
У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 12. НОВЕМБРА 2015.

Хроника
Панчево поносно
на своје грађане

» страна 5

цена 40 динараБрој 4635, година CXLVI

Најтеже доћи до 
ендокринолога 
и кардиолога

Заказивање телефоном
немогуће

Због великог броја пацијената и недо-
вољног броја запослених у Општој
болници Панчево прегледи код поје-
диних лекара супспецијалиста у Спе-
цијалистичко-дијагностичком центру
заказују се и за 2016. и 2017. годину.
Пацијенти се могу пријавити током
целог месеца, али су највеће гужве ис-
пред шалтера првог радног дана, када
излази распоред рада лекара. Међу-
тим, ни вишечасовно стајање у реду
није гаранција да ће пацијенти успети
да закажу преглед, посебно код неуро-
лога, ендокринолога и кардиолога. У
осталим амбулантама (хируршкој,
ортопедској и уролошкој) сви паци-
јенти који дођу одређеног дана бивају
прегледани тог истог дана. Ипак, за
тај посао болесници морају да одвоје
цело преподне, па чак и да „украду”
ране поподневне сате, јер је посла
много, а лекара мало. Ако се томе до-
да и чињеница да се на преглед чека у
узаним ходницима, који не личе мно-
го на чекаонице, јасно је о каквом је
угођају реч.

Своје искуство приликом закази-
вања контроле код кардиолога с на-
ма је поделио Славко Батур из Пан-
чева. Он каже да је услед проблема у
организацији у кардиолошкој амбу-
ланти преглед обавио за 15 месеци,
уместо за 10 до 12 месеци.

– Једном годишње обављам кон-
тролу код супспецијалисте. Послед-
њи пут код кардиолога сам био у ав-
густу прошле године. Након прегле-
да ми је речено да дођем у октобру
због годишњих одмора. Међутим,
када сам 2. октобра дошао да зака-
жем преглед, видео сам да лекар ко-

Рецепт за торту звану
успех
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ји ме лечи већ годинама не ради тог
месеца у амбуланти за своје пацијен-
те, него само за људе којима је све-
једно код ког кардиолога ће се лечи-
ти – прича Славко Батур.

Немогуће поштовати рокове
Он је додао како му је речено да док-
тор није добио датум за прегледе тог
месеца, те му је поручено да оде на
одељење, нађе доктора и распита се
када би он могао да га прими, за шта
наш саговорник сматра да је непри-

мерено. Контролу је обавио тек на-
кон што је случајно срео доктора на
улици и он му је рекао да дође кра-
јем октобра на преглед. Ипак, он
сматра да заказивање на овај начин
не сме бити правило, а своје иску-
ство је поделио са суграђанима јер,
како каже, жели да допринесе ства-
рању бољих услова за све људе који
се лече у панчевачкој болници.

Све боје џеза засјале
пуним колоритом
» страна 32

Због мучног чекања и нервирања,
каже Батур, чак је размишљао о томе
да више и не одлази код кардиолога,
већ да сам купује лекове. То је и чи-
нио док није стигао на преглед јер
лекари опште праксе могу да препи-
сују медикаменте само до термина
за следећу контролу, који је назна-
чен у извештају лекара.

Разлог за овакву ситуацију је, како
наводи др Новица Ђорђевић, помоћ-
ник директора за Интернистичке

цинску доктрину и прегледати паци-
јенте у року који је предвиђен – обја-
снио је Ђорђевић.

Дневно око 700 прегледа
У Специјалистичком центру се лече
људи из града Панчева и још четири
општине – Ковина, Алибунара, Кова-
чице и Опова, а све је већи број паци-
јената из општине Вршац. Дневно
кроз тај центар прође око 700 људи,
што је огроман број у односу на број
лекара и капацитет објекта, који не
одговара потребама пацијената и за-
послених. Илустрације ради, кардио-
лошка и неуролошка амбуланта на-
лазе се на спрату иако се у њима лече
тешки болесници којима пењање уз
степенице представља велики напор.

Наш суграђанин Славко Батур
скренуо је пажњу и на то да у Специ-
јалистичком центру не постоји број
телефона за заказивање посета. Како
су нам објаснили надлежни из тог
центра, на шалтеру се дуго чека јер
ради само једна сестра и она је заду-
жена за заказивање, примање књи-
жица и уписивање у листу протоко-
ла. Због тога нема времена да се ја-
вља на телефон. Према речима ме-
дицинских сестара, проблем је и у
томе што пацијенти често дају по-
грешне информације преко телефо-
на, па и због тога овакав начин зака-
зивања није препоручљив.

О томе има ли решења за ову наиз-
глед безизлазну ситуацију, разговара-
ли смо са др Драганом Колашинцем,
координатором Специјалистичког
центра. Он је изјавио да нема ингерен-
цију да некоме нешто нареди, већ су
сестре и лекари који раде у том центру
одговорни својим главним сестрама
односно начелницима. Истакао је да
су лекари преоптерећени и навео по-
датак да у панчевачкој болници раде
само два ендокринолога, који су заду-
жени за цео јужни Банат, те да се због
тога прегледи заказују за јануар 2017.
године. И. Предић
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удес

» страна 10

Село
Спас је у градској води
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Кажу да се надлежни у нашем

граду не осврћу много на

изглед уличних фасада.

Кажу да, у овој свеопштој

кризи, у буџету нема 

довољно пара за шминкање

старих кућа.

И још кажу да имамо

много паметнијег посла 

од фарбања и малања.

Једино нам је ту још 

„Зеленило”, да оплемени

понеки празан и запуштен

простор.

Па шта и ако неко 

злонамеран то прогласи 

копирањем кнеза Григорија

Александровича Потемкина.

Па шта и ако немамо 

царицу Катарину да се томе

диви.

Зато имамо нашег 

премијера кога пут може

овуда да нанесе.

Да човек може да се 

обрадује још нечему, 

а не само страним 

инвестицијама.

ТЕМА НЕДЕЉЕ: КАКО СТИЋИ НА ПРЕГЛЕД КОД СУПСПЕЦИЈАЛИСТЕ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ПАНЧЕВО

БОЛЕСНИХ СВЕ ВИШЕ, ЛЕКАРА СВЕ МАЊЕ

гране у Општој болници, мањак кар-
диолога (њих седам) у односу на број
пацијената, који поред рада у амбу-
ланти имају и друге обавезе.

– Неки кардиолози у амбуланти
прегледају и преко 30 пацијената, а
уз то они у току месеца раде и ерго-
метрију, ултразвук срца и холтер, де-
журају и друго. У оваквим условима
готово је немогуће поштовати меди-

МЕТАФОРА



одбије пријем Косова. Вест је попут
бомбе одјекнула и наговестила да
полако долази до прерасподеле мо-
ћи односно до стварања биполарног
света. Иако је већина гласала против
тога да Косово буде одбијено и недо-
стајала су само три гласа до те одлу-
ке, овај догађај је довољно парадиг-
матичан да би био игнорисан, знају-
ћи да су центри моћи (са запада) го-
тово увек досад успевали да наметну
своју вољу.

Стога је интересантно видети ко се
све усудио да пркоси америчком „ујка
Сему” и његовим богатим савезници-
ма. Уз придигнутог руског медведа и
брзорастуће источњачке комунистич-
ке империје, у том друштву нашла су
се и преостала два члана коалиције
БРИК – Индија и Бразил. Од значај-
нијих земаља подршку недопуштању
да Косово добије управљање српским
светињама дали су и Мексико, Шпа-
нија, Аргентина... Поред Индонезије
и Јужне Африке, ту су очекивано Се-
верна Кореја, Боливија и Венецуела,
као и многе егзотичне државице. Кад
смо код тога, посебна прича је Јужни
Судан. Ова млада и ратом изроварена
земља показала је довољно куражи да
промени став и гласа против запад-
них сила. Њима је посебно захвалио
премијер Вучић, који се сматра најза-
служнијим за ову победу, када је го-
ворио о томе да је српски народ овим
историјски важним тријумфом дока-
зао да је завршио с комплексима и
фрустрацијама.

И мало о комшијама. На нашу
страну стали су Румуни и Словаци. С
друге стране, остала су најближа
„браћа” – Црногорци и Македонци...
Тужно, али шта ћеш – сила бога не
моли! Нестаде чувеног чојства и ју-
наштва...

Јес’ да свако има право да гледа
своје државне интересе, али поста-
вља се питање да ли ико нормалан у
Подгорици и, посебно, Скопљу (пре-
васходно због латентног подгревања
албанског сепаратизма) може пове-
ровати да ће Приштина умети (и же-
лети) да сачува српско културно бла-
го, нарочито након онога што се од-
играло у марту 2003. године. Ј. Ф.

