
Србија је била убедљиво
најбоља, док су девојке из
наше земље заузеле друго
место, иза Италије.

У осмом колу Кошаркашке
лиге Србије, које је одиграно
прошлог викенда, Тамиш је у
Јагодини победио истоимени
тим с 59:76, по четвртинама
23:26, 10:21, 15:14 и 11:15. Тај
сусрет је пратило око 1.000
гледалаца.

После два несрећна пораза
– од ОКК-а Београд у Панчеву
и Напретка у Крушевцу –
неко је морао да „плати
цех”. Десило се да то
буде Јагодина. И по-
ред тога што су Пан-
чевци отишли на го-
стовање без повређе-
них Хукића и
Ђорђевића и
иако су про-
тив себе
имали не-
з г о д н о г
р и в а л а ,
релатив-
но лако
су стигли
до вред-

них бодова. Наши кошаркаши
су посебно добро играли у пр-
вом полувремену, када су и
направили недостижну разли-
ку. Поклонике клуба из наше-
га града радује то што овог пу-
та нису „поклонили” већ виђе-
ну победу противничком ти-
му. Од старта су играли дисци-
плиновано, с много енергије, а

само 59 примљених поена
довољно говори о одбра-
ни, која је била кључ
успеха.

– Овог пута је много
тога штимало у на-
шем тиму. Одиграли

смо добар меч,
без „празних

минута”, кон-
т р о л и с а л и
смо резул-
тат од са-
мог старта
и на крају

успешно привели дуел крају –
истакао је Бојан Јовичић, пр-
ви тренер Тамиша, не скрива-
јући задовољство због добре
партије својих изабраника. 

Поново је најбољи на тере-
ну био Драган Крушчић. Тај
искусни кошаркаш на најбо-
љи начин предводи тим. Пра-
ви разлику на терену и веома
је битан за игру Тамиша. Он је
постигао 24 поена, а располо-
жени за игру били су још Вујо-
вић, Милошевић и Коматина.
Панчевци би могли да наставе
низ победа у наредном колу,
када у Панчеву дочекују увек
неугодни Вршац.

У Првој српској лиги ко-
шаркаши Банатског Новог Се-
ла нису одиграли сусрет деве-
тог кола против Дунава у Ста-
рим Бановцима због изненад-

не смрти Божидара Бароша,
дугогодишњег председника
клуба и истакнутог спортског
радника.

У Другој српској лиги на
програму је било девето коло.
Кошаркаши Динама победили
су Војку са 91:67. Играли су
сви момци, а посебно се иста-
као Борис Мујковић.

– Ово је четврти сусрет у ко-
јем су играли сви што су били у
саставу тима, а сваки играч ко-
ји се нашао на паркету хале на
Стрелишту, уписао се у листу
стрелаца. Оправдали су моја
очекивања у овом дуелу – иста-
као је Ненад Раковац, први тре-
нер Динама.

У истом рангу се такмичи и
Крис-крос. Он је изгубио од
Омладинца у Новим Бановци-
ма са 68:60.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

„РАЧУН” ПЛАТИЛА ЈАГОДИНА

НОВОСТИ ИЗ КАФ-а ПАНТЕРС

ИВАН КОСАНОВИЋ 

НОВИ ПРЕДСЕДНИК

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СТК-а ПАНЧЕВО

НАШИ СУГРАЂАНИ НИЖУ ПОБЕДЕ

ААЊЊАА  УУ  ППРРААГГУУ

Пливачица Динама Ања Цревар, наша суграђанка, насту-

пиће следећег викенда на Првенству централне Европе у

Прагу као чланица српске националне селекције.

Сјајна спортисткиња ће у главном граду Чешке пли-

вати у дисциплинама 400 и 800 краул, као и 200 и

400 мешовито. Од Ање се очекују добре вести с тог

угледног такмичења јер је Панчевка прошле године на

њему освојила два златна и два сребрна одличја.

Прошлог викенда су наста-
вљена такмичења у свим сто-
нотениским лигама у нашој
земљи. Први тим СТК-а Пан-
чево, који се надмеће у Другој
лиги, остварио је рутинску по-
беду у Смедереву. Наши су-
грађани су савладали екипу
Будућности с резултатом 4:0.
Слободан Ристовски је три-
јумфовао у оба меча, а Јожеф
Млеков и Немања Марић су
имали по једну победу.