Лажовчине!
Ових дана, као гром из ведра неба, целим Панчевом – од Стреле
до бувљака и од Тополе до Кудељарца – пуца страшна вест: умрло
је градско новинарство енд информисање! Срећом, у питању је
грозна измишљотина; наводно, некакав партијски комесар, као у
доба младог комунизма после Другог светског рата, посећује не-
давно приватизовано РТВ Панчево и преосталим новинарима ну-
ди на потпис два папира: нови уговор о раду и приступницу СНС-у,
при чему, је л’ те, прво треба да се попуни други папир.

То је толико немогуће у Србији 2015. године да би аутори та-
квих бесмислица морали да посете неуропсихијатра. Замислите,
само, гнусност такве лажи: да у време вишестраначја неко усло-
вљава новинаре потписивањем приступнице најмоћнијој стран-
ци!?

Када би се (пуј, пуј, далеко било!) тако нешто заиста десило, си-
гурни смо да би истог тренутка реаговао пи-ар Градског одбора
СНС-а; у парампарчад би поцепао тог комесара и осудио срамни
покушај утицаја на независно и професионално информисање
грађана. У ствари, вероватније је да би пред микрофоне први иза-
шао председник ГО СНС-а и републички посланик Жељко Сушец,
како би позвао све институције државе да под хитно ухапсе и про-
цесуирају осумњичене за напад на РТВ Панчево. Он је небројено
пута до сада говорио о томе да политика најјаче српске партије
подразумева европске вредности, међу којима је једна од наји-
стакнутијих право грађана на објективну информацију. Уосталом,
тако нешто пише и у Уставу наше земље.

Извињавамо се читатељкама и читаоцима на збрканости ми-
сли, али, једноставно, погођени смо количином људске злобе
приликом покушаја да се измишљају ударци на основне цивили-
зацијске тековине, попут слободног новинарства. Зато нам тек са-
да пада на памет да би се, да не пукне брука, тј. како се не би ши-
риле неосноване лажи о томе да локални одбор напредњака има
нешто против Европе, својом реакцијом најпре побринула Ин-
формативна служба СНС-а, она главна што се налази у Палмира
Тољатија на Новом Београду. Искористићемо прилику да тамо-
шње оперативце подсетимо да им наше новине поштом стижу
сваког петка, те да их замолимо да се обрате нашој редакцији уко-
лико примете да „Панчевац” шири неистине о ГО СНС-а, као што
то чине злице чије су умотворине тај несрећни комесар и усло-
вљавање новинара партијском књижицом СНС-а.

А сви они ћуте... Због тога само мирно, драге суграђанке и по-
штовани суграђани, читава безумна прича о условљавању партиј-
ском књижицом за останак на послу у нашем електронском ме-
дију – дефинитивно је ван сваке логике.

Докле читава ствар може да оде када сплеткароши почну да ба-
ронишу, најбоље показује податак да су барони смислили како тај
некакав партијски комесар, као, прети да ће и у „Панчевцу” нови-
нари ускоро имати исти избор: приступница и посао или – улица!

Свашта! Када би било могуће да медијски политички комесар
уопште постоји 2015. године – а није, тај би гарант био свестан то-
га да новинари „Панчевца” једва чекају да им лик попут њега до-
ђе на врата. Јер, мало им је досадно, пошто им одавно, већ две и
по године, није прећено и већ дуго у званичној посети редакцији
нису биле колеге из Одељења за медије Мисије ОЕБС, НУНС-а,
УНС-а, НДНВ-а... Они с времена на време свраћају, али онако,
необавезно.

Додуше, заборависмо да су у последња два месеца, како би сни-
мили прилоге, до редакције „Панчевца” долазили РТС и Б92, од
оних мејнстрим телевизија, као и Н1 и „Ал Џазира Балканс”, ка-
да су у питању оне мало „разбарушеније”.

Их, каква би то колегијална журка била... Просто да човек жа-
ли што је то с тим комесаром, његовим претњама и условљавањем
– чиста измишљотина.

Међутим, у трећем ставу истог
члана изричито пише да ће, уколико
се то догоди, „правне последице пре-
станка Јавног предузећа Новинска
агенција Танјуг уредити Влада сво-
јим актом”!

И Влада је, према извештавању
осталих преживелих агенција, усво-
јила Одлуку о правним последицама
престанка Јавног предузећа новин-
ске агенције „Танјуг”, којом се, кажу,
предвиђа да ће сви запослени добити
отпремнине, као и да ће им бити пла-
ћено за рад до доношења поменутог
акта и његовог објављивања у „Слу-
жбеном гласнику”.

И то само доказује да Влада, мини-
стар и пратеће службе умеју да чита-
ју, али да и нису баш сасвим писмени.

Јер, Закон поменутом одредбом
дозвољава да Влада „правне после-
дице престанка” својим актом може
да уреди и другачије (!), а не само га-
шењем Агенције и отпуштањем за-
послених уз неку цркавицу.

Начином на који је Влада то још
могла да уреди, овом приликом неће-
мо се бавити, јер би то далеко прева-
зишло могућности једног кратког но-
винског текста. Ипак, суштина остаје
иста: Влада Србије, министар Тасовац
и припадајућа им булумента „струч-
њака” нису успели да схвате шта заи-
ста пише у једној јединој реченици.

Олакшавајућа околност може им
бити само то да су можда и разуме-
ли, али да их је мрзело да се с тим
петљају и нешто и предузму.

Коначно, тек сада, пошто им је
премијер Вучић мало подвикнуо
(„техничке детаље решавају правни-
ци”), ваљда ће пажљивије прочитати
Закон, ставити прст на чело и можда
схватити шта тамо пише.

З. Сп.

Историјски 
тријумф

Да ли се то најзад свет мења? И по-
лако прелази на нашу страну?! Ова-
ква и слична питања многи поста-
вљају након одлуке Генералне кон-
ференције Унеска да на две године

Кад неписмени
владају

У Србији је, кажу социолози, више
од половине грађана функционално
неписмено. У ту категорију спадају
они који умеју да пишу и читају, али
нису у стању да разумеју или пре-
причају оно што су прочитали. И то
је одавно познато. Оно што је мање
познато, јесте да у функционално
неписмене спадају и многи чланови
Владе Србије, неки министри и чи-
тава сила њихових саветника и при-
шипетљи, на државне јасле довуче-
них вероватно с коца и конопца, од
зла оца и још горе мајке.

Повод за овакву тврдњу је случај
гашења новинске агенције „Танјуг”.
Слушали смо како се о томе јавно
препуцавају премијер Вучић и ми-
нистар Тасовац, а запослени, нови-
нари и јавност – згражавају.

А шта тачно пише у Закону о јав-
ном информисању? Члан 146. каже
да у случају да се не прода капитал и
имовина „Танјуга” (закључно с 1. ју-
лом ове године, што је потом проду-
жено до 31. октобра), закон о тој но-
винској агенцији престаје да важи,
што ће рећи да она престаје да по-
стоји.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Вожња бицикла у Градском парку је забрањена, али не на једном точку.

Леп септембарски, упс, новембарски дан, и то 11.

Снимио Никола Стоилковић

• Влада ће под хитно морати да измисли нова радна места, да би
оправдала своју виртуелну политику запошљавања.
• Оно што се противи здравом разуму, за нас је увек прва опција.
• Графити су уметност. Али не на зиду моје куће!
• Ако си човек, свуда имаш прођу. Нарочито код људождера.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

КАД БИХ НЕКИМ ЧУДОМ СРЕО БОГА, ПОСТАВИО БИХ МУ САМО

ЈЕДНО ПИТАЊЕ: БОЖЕ, ИМА ЛИ ТЕ?

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 12. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 



ПОКЛОН ЕМИЛА СФЕРЕ

Лечење деце у лепшем амбијенту

Радован Вранић, ученик Ме-
дицинске школе „Стевица Јова-
новић” из Панчева, оставио је
најбољи утисак на жири и побе-
дио у категорији страних језика
на овогодишњем такмичењу у
рецитовању на страним језици-
ма и језицима националних за-
једница „Стиховизија”. Најбоља
у категорији рецитовање поези-
је на језицима националних за-
једница је Алиса Оравец, пред-
ставница удружења Словачког
културно-просветног друштва
„Ђетван”. Финале ове манифе-
стације одржано је у уторак, 10.
новембра, у Градској библиоте-
ци Панчево.

Вранић је на енглеском је-
зику рецитовао песму „Осве-
та” коју је написао заједно с
Дуњом Гучински.

– Циљ рецитовања, тачније
поезије, јесте да речи, оно што
осећате, пренесете на публику
и учините да се она осећа као
и ви. Ова победа потврђује да
сам у томе успео и срећан сам
због тога – рекао је млади пе-
сник.

Друго место у категорији
страних језика заслужио је
Андреј Танко, ученик Гимна-
зије „Урош Предић” из Панче-
ва, а трећи је био Стефан Ада-
мов, ученик Гимназије и еко-
номске школе „Бранко Ради-
чевић” из Ковина. Највише
гласова публике добила је
Александра Николић, учени-
ца Медицинске школе „Стеви-
ца Јовановић” из Панчева.

Од 65 ученика из средњих
школа на територији Панчева,

Ковина, Ковачице и Алибуна-
ра који су се ове године так-
мичили, у финале се пласира-
ло њих двадесет. Рецитовали
су на девет језика: енглеском,
француском, шпанском, ру-
ском, латинском, немачком,
словачком, румунском и ита-
лијанском.

Циљ „Стиховизије” је про-
моција страних језика, поези-
је и културе. Организатори
ове манифестације су удруже-
ње „Лас хентес” из Панчева и
Градска библиотека Панчево.

– Преузели смо цео концепт
од Смедерева и задовољна сам
због тога што је „Стиховизија”
у Панчеву успешно заживела.
За недељу дана на финалној
вечери истоимене манифеста-
ције у Смедереву наступиће и

победници из Панчева. Прет-
ходне две године је и у том
граду победник био Панчевац
– рекла је Јелена Симић,
председница удружења „Лас
хентес”.

Дејан Боснић, директор
Градске библиотеке, поносан
је што је та установа трећи
пут домаћин младим рецита-
торима.

– „Стиховизија” је и ове го-
дине потврдила своју витал-
ност и верујем да ће тако бити
и убудуће. Видим на лицима
учесника, оних који су добили
награде, али и свих осталих
велико задовољство и зато сам
уверен да имамо омладину
којом се можемо и морамо
дичити – нагласио је Боснић.

М. Манић

У малој сали Градске упра-
ве у четвртак, 12. новем-
бра, у 19 сати, биће одржа-
на трибина под називом
„Притајено зло”, коју орга-
низују Грађанска акција и
Независно удружење нови-
нара Војводине.

Учесници на том скупу
биће новинари Теофил
Панчић, Драгољуб Дража
Петровић и Динко Грухо-
њић, као и Миливој Бе-
шлин, историчар.

Док су у Србији у току
два покушаја рехабилита-

ције – један који обухвата
сараднике окупатора и
злочине учињене током
Другог светског рата и дру-
ги, који се односи на деве-
десете године прошлог ве-
ка – они ће покушати да
одговоре на питања о уло-
зи медија, историјске „нау-
ке” и елите у овим и дру-
гим ретроградним поли-
тичким и друштвеним
процесима, као и на пита-
ње куда све ово води и има
ли наде за нас.

З. Сп.

Препознатљиви мотиви ба-
натског сокака, прозора, гуса-
ка, бицикала и кишобрана
сликара Емила Сфере нашли
су се на зидовима Школског
диспанзера Дома здравља
Панчево. У протекле три не-
деље наш познати уметник је
осликао чекаонице у диспан-
зеру како би се малишани ле-
чили у лепшем амбијенту.

– Деца заслужују да буду у ча-
робном свету маште посебно у
оваквим просторима. Мисија
уметности је да огреје људску
душу и да је оплемени. Свако-
дневно сам у контакту с децом и
добро знам шта им прија, те се
надам да ће им бити бар мало

лепше док чекају на преглед код
лекара – рекао је Емил Сфера.

Мотиви које је изабрао ка-
ко би оплеменио простор

диспанзера су, према умет-
никовим речима, универзал-
ни и прилагођени старијој
деци. Већ ове недеље Сфера
ће почети да украшава и зи-
дове у Предшколском дис-
панзеру цртежима који ће
бити у нешто веселијим то-
новима.

Емилу Сфери није први пут
да панчевачкој деци поклања
своје слике. Овог лета је осли-
као чекаоницу у диспанзеру
на Стрелишту, а пре више од
десет година улепшао је зидо-
ве у свим собама Дечјег ин-
терног одељења Опште болни-
це Панчево. 

И. П.

ТРИБИНА ГРАЂАНСКЕ АКЦИЈЕ И НДНВ-а

Рехабилитовано зло
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Наш осамнаестогодишњи
суграђанин Саша Вујасино-
вић учествоваће на такмиче-
њу за најлепше манекене на
свету, које ће бити одржано
23. новембра у Милану, у ор-
ганизацији једне од најпо-
знатијих модних агенција
„Еlite Model”.

То такмичење одржаће се
32. пут, а за разлику од ра-
нијих смотри, на којима су
учествовале само девојке,
од ове године ће се за титу-
лу најлепшег борити и мла-
дићи. Захваљујући томе Са-
ша ће покушати да освоји

наклоност жирија у конку-
ренцији петнаест ривала из
целог света. Уколико оства-
ри добар пласман, биће му
широм отворена врата у
свет модног бизниса и моћи
ће да потпише уговоре с не-
ком од светских агенција.

– Путујем за Милано 18.
новембра и пре самог такми-
чења ћемо пет дана имати
припреме и фотографисања.
Кад такмичење почне, одлу-
чиваће се о најлепших пет
момака и десет девојака, а

петнаесторо најбољих пред-
стављаће „Elite New Wave” –
изјавио је Саша за „Панче-
вац”.

Занимљиво је да од ове го-
дине за финалисте „Елито-
вог” такмичења може да се
гласа и на „Фејсбуку” „лајко-
вањем” њихове странице.
Њихов коначан пласман у
Милану зависиће и од броја
гласова које ће сваки од њих
добити на најпознатијој и нај-
масовнијој светској друштве-
них мрежи, па овим путем
позивамо све Панчевце да по-
могну Саши и „лајкују” њего-

ву страницу, која се налази на
адреси http://www.elitemodel-
look.com/int/en/finalists/bo-
ys/sasa/index.htm.

Саша Вујасиновић је из-
јавио и да се веома много
припремао за такмичење у
Милану и додао да је за то
најзаслужнија наша модна
агенција „Models Inc-Elite
Model Look”. Захваљујући
њој ушао је у свет моде и
учио од наших познатих
манекена.

M. Г.

ИДУЋЕ НЕДЕЉЕ У МИЛАНУ

Панчевац кандидат за
најлепшег манекена

Панчевачка публика имаће
ексклузивну прилику да у су-
боту, 14. новембра, од 22 са-
та, у дворани „Аполо” Дома
омладине претпремијерно
чује песме с новог албума
новосадске панк-рок групе
„Атеист реп”. Гост на том
концерту биће ултимативни

београдски панк-рок б(р)енд
„Џа или бу”, који ће такође
представити неколико нових
песама с предстојећег, сед-
мог студијског албума.

Улазница у претпродаји
кошта 300, а на дан концер-
та биће 500 динара.

Д. М. 

„СТИХОВИЗИЈА” ТРЕЋИ ПУТ У ПАНЧЕВУ

Рецитовањем до срца публике

КОНЦЕРТ У „АПОЛУ”

„Атеист реп” 
и „Џа или бу”

КОМЕШАЊЕ У ПАНЧЕВАЧКОМ ЕТРУ

ДОГАЂАЈ БЕЗ ВЕСТИ
Нови директор 
РТВ Панчева Вук 
Радовић

Радио-телевизија Панчево је
након окончања поступка
продаје и промене правног
статуса уписана у Агенцији за
привредне регистре под
истим именом, али као дру-
штво са ограниченом одговор-
ношћу. На сајту АПР-а је на-
ведено како је нови директор
двају медија Вук Радовић, о
чијем ранијем професионал-
ном ангажману није било мо-
гуће пронаћи податке на ин-
тернету.

Није јасно какав је статус
Татјане Јелесић, која је била
директорка до приватизације,
али је очигледно она током
овог прелазног периода оста-
вљена да обавља послове мена-
џера предузећа. Она је за
„Панчевац” изјавила како су у
четвртак, 5. новембра, Радовић
и још троје представника новог
власника Радоице Милосавље-
вића били у РТВ Панчеву.

Додала је да су они тада
преузели документацију нео-
пходну за пререгистрацију
предузећа и све остале по-
ступке који то прате. Отад су у
још неколико наврата траже-

ни преостали акти и финан-
сијски подаци. Јелесићева је
рекла како не може да обезбе-
ди „Панчевцу” контакт с но-
вим директором, те да у на-
редном периоду очекује при-
мопредају дужности. Панче-
вачка јавност ће очито морати
да сачека на информације о
томе какве се промене спре-
мају у локалној радиотелеви-
зијској станици, која је осно-

вана и деценијама финанси-
рана новцем локалних поре-
ских обвезника. Необично је и
то што ови медији, познати по
томе да су раније увек горљи-
во објављивали све што се на
њих односи, овог пута нису за-
бележили поменуте промене
ниједном вешћу.

Незваничне информације
говоре како се тамо увелико
ради на одабиру радника по

неуобичајеним критеријуми-
ма, те да је могућа промена
програмских шема радија и
телевизије. У овом тренутку је
тешко проверити колико је то
тачно, али подсећамо да у ку-
попродајном уговору пише да
је власник дужан да у наред-
них пет година одржи сталну
реализацију постојећих про-
грамских шема.