Женски тим овог спортског
колектива је у Панчеву, после
велике борбе, изгубио од Бара-
јева са 4:2. Олга Ћурчин је по-
бедила обе своје противнице, а
Николина Стојић, која је цео
меч играла болесна, није успе-
ла да у одлучујућем сусрету
оствари тријумф. Деветогоди-
шња Дуња Сарић није могла
да пружи већи отпор много
искуснијим противницама, па

је претрпела два пораза. Пан-
чевке у следећем колу гостују
у Смедереву.

У Скореновцу је прошлог
викенда одржан традициона-
лан стонотениски турнир за
млађе категорије. Такмичење
се одвијало најпре у виду ква-
лификација по групама, а по-
сле тога најбољи су ушли у но-
каут систем, који је водио у
борбе за медаље. СТК Панче-
во су представљали Марко
Милановић, Вишња и Алекса
Влашки и Никола Јеличић.
Марко Милановић је и овог
пута учествовао у две старосне
групе и надмоћно је одбранио
статус најбољег у обе катего-
рије. Одиграо је девет мечева,
у свима забележио победе с
максималним резултатом 3:0
и освојио две медаље. Вишња
и Алекса Влашки су освојили
бронзане медаље у својим ка-
тегоријама, док се осмогоди-
шњи Никола Јеличић на свом
првом такмичењу нашао у
групи дечака који су оствари-
ли пласман од четвртог до
осмог места.

РЕДОВНА СКУПШТИНА 

СПОРТСКОГ САВЕЗА ПАНЧЕВО

СТАБИЛНО И УСПЕШНО
У уторак, 2. децембра, одржа-
на је редовна годишња скуп-
штина Спортског савеза на-
шега града. Та организација
тренутно има 156 чланова, а
до овог тренутка члана-
рину за 2014. годину
платило је 115 клу-
бова.

– Управни одбор
Спортског савеза је
током године одр-
жао девет састанака,
а сви чланови су се
трудили да дају до-
принос како би рад
овог тела био ефикасан –
истакао је Дарко Јовичић,
председник Спортског савеза
Панчева.

Много је урађено на спорт-
ској инфраструктури, ЈКП
„Младост” је пресељена у Ма-

сарикову улицу, а успешно је
спроведена процедура реша-
вања власништва над зградом
Спортског савеза. Сарадња из-
међу градског већника за спо-

рт Александра Фарка-
ша и ССП-а била је

на високом нивоу,
а управо због тога
је успешно спро-
ведено много про-
јеката који су би-
ли у интересу
спортиста.

Као закључак,
окупљени су могли

чути да Спортски савез
Панчева стабилно послује, да
никоме није дужан и да спор-
тисти морају бити први који
ће својом енергијом убрзати
излаз из свих недаћа што нас
окружују.

Страну припремио

Слободан
Дамјанов
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Тим Жикице Милосављевића
„зимује” на трону

Драган Крушчић је
постигао 24 поена

ИИЗЗББООРР  ССППООРРТТИИССТТЕЕ  ГГООДДИИННЕЕ

Спортски савез Панчева обавештава клубове и појединце

да своје предлоге за најуспешније спортисте и колективе у

години на измаку могу послати до 19. децембра, лично, у

Масарикову улицу 1-а, или на адресу sportskisavezpance-

vo@yahoo.com.

Проглашење најуспешнијих заказано је за 26. децембар.
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Сјајна
Александра Гагић

Станковићу бронза

Чланови Карате клуба Дина-
мо настављају да постижу за-
пажене резултате у финишу
јесење сезоне. Они су про-
шлог викенда на Првенству
Србије за кадете, јуниоре и
млађе сениоре у Београду
освојили два вредна трофеја
и тако потврдили да за бу-
дућност овог спорта у нашем
граду не треба бринути.

Злaтну мeдaљу у катама у по-
јединачној конкуренцији заслу-
жила је сjajнa jуниoркa
Aлeксaндрa Гaгић. Она је овом
титулoм пoтврдилa свojу
дoминaциjу тoкoм цeлe гoдинe
и вeрoвaтнo се избoрилa за ме-
сто у репрезентацији Србије
кoja ћe нaступити нa Бaлкaн-
скoм првeнству у Сoфиjи и на
Eврoпскoм шампионату у Ци-
риху. У истој кoнкурeнциjи се
надметала и oдличнa Aнa
Maркушeв, кoja сe нaкoн пaузe
oд гoдину дaнa врaтилa тaкми-
чeњимa, aли je заустaвљeнa у

Четвртак, 4. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

ВРЕДНИ ТРОФЕЈИ У ФИНИШУ СЕЗОНЕ
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА

Нови Сад: НОВИ САД – БОРАЦ

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – КРАЈИШНИК

недеља, 20.45

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ

субота, 18.30

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ТОПОЛА

субота, 17 сати

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ВИЗУРА 1:3

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ – К. МИТРОВИЦА 1:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА

жене

Житиште: ЖИТИШТЕ – ОДБОЈКА 013 1:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Јагодина: ЈАГОДИНА–ТАМИШ 59:76

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ВОЈКА 91:67

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – КРИС КРОС 68:60

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

Јагодина: ЈАГОДИНА–ДИНАМО 21:37

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–КИКИНДА 23:20
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Birbrage

ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Дe2)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДАВИД 

НАЈПРЕЦИЗНИЈИ
Треће коло Лиге пионира Вој-
водине у гађању из ваздушне
пушке одржано је прошлог
викенда у Инђији. Чланови
СД-а „Панчево 1813” били су

и овог пута веома успешни – и
мушка и женска екипа освоји-
ле су друго место.

У појединачном надметању
најбољи је био Давид Дауто-
вић, који је тријумфовао са
185 кругова, па убедљиво води
на табели пионира. Марија
Алексић је заузела друго ме-
сто, са 175 кругова, а учество-
вали су и: Aнaстaсијa Груjoв-
ски, Mинa Mихajлoвић, Бoja-
нa Никoлић, Ивaнa Вислaв-
ски, Стeфaн Mихajлoв, Влaди-
мир Стajчић, Никoлa Aдвигoв,
Урoш Mинић, Виктoр Ружић,
Eлeнa Стaнић, Eмa Пузић, Jo-
вaнa Mихajлoвић и Кaтaринa
Кaлинић.

ОДБОЈКА 013

ЧУВА ТРОН
Девојке које играју за Одбојку
013 у Првој војвођанској лиги
оствариле су још један добар
резултат. Оне су прошлог ви-
кенда, у осмом колу, тријум-
фовале у Житишту, где су
истоименог домаћина савла-
дале с 3:1 и тако се учврстиле
на првом месту на табели.

Панчевке су играле у саста-
ву: Joвaнa Maрић, Tиjaнa
Mитрoвић, Иринa Иричaнин,
Aњa Лaлoвић, Свeтлaнa Дo-
дић, Mилeнa Думитрaшкoвић,
Кaтaринa Шoштaрић, Aлeк-
сaндрa Пeтрoвић, Joвaнa Mи-
лoшeвић, Aњa Стoилкoвски,
Дуњa Глaвинић и Teoдoрa
Лaзичић.

СКУПШТИНА БТА
У балон-хали код градског ба-
зена, у Улици Радивоја Кораћа
бб, 20. децембра, од 12 сати,
биће одржана скупштина Ба-
натске тениске асоцијације.

Овим путем се позивају
чланови да присуствују том
скупу.

чeтвртфинaлу, пa je изoстaлa
oчeкивaнa рeпризa клупскoг
финaлa oд прe двe гoдинe.
Брoнзaно одличје је oсвojиo кa-
дeт Стeфaн Стaнкoвић у кaтeгo-

риjи дo 52 кг. Он је био нaјмлa-
ђи тaкмичaр Динaмa нa oвoм
тaкмичeњу, а свој први нaступ
нa Првeнству Србиje крунисао
је освајањем вредног трофеја.

Иaкo су сe хрaбрo бoрили,
aли бeз имaлo спoртскe срeћe
и чудних судиjских oдлукa,
oвoг путa су бeз мeдaљe oс-
тaли тaлeнтoвaни тaкмичaри,
рaниjи oсвajaчи трофеја: Ma-
ринa Глaвич, Сaњa Вaрсaкo-
вић, Oгњeн Jeркoв, Сaрa Су-
шeц, Урoш Пeтрoвaчки, Maр-
кo Пуљaрeвић, Mихajлo Пeт-
кoвић, Aлeксa Кужић и Joвaн
Mилeтић.