Д. Вукашиновић

ПРЕДСТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК У СТАКЛАРИ

Прети блокада рачуна
Привредни суд у Панчеву отво-
рио је предстечајни поступак у
Индустрији стакла Панчево и
заказао рочиште за испитивање
разлога покретања стечаја за
27. новембар. Предлог за ова-
кав начин разрешавања судби-
не некадашњег панчевачког
индустријског гиганта покрену-
ли су органи тог предузећа.

Емануел Лупулеску, дирек-
тор Стакларе, изјавио је како
ће до краја недеље предузеће
припремити предлог социјал-
ног програма за запослене, за
који се пријавило свих 185
радника.

Додао је да фирма тренутно
покушава да се заштити од
блокаде рачуна како би обез-

бедила новац за плате и набав-
ку материјала ради реализа-
ције неких уговора. Лупулеску
је прецизирао да траје интен-
зивна преписка Привредног
суда и одељења за принудну
наплату потраживања Народ-
не банке Србије у вези с тим.

Док НБС покушава да бло-
кадом рачуна наплати нека

потраживања позивајући се на
одговарајући пропис у коме
пише како предузеће не може
располагати новцем без одо-
брења стечајног судије или
привременог заступника ка-
питала, Суд тврди да није до-
нео никакву меру на основу
које би Народна банка могла
то да учини. Д. В.



Кроз своју богату и дугу
историју Панчево је славило
разне датуме ослобођења, а
од 2001. године обележава
се 8. новембар, јер је „тог
дана 1918. године српска
војска прешла Дунав и осло-
бодила Панчево од мађар-
ске окупације”, напомиње
се у саопштењу Покрета со-
цијалиста. Та странка под-
сећа да је наш град „драгуљ”
региона, познат и као „ка-
пија Баната”, јер кроз њега
пролазе правци према Вр-
шцу и Зрењанину.

„Вечити балкански усуд
’куће на раскршћу светова’
није мимоишао ни Панчево.
Вековна борба за превласт
између Отоманског царства
и Аустроугарске монархије
своје бојно поље пронашла
је баш у овом пограничном
граду, што је одредило ње-
гов будући привредни и кул-

турни развој, као и живот
његових становника. У оп-
штини Панчево, коју чине
сам град и девет села, данас
живи више од 120.000 ста-
новника, припадника 23 на-
ционалне мањине, чији оби-
чаји, култура и вероисповест
представљају истинско и не-
мерљиво богатство”, каже се
у саопштењу ове странке.

Зато Покрет социјалиста
„свима онима који су овде
рођени, који су дошли или
отишли, који су привреме-
но, у пролазу или трајно”
честита Дан града „са же-
љом привредног, културног
и сваког другог развоја”.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Подићи споменик грофу Мерсију

– После неуспеле прива-
тизације ви желите да по-
вратите управљачка права,
што и сами знате да је неза-
конито, тим пре што град
Панчево односно држава не
може бити субјект који врши
приватизацију, јер би кроз
преузимање управљачких
права од стране Града прак-
тично била изиграна прива-
тизација овог листа, а фор-
малноправно створено још
једно јавно предузеће – про-
читао је Катуца став своје
странке, додавши да у пред-

„Панчевац”, укључујући ту и
свог тадашњег заступника ка-
питала. Хитно је, за први дан
викенда (суботу, 21. мај), за-
казана ванредна седница
Скупштине са само том тач-
ком дневног реда. После ви-
шечасовне расправе наш пар-
ламент је донео Одлуку о зах-
теву за пренос или стицање
управљачких права над АД
„Панчевцем”, формулисану у
само две тачке.

Тако је говорио Катуца...
Као прво, Скупштина је захте-
вала да се на Град пренесу

сменом менаџмента и уред-
ништва „Панчевца”, преузме
контролу над овим новина-
ма. Скандал, у који су,
наводно, били умешани
Симке, Даба и Кале (Драган
Катуца?), умало је избегнут,
а ствар је добила такве раз-
мере да је дошла чак и до
ОЕБС-а.

И после свега јако се чуди-
мо када Европска комисија,
када је реч о слободи медија,
у свом Извештају о напретку
Србије на путу у ЕУ напише:
нема напретка!

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Kомасација 
на штету сељака

Српски покрет „Двери” је
против најављене комасације
у атарима Јабуке, Качарева и
Брестовца. Иако је то кори-
сно, јер долази до укрупња-
вања поседа, данашња власт,
као и све претходне од 2000.
године, сматра Покрет, у
ствари „ради на распродаји
Србије крупном међународ-
ном капиталу”.

„Ова власт, као и све од
1945. године, неће радити
за добробит паора, већ ради
личне користи,
за интерес пар-
тијских другова
и странаца: Ми-
одрага Костића,
Чанковог кума,
Ивице Тодори-
ћа, Хрвата, Ара-
па, Немаца...
К о м а с а ц и ј о м
покушавају да сакрију и оза-
коне пљачку. Поклонили су
хиљаде хектара земље на
разне начине, незаконито
приватизовали земљу про-
палих задруга, присвојили
хектаре и хектаре такозване
ничије земље, које има у
сваком атару, а сада плани-
рају да комасацијом та зе-
мља постане и трајно вла-

сништво оних који је ника-
да нису поседовали. Ничију
земљу неки тајкуни обрађују
без надокнаде, а комасаци-
јом бисмо добили потпуно
ново физичко стање и тајку-
не као власнике”, кажу у са-
општењу „Двери”.

Ова странка тврди да је у
току „планирано уништава-
ње малих и средњих газдин-
става”. Изненада су се поја-
вили и неки сељани који ку-
пују земљу на велико а да

није јасно
одакле им
новац. Неки
су потписали
уговоре о по-
зајмици, коју
после 2017.
године треба
да врате, а
када не буду

могли да измире дугове,
странци ће аутоматски по-
стати власници њива.

У Покрајини су под вла-
шћу ДС-а и ЛСВ-а упропа-
шћени сви ПИК-ови и задру-
ге, а сада те странке „глуме
да су против продаје земље
странцима”, оцењују „Две-
ри” и тврде да СНС само на-
ставља ту исту политику.

Докле високи рачуни
за воду на Котежу?

Лига социјалдемократа Војво-
дине ће на следећој седници
Скупштине града предложити
да се у Панчеву идуће године
подигне споменик грофу Кла-
удију Флоримунду Мерсију,
аустријском војсковођи који је
био најзаслужнији за ослобо-
ђење Панчева 1716. године –
најавио је Јован Петровачки,
потпредседник Градског одбо-
ра ове странке. Он је одржао
конференцију за новинаре у
понедељак, 9. новембра, баш
на дан када се навршило 299
година од краја турске окупа-
ције наше вароши.

– Идуће године славићемо
округли јубилеј, тристоту го-
дишњицу не само ослобођења
већ и ударања темељца за раз-
витак града у правцу европ-

ских цивилизацијских токова.
Због тога ћемо званично пред-
ложити градоначелнику да у
склопу тих свечаности подиг-
немо споменик грофу Мерси-
ју. Били смо сведоци претход-
них деценија да су имена ули-
ца добијали разни људи који
најчешће нису ни крочили но-

гом у овај град, а камоли били
заслужни за било шта у њему
– рекао је Петровачки.

Он је подсетио да је Панче-
во те 1716. године било само
једна турска тврђава, а да је
убрзо потом почело стварање
града какав данас познајемо.
То је, по његовим речима, био

цивилизацијски искорак по-
сле 150 година турске управе.

– Претходних деценија смо
имали и намерно гурање под
тепих ових неоспорних исто-
ријских чињеница, па се ства-
рао утисак да је град почео да
живи од 1918. године, а да се
до тада овде није ништа деша-
вало, што је неистина – закљу-
чио је Петровачки.

Истовремено, Лига је позва-
ла све заинтересоване грађане
насеља Котеж да у четвртак,
19. новембра, у 18 сати, дођу у
велику салу Градске управе
како би од руководства ЈКП-а
„Водовод и канализација”,
већника за комуналне делат-
ности и самог градоначелника
добили одговор на питање ка-
да ће се „коначно нешто учи-
нити” како би се разрешио ду-
гогодишњи проблем високих
рачуна и система наплате
утрошене воде у том насељу.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 12. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Зоран
Спремо

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

У кући на раскршћу
светова

ССААООППШШТТЕЕЊЊАА СЛУЧАЈ „ПОЛИТИКА” И МУВАЊЕ С МЕДИЈИМА

ЗА ОНЕ НА ВЛАСТИ ЗАКОНИ НЕ ВАЖЕ

СДС – БОРИС ТАДИЋ

Овде раде још „Авив
парк” и извршитељи

Након озваничења савеза с
Либерално-демократском
партијом Социјалдемократ-
ска странка – Борис Тадић
наставиће политичку акцију
окупљања опозиције у Срби-
ји – најављује та партија. Они
који су добили мандат од на-
рода нису испунили обећања
и прокоцкали су поверење
грађана, сматра СДС, па оту-
да и потреба за окупљањем и
удруживањем проевропских
политичких снага.