Сjajни су били и искусни
тaкмичaри Кaрaтe клубa
Влaдимирoвaц. Златне меда-
ље су зарадили кaдeти Стeвaн
Вeличкoвић и Teoдoрa Гoљa,
срeбрна одличја су заслужили
кaдeт Mиљaн Цвeткoвић и
jуниoр Бoгдaн Eкмeчић, а
брoнзом се окитио jуниoр Фи-
лип Стojaн.

Сви борци који конкуришу
зa рeпрeзнтaциjу Србије нaрeд-
нoг викeндa ће учествовати нa
Meђунaрoднoм турниру у Tр-
бoвљу, као и нa Бaлкaнскoм
првeнству зa кaдeтe и jуниoрe у
Сoфиjи.

ВВИИЦЦЕЕШШААММППИИООННККЕЕ  ДДРРЖЖААВВЕЕ

Страну припремио

Александар
Живковић

Чланови Аикидо клуба „Сато-
ри” из нашега града су пово-
дом деветогодишњице од
оснивања клуба приказали
технике тог спорта у сали ОШ
„Стевица Јовановић”, где ре-
довно одржавају тренинге.

Учесници свих узраста за-
једнички су решавали разли-
чите ситуације одбране од на-
падача применом одговарају-
ћих техника самоодбране и

тако на најлепши начин при-
казали сву лепоту те источ-
њачке вештине.

Мајстор аикида Горан Ша-
ренац, који се тим спортом ба-
ви двадесет година, сматра да
он подразумева тежњу ка ус-
постављању хармоније између
ума и тела, чиме човек спо-
знаје своје могућности, како у
аикиду, тако и у свакодневном
животу.

СПОРТСКЕ ЗАНИМЉИВОСТИ

АИКИДО – ВЕШТИНА САМООДБРАНЕ

У нашем главном граду про-
шлог викенда је одржан
мeђунaрoдни турнир у теквон-
ду под називом „Eлит oпeн”. У
конкуренцији 520 тaкмичaрa
фантастичне резултате су
остварили и наши суграђани.

Највредније трофеје су освоји-
ли: Рaсткo Дoстaнић, Нeмaњa
Joвaнoвић и Лукa и Алекса

Рaнђeлoвић. Сребрним медаља-
ма су се окитили Mилицa
Нeдeлкoвски и Никoлa Рe-
сaнoвић, а бронзаним: Mилaн Jo-
жикa, Joвaнa Joвaнoвић, Лaрa
Бoкун, Aлeксa Дрaгojeвић, Mињa
Бojoвић и Maркo Aндoнoвски.

У исто време Никoлa Вуч-
кoвић се надметао нa Европ-
ском клупскoм првeнству у
Tурскoj, где је освојио пето ме-
сто. Пoбeдиo je бoрцe из Ирана
и Италије, кojи су висoкo
плaсирaни нa свeтскoj рaнг-
-листи, зaтим je савладао и
Укрajинцa, a у бoрби гa je
зaустaвиo Tунишaнин, учeсник
Oлимпиjских игарa.

Прeд члановима теквондо
клуба из нашега града је при-
премни период, који ће про-
вести у Врднику и нa Taри, а
потом следе нова такмичар-
ска искушења.

ТУРНИР У ТЕКВОНДУ „ЕЛИТ ОПЕН”

МЕДАЉЕ „ЗАОКРУЖИЛЕ” УСПЕШНУ ГОДИНУ

МИЛОШУ 

ДВЕ МЕДАЉЕ
На пливачкој манифестацији
одржаној прошлог викенда у
нашем граду такмичили су се
и чланови ПК-а Спарта.

Најуспешнији је био Ми-
лош Михајловић, који је осво-
јио две медаље. Он је заузео
друго место на 100 м краул, а
бронзано одличје му је припа-
ло после надметања на 100 м
мешовито.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Екипа млађих сениорки КК-а Мла-

дост из нашега града остварила је

велики успех на Првенству Србије

које је одржано прошлог викенда

у Београду.

У надметању каташица Jeлeнa

Maкитaн, Taмaрa Видaнoвић и

Mињa Нeстoрoвић oсвojиле су ти-

тулу државних вицешампионки.

Тим је за тај шампионат припре-

мала Сања Марковић.

Одлични су били и кадети Мла-

дости, али су, нажалост, остали

без медаље. Прваци Вojвoдинe –

eкипa у сaстaву: Срђaн Joкић, Aлeксaндaр

Спaсић, Tибoр Mичик и Брaнислaв Чoкeшa –

имали су пех с повредама, па им је измакао

трофеј. У појединачном надметању одличне

наступе су имали Срђaн Joкић и Нeнaд

Aрaмбaшић.



Шампионски састав 
Визуре однео бодове
са Стрелишта

Борац изгубио 
од Косовске Митровице

Утакмицама једанаестог кола, које је
одиграно прошлог викенда, наста-
вљена је првенствена трка за бодове у
Суперлиги за одбојкашице. Панче-
вачке „лавице” су на програму имале
сигурно најтеже искушење у досада-
шњем шампионату. У Хали спортова
на Стрелишту гостовала је Визура, ак-
туелни шампион наше земље, једини
непоражени тим у Србији и сигурно
најбољи састав са ових простора. Бео-

И ЈУНИОРКЕ ДИНАМА НА ВРХУ

Зaвршeна je групна фаза Првенства Војводине за одбојкашице у конку-

ренцији јуниорки. Екипа ЖОК-а Динамо надметала се у Б-групи, где је за

ривале имала: Спaртaк из Субoтицe, Врбaс, Клeк, Жaбaљ и Одбојку 013.

Младе „лавице” су без већих напора све ривале победиле с максималним

резултатом, а само је Одбојка 013 успела да им „откине” један сет.

Tрeнeр Динамових јуниорки Влaдaн Aврaмoвић на располагању је

имао екипу у саставу: Дaшa Mихaилoвић, Jeлeнa Нoвaкoвић, Кaтaринa

Пeтрoвић, Нaтaшa Бoжић, Aнтoниja Ивaнoвић, Бjaнкa Пeткoвић,

Aндриjaнa Гудурић, Сaњa Ђурђeвић, Aнa Вукoлић, Mилицa Сeкулић,

Кaтaринa Maрисaвљeвић, Mилицa Joвaнoвић, Jeлисaвeтa Кojaдинoвић,

Tиjaнa Стojкoвић и Бojaнa Стaнкoвић.

Oсвajaњeм првoг мeстa у групи одбојкашице Динама су се пласирале

на финални турнир Првенства Војводине, као и на полуфинално надмета-

ње у оквиру државног шампионата. Борбе за титулу најбољег клуба у По-

крајини одржавају се у недељу, 14. децембра. У првој утакмици Динамо

ће одмерити снаге са Сремом из Сремске Митровице, а други пар чине Је-

динство (Стара Пазова) и Спартак. Победници из ових дуела одлучиће о

новом шампиону Војводине.
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Достана 
Михајловић,
свира клавир:
– С обзиром на то да
свирам клавир, ве-
жбам и преко викен-
да, па један део суботе
и недеље посвећујем
томе. Наравно, увек се
нађе мало времена за
одмор и уживање.

Софија Илић,
студенткиња:
– Добар део викенда ћу
провести у Београду код
другарице. Планирамо да
идемо на концерт, а пре то-
га ћемо отићи у неки од
престоничких кафића на
пиће.

Милена Баста,
тренира 
кошарку:
– Обожавам да слушам
музику и викендом имам
доста времена за ту ак-
тивност, а реп музика је
мој фаворит. Поред тога,
изаћи ћу с другарицама
у шетњу. Надам се да ће
престати ветар.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Олакшан избор

Није лако пешацима да се заштите од хладног зимског ветра.

Најефикаснији начин је бирати заветрину.

Или бар делове улица у којима се ваздушни вртлози смирују.

А они се препознају по количини нанетог ђубрета.

Прекогранична сарадња

Ових дана Румунија нам с Карпата убрзано шаље свој ваздух.