По економским и другим
параметрима, каже СДС,
Србија заостаје за земљама
у региону, а циљ ове странке
је „европска држава, поми-
рена са свима, просперитет-
на, одговорна и у којој се во-
ди реалистична политика”.

„На том путу нема много
решења, већ само једно. Оно
које нас води према изве-

сности, бољем животу, по-
мирењу са суседима, уну-
трашњем помирењу и је-
динству. Отуд и више него
природна потреба за зајед-
ничким радом бројних по-
литичких чинилаца на реа-
фирмисању демократских
тековина, јер Србија никада
више не сме бити земља ра-
това, изолације, мржње из
деведесетих, када су се људи
лишавали живота јер имају
другачији став”, каже се у
саопштењу ове странке.

И наше Панчево је поста-
ло „економски угрожен
град, где раде још само не-
колико фирми, ’Авив парк’
и извршитељи”, а припада
му место развијених инду-
стријских градова – подвла-
чи Срђан Миковић, пред-
седник Градског одбора
СДС – Борис Тадић.

У каквој су вези 
„Ција, Бија, Мија” 
и Свети Петар

Како је наша 
Скупштина захтевала
да се прекрши закон

Својевремено, када је обја-
вљена вест да је немачки ме-
дијски концерн „Вестдојче ал-
гемајне цајтунг” (ВАЦ) одлу-
чио да се ослободи дела вла-
сништва у „Политици” и пот-
пуно повуче из пословања у
Србији и региону, то није иза-
звало неку велику пажњу. Тек
касније, док су до јавности
миц по миц долазиле инфор-
мације о свим проблемима и
невољама с којима се ВАЦ су-
очавао, могли су се схватити
прави разлози за њихову од-
луку.

А они гласе: ти „трули за-
падни капиталисти” после не-
колико година најзад су упо-
знали законитости и правила
пословања у овој држави, те
коначно схватили да је реч о
таквом муљу у којем они нису
у стању да се снађу, без обзира
на вишедеценијско капитали-
стичко искуство. А реч је о
окружењу у којем царује ко-
рупција (често диктирана и с
највишег државног врха); ис-
преплетани интереси новобо-
гаташа и дрипаца који себе
називају политичарима; под-
метање ногу од стране хох-
штаплера који себе називају
бизнисменима; муљање ту-
ђим парама из измишљених
фирми које себе називају бан-
кама; општа правна несигур-
ност и непостојање правила.
Једном речју – каљуга.

Игранка на државном нивоу
Најновији „случај ’Политика’”
управо све то најбоље илу-
струје. Ни „Ција, Бија, Мија”,
што би рекао Срећко Шојић,
па ни сам Свети Петар, што
би рекао Вучић, не могу да
утврде ко је ту кога мувао, ко
кога санкао, а ко кога насан-
као. Летели су ту неки догово-
ри и уговори преко Девичан-
ских острва и сличних егзо-
тичних дестинација за тран-
спарентно балканско посло-
вање, летели су ту неки еври,
а рекло би се и да је било по-
кушаја да одлети и нечија
глава. Ако ни премијеру Вла-
де, поред све државне силе
коју има у рукама, наводно
није ништа јасно, како да то
буде нама обичним смртни-
цима?

Да би се закључило да све
то нису чиста посла, шта год
сада тртљали учесници у тим

мрачним радњама, могу по-
служити и догађаји у вези са
овим новинама, као једним
обичним локалним листом,
далеко од формата „Полити-
ке”, као националне институ-
ције. Не осврћући се на неке
далеке и давне примере, до-
вољно је подсетити само на
два новија.

Први је из 2011. године, ка-
да је због „Панчевца” почела
права игранка, и то на држав-
ном нивоу. Узбуну у градској
власти, коју су тада чинили
ДС и ДСС, изазвала је одлука
Београдске берзе 17. маја те
године, да 75 одсто акција на-
ше фирме, којима је тада рас-
полагала држава, укључи на
ванберзанско тржиште и да
већ 25. истог месеца започне с
њиховим трговањем. Другим
речима, наша локална власт с
појавом неког новог купца из-
губила би сваки утицај на

стојећој предизборној кам-
пањи власт ДС-а жели да
„има уз себе послушне и
удворичке медије”.

...а овако Европска комисија
Коначно, ова скупштинска
одлука реализована је само
делимично, без обзира на то
што се неформално причало
како је цела ова операција би-
ла аминована чак и из каби-
нета Бориса Тадића, тада-
шњег шефа државе и ДС-а. Је-
дини „успех” ове акције било
је то што је привремено (и
потпуно незаконито) прећут-
но замрзнута продаја акција
наше фирме.

Други пример је новијег
датума, из прве половине
2013. године, и наши читао-
ци га се вероватно добро се-
ћају. Био је то покушај да не-
формална група људи, сада
из владајућег СНС-а, иза ку-
лиса и притиском из сенке,

управљачка права над „Пан-
чевцем” или да их он стекне
на неки други начин.

Друго, захтевало се одлага-
ње извршења одлуке Берзе
„до коначног решавања стату-
сног питања” наше фирме,
односно до „проналажења
стратешког партнера”.

Интересантно, али ова од-
лука никада није била обја-
вљена у нашем „Службеном
листу”. Ваљда зато што је
свима било јасно да је њоме
Скупштина званично тражи-
ла и чак „захтевала” (!?) да
се актуелни Закон о јавном
информисању – грубо прекр-
ши!

На самој седници овај
предлог су, иначе, жестоко
критиковали одборници
ЛДП-а, а принципијелним
ставом придружио им се само
Драган Катуца, као једини
представник СНС-а.



према чувању природе успела је да
пренесе на генерације ученика кача-
ревачке основне школе. Испричала
је како ђаке често води у природу,
али с кесама у рукама, јер ако воли-
мо околину, онда смо дужни да је
чувамо. Четири године њени основ-
ци су највреднији сакупљачи лимен-
ки у Србији, а захваљујући сарадњи с
панчевачком „Хигијеном” успели су
да обезбеде средства за екскурзије и
излете. Ова ведра и самоуверена
учитељица кроз осмех је рекла да
неће свако да иде около и чисти
травњаке и шуме од туђег немара, те
да ће јој награда дати додатни под-
стицај да се тиме бави без обзира на
коментаре људи ненавикнутих на
такав волонтерски рад.

За доктора Душана Стојића је кон-
статовано да је познаник огромног
броја Панчеваца. Он сам је рекао да
је то тачно и да је много људи упо-
знао преко медицине, спорта у коме
је волонтерски ангажован, али и
приватних дружења. Додао је да је
срећан због признања, јер је „мало
људи постало популарно у својој ва-
роши”. Он је оценио како је на бини
Културног центра доживео потврду
да је то што ради права ствар и да та-
ко треба да настави. Стојић је Пан-
чево назвао најлепшом вароши на
свету и нагласио да је посебно поно-
сан и срећан што је пета генерација
Панчеваца у својој породици. 

Градоначелник Саша Павлов
обратио се присутнима у сличном
локалпатриотском тону.

– Моје лично опредељење је да
увек будем свестан тога да сам Пан-
чевац, да је ово град моје породице и
свих других грађана, без обзира на то
којој националности припадају, и да
су те различитости наша највећа
вредност. Увек када размишљам о
Панчеву мислим на његов економски
развој, а он мора бити заснован на ре-
алним потенцијалима и условима ко-
је имамо – изјавио је Павлов.

Он је навео како се Панчевци мора-
ју вратити својим коренима и у себи
пронаћи карактеристичан предузет-
нички дух који треба да покрене тај
развој. Додао је да основни правци ло-
калне економије треба да буду под-
стрекивање пољопривреде и домаћих
предузетника и привредника. Павлов
је истакао да ће задатак локалне само-
управе бити да обезбеди услове за то.

Тигран Киш, председник локалне
Скупштине, подсетио је присутне на
значајне личности које су у прошло-
сти обележиле живот Панчева, по-
пут Михајла Пупина, Ђорђа Вајфер-
та, Милоша Црњанског, Уроша Пре-
дића, али је навео и имена већег
броја младих суграђана који су по-
стигли значајне резултате у школо-
вању, научном раду и такмичењима
код нас и у свету. Киш је закључио
да су они „темељ на ком ће се Пан-
чево даље развијати”, те да Панчев-
ци уз такву младост не треба да бри-
ну за будућност свог града. 
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Јуче је у нашој земљи прослављен
Дан примирја. Био је то нерадни дан,
а у Србији се о њему прича од 2012.
године. За оне који су мање упућени,
реч је о сећању на 11. новембар 1918,
када су у железничком вагону у Ком-
пијену силе Антанте потписале при-
мирје с Немачком и тако окончале
Први светски рат. Од ове године обе-
лежава се и као државни празник у
Србији. С обзиром на наше много-
бројне жртве и улогу коју је Србија
имала у Великом рату, јасно је зашто
се државно руководство определило
да овај датум посебно истакне. Нека-
да су се прослављали неки други да-
туми који су били у вези с државом
које више нема. Ипак, и данас се
многи са сетом сећају, рецимо, 29.
новембра и неких других дана када
смо величали друге идеале. Такође,
увек ће бити и оних који не знају шта
се слави, али добро дође кад је не-
радни дан. Како било, Србија улази у
једно ново раздобље, с новим држав-
ним празником. Питали смо сугра-
ђане шта мисле о томе.