Ми га одмиља називамо кошава, а употребљавамо га против

аерозагађења.

Добро дође и да нам покаже све оно што смо у међувремену

бацили.

После неких нових западних струја тај ваздух ћемо да им вра-

тимо, а ђубре да задржимо.
сета виђена резултатска „клацкалица”.
Гошће су потом додале гас и, предвође-
не Тијаном Бошковић, сигурно најбо-
љом младом играчицом на свету, лако
стигле до почетне предности. Скоро
идентична слика виђена је и у другом
делу утакмице. „Лавице” су држале при-
кључак све до 16:18, када је Визура успе-
ла да се „одлепи”, оконча сет у своју ко-
рист и поведе с 2:0.

Да ова лепа одбојкашка представа по-
траје мало дуже, Бојана Радуловић и ње-
не саиграчице потрудиле су се у трећем
сету. Динамо је у тим тренуцима био
тим који доминира, а врло запажену ро-
лу имала је Драгана Марковић, која је
одиграла једну од најбољих утакмица у
дресу Динама. Панчевке су успеле да
смање предност Визуре на 1:2, али је то
било све од њих у овој утакмици. Гошће
су у четвртом сету опет биле максимал-
но концентрисане, па су без већих про-
блема стигле до нова три бода.

– Нисмо превише очекивали од овог
дуела, бар када је резултат у питању, јер
је свима јасно да је Визура за класу боља
од Динама. Била је привилегија гледати
у нашем граду једну Тијану Бошковић и
остале девојке, које равноправно играју
с Каном у Лиги шампиона. Имали смо и
много проблема пред ову утакмицу, јер
је Катарина Симић повредила лакат, а
Бојана Радуловић оперисала умњак.
Ипак, задовољан сам игром Драгане
Марковић и то је најважније. Добили
смо још једну играчицу у ростеру. Мо-
жда смо могли да играмо мало слобод-
није, били смо превише импресионира-
ни величином ривала, али нама важне
утакмице тек следе – рекао је Алексан-
дар Владисављев на конференцији за
новинаре после утакмице.

У осмом колу Прве лиге одбојкаши
Борца су претрпели и шести пораз. Они
су прошлог викенда у Хали спортова на
Стрелишту изгубили од Косовске Ми-
тровице с 1:3, по сетовима 21:25, 25:21,
18:25 и 20:25.

Гости су други на табели, па су и пре
почетка сусрета били фаворити у овом
дуелу. Иако је жеља код домаћих играча
била евидентна, они нису успели да па-
рирају расположеним одбојкашима из
Косовске Митровице.

Марко Симијоновић, тренер старче-
вачког тима, на располагању је имао
екипу у саставу: Фаркаш, Н. Булајић,
Бојковић, И. Булајић, Милошевић, Спа-
сојевић, Јовић, Меденица, Симић, Вла-
дисављев, Милић и Милетић.

После ове рунде шампионата Борац
заузима девето место, са шест бодова.

А. Живковић

ССППООРРТТ

Туђе власништво

Ако смо  у нечему добри, онда смо то у прављењу дивљих депо-

нија.

Ту нам нема равних, чак и ако су у близини контејнери за смеће.

Многи наши суграђани избегавају и да прилазе посудама „Хи-

гијене”, а камоли да у њих бацају ђубре.

То се зове поштовање туђег власништва.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” ПРУЖИЛЕ ДОСТОЈАН ОТПОР

грађанке су оправдале улогу апсолут-
ног фаворита, али су им панчевачке
одбојкашице пружиле достојан от-
пор: Динамо–Визура 1:3, по сетовима
19:25, 19:25, 25:22 и 17:25.

Александар Владисављев, тренер
Динама, имао је проблема са саста-
вљањем тима пред овај дерби, јер је
неколико стандардних играчица било
повређено, па је шампионкама су-
протставио екипу у саставу: Николи-
на Ашћерић, Јелена Петров, Јелена
Лазић, Јелена Новаковић, Милена
Спремо, Бојана Радуловић и Драгана
Марковић, а прилику су добиле и:
Александра Владисављев, Катарина
Петровић, Нина Коцић, Наташа Бо-
жић и Тијана Стојковић.

Меч је почео у прилично изједна-
ченој игри, па је све до средине првог