КОСТА МИРКОВИЋ, 
професор физичког:

– Знам да славимо Дан примирја.
Могу рећи да ми се свиђа што је баш
тај дан изабран да буде државни пра-
зник, јер смо ми у Првом светском
рату имали много жртава и не смемо
их заборавити. Увек смо били на
правој страни и на то треба да буде-

мо поносни. Кад је реч о прошлом
времену, нисам добар саговорник.
Нисам ни југоносталгичар, па је он-
да све јасно.

ДРАГАНА МАНИЋ, куварица:
– Доста се зна о нашој историји,

али знамо ли о истински важним да-
тумима? За многе је ово дан као и
сваки други. Многи не раде, деца не
иду у школу и то је то. Само постоји
проблем и у вези с тим. Ако је ово
државни празник, зашто сам онда ја
била на послу, а не са својом породи-
цом? Зар не би било боље да сам иза-
шла у природу и можда причала о
овом, за нас важном дану? Ето пита-
ња за оне који одређују када ће се и
како славити.

БРАНИМИР ТОДОРОВ, 
електротехничар:

– Славити Дан примирја је веома
добра идеја и подржавам је. Свакако,
има и других дана, важних у нашој
историји, па би ваљало размислити и
о њима. Рецимо, зашто и Дан победе
не би био државни празник и нерад-
ни дан? Жао ми је неких празника из
прошлости, као што је 29. новембар,
јер су означавали јединство и добро
дружење.

БРАНКО ЖУРИЋ, приватник:
– Схватам да је 11. новембар зна-

чајан датум у нашој историји и да се,
прослављајући га, сећамо жртава из

Првог светског рата. Ипак, мислим
да ове нове генерације не знају мно-
го тога из прошлости Србије. Сетили
смо се сада овог датума, а деведесет
година га нико није ни поменуо. Ако
мало људи зна за овај празник, онда
испада да и није тако битан.

ДИЈАНА ЈОВАНОВИЋ, 
гимназијалка:

– Знам за овај датум јер смо учили
из историје, али генерално гледано,
мислим да ми млади недовољно по-
знајемо оно што се дешавало у Срби-
ји. Нажалост, у нашем школском си-
стему још увек се инсистира на томе
да више знамо о историји неких дру-
гих народа него да будемо много бо-
ље обавештени о томе шта се све зби-
вало у Србији. Велику већину и не
интересује све то. Свакако, добро је
знати своју историју или бар најзна-
чајније датуме који су је обележили.

ПЕТАР КРАСУЉА, пензионер:
– Знам шта се слави, јер сам со-

лидно обавештен. Исто тако, речено
је да је нерадни дан, а ја видим да до-
ста људи ради. Лично, немам неки
однос према празницима које смо
славили док смо били у Југославији,
будући да сам радио такве послове
да није било битно који је дан у пита-
њу јер је посао морао да буде урађен.
Зато ми тај део и није остао у лепој
успомени.

Анкетирао С. Дамјанов

Б. ЖУРИЋБ. ТОДОРОВ Д. ЈОВАНОВИЋ П. КРАСУЉА

НАША АНКЕТА

ЗНАМО ЛИ ШТА СЛАВИМО?

Слабо познајемо своју историју

Д. МАНИЋК. МИРКОВИЋ

ППРРООССЛЛААВВЉЉЕЕНН  ДДААНН  ГГРРААДДАА

ПАНЧЕВО ПОНОСНО 

НА СВОЈЕ ГРАЂАНЕ

Пројекат „Скупштина за
све” очуваће идентитет
различитих националних
заједница

Градоначелник Панчева Саша Па-
влов и представници националних
савета румунске, мађарске, словач-
ке, македонске и бугарске мањине
потписали су у петак, 6. новембра,
меморандум о спровођењу пројекта
„Скупштина за све”, који представља
почетак процеса увођења мањинских
језика у службену употребу панче-
вачке јавне управе.

Пројекат је финансирао Савет
Европе са 18.000 евра, а он обухвата
штампање брошура са упутством за
остваривање права грађана у органи-
ма локалне самоуправе, те превод
формулара и најважнијих аката Гра-
да, попут Статута.

Градоначелник Саша Павлов је ис-
такао да у Панчеву вековима поред
Срба живе припадници 26 нацио-
налних заједница, који слободно не-
гују своју културу, традицију и језик.
Нагласио је како је овај пројекат пр-
ви корак ка потпуном остваривању
права националних заједница на
службену употребу језика и писма у
локалној администрацији.

– Панчево је одувек било град раз-
личитости и град у коме у слози жи-
ве бројне заједнице. Драго ми је што
смо у прилици да, у склопу обележа-

вања Дана града, потпишемо овај
меморандум, који одсликава нашу
сталну тежњу да унапређујемо људ-
ска права и слободе и негујемо наше
традиционално добре међуљудске и
међунационалне односе – рекао је
градоначелник.

Тигран Киш, председник Скупшти-
не Панчева, оценио је да се пројектом
„Скупштина за све” у великој мери
доприноси очувању националног
идентитета, као и културне и језичке
хетерогености нашег града. Додао је
да је спровођење тог документа добра
прилика да се отвори дијалог међу
националним заједницама, учврсти
пријатељство и покаже колико нас
све суживот у хармонији, разумевању
и различитости обогаћује.

Пројекат Града поздравили су
представници свих пет националних
савета, а Анико Јерас је нагласила
важност увођења мањинских језика у
службену употребу.

– Третирањем матерњег језика као
службеног припаднику мањине се
указује поштовање и пружа могућ-
ност да оствари своја права, а он оп-
штину у којој живи много више осе-
ћа као своју – изјавила је Јерасова.

Александра Вујић , представница
Савета Европе, рекла је како Панче-
во има добре изгледе да добије још
новца од те институције за програм
потпуног увођења мањинских језика
у службену комуникацију.

Д. В.

УВОЂЕЊЕ МАЊИНСКИХ ЈЕЗИКА У СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ

Ка бољем разумевању

Новембарске награде
добили Гимназија, 
Бранка Давидовић 
и др Душан Стојић

Развој наше вароши 
треба да почива на 
сопственим снагама и
предузетничкој традицији

Дан града обележен је у недељу, 8.
новембра, свечаном седницом Скуп-
штине Панчева одржаном у Култур-
ном центру, на којој су заслужним
Панчевцима додељене новембарске
награде. Ове године том свечаном
чину нису претходиле контроверзе и
политички сукоби, као што је то био
случај 2014, па на саму церемонију,
највише градско признање и његове
лауреате није пала никаква сенка.
Мало је могло да засмета то што је
већи број седишта у сали КЦ-а био
празан, али је могуће је да је реч о
реакцији грађана на поменуте дога-
ђаје из прошле године.

Новембарска награда је овог пута
отишла у руке Гимназије „Урош
Предић”, Бранке Давидовић, учите-
љице и еколога из Качарева, и др Ду-
шана Стојића, познатог панчевачког
хирурга запосленог у овдашњој Оп-
штој болници. 

Гимназију је предложио Витомир
Сударски, бивши председник жирија
за доделу градских признања, а раз-
лог лежи у чињеници да се ради о јед-
ној од најзначајнијих и најстаријих
градских установа која је прошле го-
дине обележила век и по постојања.
Учитељицу Давидовић кандидовали
су родитељи њених ученика који су
захвални за све што чини како би код
деце на практичан начин пробудила
љубав према екологији и обезбедила
им средства за екскурзије у тешким
материјалним условима. Доктора Ду-
шана Стојића је предложио Фудбал-
ски клуб „Динамо”, захвалан због ње-
говог дугогодишњег волонтерског ра-
да у том спортском колективу.

Жирију тешко да би се нешто мо-
гло приговорити због одлуке о до-
битницима, јер сви награђени имају
озбиљне референце да понесу најви-
ше градско признање. 

Владимир Марић, директор Гим-
назије, изјавио је да је ово награда за
све који су 150 година учествовали у
животу ове школе, било као профе-
сори или ученици. Он је додао да
међу леуреатима Новембарске на-
граде има много бивших гимназија-
лаца и као пример навео доктора Ду-
шана Стојића. Марић је оценио да је
признање Града подстрек за колек-
тив школе да истраје у свом послу у
тешким временима обележеним
сталним реформама образовања и
све тежим и неизвеснијим положа-
јем просветних радника.

Бранка Давидовић је већ 20 годи-
на еколог ентузијаста, а своју страст

Међу званицама на прослави Дана
града били су представници брат-
ског руског града Ступино и Мајкл
Девенпорт, шеф мисије ЕУ у Србији
и почасни грађанин Панчева. Међу
учесницима уметничког дела про-
грама несумњиво највише симпатија
и аплауза публике побрао је ансамбл
Дома културе из Банатског Новог
Села. Ови сјајни инструменталисти
одушевили су присутне извођењем
неколико нумера које припадају ру-
мунској, банатској и косовској му-
зичкој баштини. 

Д. Вукашиновић
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Панчевци су у понедељак, 9.
новембра, били у прилици да
испред улаза у Градски услу-
жни центар гласају за један
од четири предложена про-
јекта у области туризма који
ће наредне године бити фи-
нансиран из градског буџета.
На тај начин грађани су мо-
гли да учествују у пројекту
„Партиципативно буџетира-
ње”, који се спроводи у десет
локалних самоуправа у Репу-
блици, с циљем да се они ко-
ји обезбеђују јавне приходе
укључе у планирање и кон-
тролу њиховог трошења.

Јелена Батинић, чланица
Градског већа задужена за
привреду, рекла је да је пан-
чевачка власт одлучила да
овај оглед из непосредне де-
мократије буде спроведен
на сегменту буџета који ће
се односити на унапређење
туристичке понуде града, па
су на имејл Градске управе
до краја октобра пристигла
84 предлога суграђана. Од
њих су одабрана четири: ту-
ристички брод, обнова јав-
них сатова, формирање слу-
жбе туристичких водича и
развој културно-туристич-
ких рута Панчева.

Предлог с највећом подр-
шком биће финансиран с
пет милиона динара из бу-
џета за наредну годину, а то
ће највероватније бити на-
бавка брода, јер је та идеја
већ приликом процеса
предлагања добила највећи
број гласова.

– Скоро сви предлози су се
односили на туризам на во-
ди, што је јако интересантно,
јер су у претходном периоду
градска приобаља била запо-
стављена. Обећавамо да ће-
мо се потрудити да их мало
уредимо, оспособимо пон-

тон који имамо на кеју и на-
бавимо брод катамаран како
бисмо отворили туристичку
руту Тамишем до Опова и до
Беле стене на Дунаву – изја-
вила је Јелена Батинић.

Партнери у пројекту
„Партиципативно буџетира-
ње” су Национална алијанса

за локални економски раз-
вој и БИРН Србија, невла-
дина организација чија је
улога пре свега анализа уло-
ге медија у друштву, али и
надгледање процеса у јавној
управи. Калина Симић, чла-
ница те организације, на-
гласила је како је овај проје-
кат израз жеље да се локал-
не самоуправе и грађани у
њима уче демократији кроз
учешће пореских обвезника
у креирању буџета и контро-
ли трошења тог новца.

Она је позвала Панчевце
да након гласања за проје-
кат из области развоја тури-
зма наставе да надгледају
како ће бити спроведен тен-
дер, колико ће новца бити
потрошено на изабрани
пројекат и да ли ће он ка-
сније бити реализован одно-
сно да ли ће испунити своју
сврху. Д. В.

УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ПЛАНИРАЊУ БУЏЕТА

Учење о демократији

Рачун у блокади,
стратешког партнера
ни на помолу

Нова технологија 
заштите услов за 
сарадњу с великим
компанијама

Панчевачка фабрика авиона
„Утва” је, за разлику од других
предузећа којима је истекао
рок за окончање поступка ре-
структурирања, у специфичној
позицији. Наиме, предузеће
није уврштено међу 17 фирми
од значаја за Републику, за ко-
је наводно постоје стратешки
партнери и чији је рок за при-
ватизацију померен на мај на-
редне године, иако га је Влада
Србије прогласила за фабрику
важну за одбрану земље. За-
хваљујући томе повериоци не
могу да плене имовину „Утве”,
али је пословање предузећа
знатно отежано услед блокаде
рачуна веће од 500 милиона
динара. До ње је дошло пре
свега због старих дугова, међу
којима су и неисплаћене зара-
де бившим радницима.

Немогућност пленидбе ма-
шина и друге имовине је је-
дан од разлога због којих
„Утва” није прибегла тактици
других фирми у реструктури-
рању да покретањем стечајног
поступка на неко време одло-
жи принудну наплату дугова.
Други разлог су још раније из-
нели пословодство и синди-
кат предузећа, када су саоп-
штили да они не виде разлог
за тако нешто, јер стечај, ако
то жели, треба да покрене др-
жава, која је власник „Утве”.

Томислав Бјелогрлић, ди-
ректор панчевачке авио-ин-
дустрије, подсетио је да је
програмом реструктурирања
планирана продаја дела непо-
требне имовине, од чега, пре-
ма проценама, треба да буду
намирени повериоци којима
је „Утва” дужна преко 500 ми-

АВИО-ИНДУСТРИЈА И ДАЉЕ НА ЧЕКАЊУ

ПРЕЖИВЉАВАЊЕ „НА МИШИЋЕ”

лиона динара, а можда би не-
што остало и за улагања.

– Од 2008. сви порези и до-
приноси уредно су плаћани,
што нам је донело отпис ка-
мата и делова главнице дуга, а
од зараде остварене када је
фабрика имала доста уговоре-
них послова, исплатили смо
један део заосталих зарада
бившим радницима кроз ван-
судска поравнања. Остало је
нешто више од 500 милиона
динара дуга, што би требало
да буде мање од вредности
имовине коју смо по плану ре-
структурирања намеравали да
продамо – рекао је Бјелогр-
лић.

Он је додао како Народна
банка Србије није евиденти-
рала сва та намирена потра-
живања, јер није добила суд-
ска решења о њима, па је то је-
дан од разлога због којих је
рачун предузећа блокиран.
Због тога се оно обратило
Привредном и Основном суду
у Панчеву с молбом да про-

следе неопходну документа-
цију одељењу НБС које се ба-
ви принудним наплатама, ка-
ко би се избегле поновне на-
плате већ измирених дугова.

Директор „Утве авио-инду-
стрије” подсетио је да је „Југо-
импорт СДПР”, с којим панче-
вачка фабрика има дугогоди-
шњу пословну сарадњу, прошле
године послао писмо о заинте-
ресованости, али се на том пла-
ну даље ништа није десило. Ви-
ше страних компанија је прет-
ходних месеци долазило у Ср-
бију с намером да овде пронађу
партнере, а међу њима су „Ер-
бас” и „Мубадала”, међутим ни
то није дало никакве резултате.

Бјелогрлић је истакао да је
услов за пословну сарадњу и
озбиљан излазак на тржиште
инвестирање у обнову дела
фабрике порушеног у бомбар-
довању, где су обављане за-
штита алуминијума и челика
и прерада отпадних вода.

– Ако би се то решило, мо-
гли бисмо да понудимо ком-

плетне производе, јер Запад
хоће готов део који може од-
мах да буде уграђен у авион.
Након тога би требало да мо-
дернизујемо машине, како би-
смо постали ефикаснији, про-
дуктивнији и конкурентнији.
Зато смо се пријавили за до-
бијање новца из републичког
буџета намењеног војној ин-
дустрији – закључио је Бјело-
грлић.

Братислав Гашић, мини-
стар одбране Србије, изјавио
је недавно да ће до краја годи-
не бити уложена „значајна
средства” у наменску инду-
стрију ради подизања њених
капацитета и повећања запо-
слености. „Утва” је у време
производње авиона „ласта” за
нашу и ирачку војску упошља-
вала 350 радника. Сада их је
стотинак мање, јер је и упо-
сленост погона пала, али би у
случају реализације Гашиће-
вих најава можда сви они мо-
гли да се врате на посао.

Д. Вукашиновић

Удружење грађана „Connecting
People”, у сарадњи с магази-
ном „Табу” („Taboo”), 19. но-
вембра у „Аполу”, од 17.17 са-
ти, приредиће 61. креативну
радионицу „Жозеф и пријате-
љи о филозофији маркетинга”.
Предавање је намењено сту-
дентима социологије, психо-
логије, драмских уметности,
економије, менаџмента, као и
политичких и организационих
наука. Улазница износи један
динар, а на самом догађају по-
сетиоци ће сазнати зашто је
износ баш толико „висок”.

То ће бити прилика да се за-
интересовани упознају с начи-
ном функционисања дневне
„тржишне утакмице”, значајем
истраживања у маркетингу и

разликама између рекламе,
оглашавања, тржишне комуни-
кације и маркетинга. Жозеф
Иван Лончар, легенда марке-
тинга из нашега града, водио је
целовите маркетиншке пројек-
те високих вредности, са сло-
женим пројектним задацима.
Испоручивао је резултате, и то
мерљиве и доказиве.

Потписао је преко 600 про-
јеката, међу којима су и „Јуви-
тана”, „Медела”, „Бамби”, „Со-
ја-вита”, „Таково”, „Бонжи-
та”... Одржао је 60 креативних
радионица, које су трајале од
једног до двадесет једног дана.
Освојио је преко сто вредних
домаћих и страних награда.
Лончар се свакако највише по-
носи својим највреднијим до-

стигнућем: двадесетак данас
познатих, успешних и призна-
тих маркетиншких посленика
радни век је започело у „Марк
плану”, његовој агенцији која
је имала предзнак „Центар за
маркетинг”.

Жозефови пријатељи, који
ће одржати предавања о тема-
ма назначеним у заградама,
јесу: Ђорђо Иванишевић, кре-
ативни директор „Света мар-
кетинга и арт-директор часо-
писа „Табу” („Креативност ко-
ја продаје”); Петар Стакић,
односи с јавношћу у „Инфо-
студу” („Оглашавање преко
интернета”); Мирослав Шу-
тић, директор Агенције за
маркетиншка истраживања
„Партнер” („О принципима и

етици истраживања медија
као месту оглашавања”) и На-
таша Ђурђевић, директорка
„Кока-Коле” („Значај марке-
тиншких истраживања у кон-
тексту пројектовања тржи-
шних активности”).

Радионицу са овако јаким
саставом учесника осмислило
је удружење младих из Панче-
ва „Connecting People”, које је
основано пре две и по године.
Према речима оснивача, идеја
је да удружење непрестано
креира могућности и подсти-
че младе на стварање пози-
тивних промена у окружењу, а
циљ удружења је развој и про-
моција предузетничког духа,
волонтирања и концепта це-
ложивотног учења. С. Т.

НАРЕДНОГ ЧЕТВРТКА У „АПОЛУ”

Филозофија маркетинга – конектуј се!

У АВИОНУ „ЕР СРБИЈЕ”

Снажан срчани удар
Немачки држављанин Бела
Хедрих (81), који је преми-
нуо 4. новембра у авиону
„Ер Србије” на релацији
Штутгарт–Београд, хтео је
да допутује у Панчево како
би обишао споменике сво-
јих родитеља и рођака на
Католичком и Евангелич-
ком гробљу.

Након његове смрти у
авиону и на аеродрому „Ни-
кола Тесла” је почела драма
о којој су опширно извешта-
вали сви домаћи и бројни
страни медији. То није чуд-
но ако се узме у обзир да се
такви случајеви изузетно
ретко дешавају у свим авио-
компанијама на свету.

Др Вера Јањевић, код које
је Хедрих сваке године до-

лазио из Немачке, изјавила
је за „Панчевац” да је поса-
да авиона одмах по слетању
у Београд преко разгласа за-
молила путнике да остану
на својим седиштима. За-
тим је у авион ушла екипа
Хитне помоћи у пратњи
припадника полиције.

Тек пошто је Хедрих пре-
гледан и његово тело изнето
из авиона, путницима је до-
звољено да напусте летели-
цу. Закључак лекара је био
да је током лета доживео
снажан срчани удар и да му
није било спаса, и поред то-

га што су стјуардесе одмах
почеле да га реанимирају.

Др Вера Јањевић је изја-
вила да је Хедрих био рође-
ни Панчевац и да је у нашем
граду имао бројну породи-
цу. Између осталог, био је
власник продавнице на углу
улица Др Светислава Каса-
пиновића и Цара Душана.

Према њеним речима, из
Панчева је морао да оде по
завршетку Другог светског
рата, након времена које је
провео као затвореник парти-
занског концентрационог ло-
гора јер је био фолксдојчер.

– Без обзира на то, сваке го-
дине је долазио у Панчево. Те-
шко му је падало то што је си-
лом прилика морао да напу-
сти Панчево и остави имови-

ну и све што га је везивало за
родни град, и никада није за-
боравио своје корене – додала
је Јањевићева.

Хедрихова смрт тешко јој
је пала због њиховог дугого-
дишњег пријатељства. Дода-
ла је да је, ако ништа друго,
добро то што су наши држав-
ни органи изузетно брзо оба-
вили обдукцију и друге ад-
министративне формално-
сти које су биле неопходне
да би Хедрихове две ћерке,
које су с њим биле у авиону,
могле што пре да врате њего-
во тело у Немачку. М. Г.

НА ТАМИШКОМ КЕЈУ

СНС одао пошту стрељанима
Народни посланик Српске на-
предне странке Жељко Сушец
и др Слободан Овука положили
су 11. септембра венце на спо-
меник десеторици становника
Борче који су стрељани у Пан-
чеву септембра 1914.

Жељко Сушец је том прили-
ком изјавио да ће СНС наста-
вити да чува традицију и успо-
мену на невино страдале у
свим ратовима. Додао је да је
важно да се у нашем граду чу-
ва и негује узајамно поштова-

ње зато што живимо у мулти-
националној средини.

Подсећамо, становници
Борче су погубљени због тога
што су били међу Србима који
су одушевљено дочекали срп-
ску војску која је након агре-
сије Аустроугарске на нашу
земљу накратко продрла до
Борче с банатске стране, а по-
том се повукла у Србију.

Након стрељања жртве су
сахрањене у заједничку гроб-
ницу на крају српског гробља

у Панчеву. По завршетку Пр-
вог светског рата, 1920. годи-
не, на тамишком кеју је по-
дигнут споменик стрељанима,
а трг на коме су погубљени на-
зван је Трг мученика. Током
Другог светског рата немачки
окупатори су порушили тај
споменик, попут других у гра-
ду који су симболизовали срп-
ски национални идентитет.
Поводом прославе Дана
устанка 7. јула 1953. године
споменик је обновљен. M. Г.

Преминули био Панчевац

Из времена када је у „Утви” било довољно посла



Наш суграђанин Огњен
Тошић, ученик београдске
Математичке гимназије,
освојио је златну медаљу
на екипно-индивидуалном
турниру „Математички ви-
шебој” одржаном у Мо-
скви. Гимназија „Колмого-
ров” била је од 2. до 7. но-
вембра домаћин врсним
математичким зналцима
из Русије, Казахстана и Ср-
бије. Међу 24 екипе српска
екипа је била најбоља, а

Огњен је у укупном збиру
бодова у три дисциплине
имао највећи салдо и оки-
тио се златним одличјем.
То је једно од најпрести-
жнијих и најозбиљнијих
такмичења која Русија тра-
диционално организује.

Организатор је била по-
зната специјализована гим-
назија „Колмогоров”, по
чијем узору је и основана
Математичка гимназија у
Београду.

Расписан конкурс
„Youth Heroes”, 
намењен промоцији
успешних младих 
људи

Признање у области
образовања, 
предузетништва, 
друштвеног 
активизма, културе и
креативне индустрије

У времену медијске афирма-
ције компромитујућих лико-
ва, тј. квазихероја садашњице
кроз ријaлити програме, НИС
и фондација EXIT раде нешто
сасвим супротно – расписали
су конкурс „Youth Heroes”,

намењен промоцији успе-
шних младих људи који
представљају позитивне узо-
ре у друштву. На овај потез су
се одлучили зато што у Срби-
ји има и правих младих херо-
ја који стварају у тишини и
постижу велике успехе (осва-
јају медаље на међународним
научним такмичењима, уна-
пређују своју локалну зајед-
ницу, стварају врхунска умет-
ничка дела, осмишљавају
креативне подухвате итд.), за
које нема места у програм-
ским шемама и рубрикама
српских медија.

Ствар је сасвим јасна: НИС
и EXIT желе да их извуку из
анонимности, представе јав-
ности и промовишу као звезде
у успону, како би они постали
инспирација, понос и узор за
своје вршњаке и све нас. Реч је
о признању које ће бити доде-
љено у пет области: образова-
ње/наука, предузетништво,
друштвени активизам, култу-
ра/уметност и креативна ин-
дустрија, a биће подељене по

три награде у свакој категори-
ји. Најбоље кандидате ће би-
рати стручна комисија саста-
вљена од представника НИС-а,
фондације EXIT и угледних
појединаца из наведених
области.

Расписивање конкурса пред-
ставља наставак кампање
„Youth Heroes”, којом НИС и
фондацијa EXIT промовишу
позитивну страну српског дру-
штва. Након организовања
конференције посвећене успе-
шним младим људима, међу
којима су промовисани и сти-
пендисти НИС-а, компанија и
фондација су установиле ово
признање као следећи корак у
афирмацији истинских хероја
данашњице. Менаџмент ру-
ско-српског нафтног гиганта,
поред бројних програма наме-
њених младима, и на овај на-
чин настоји да пружи подршку
младима у Србији, у складу са
својим слоганом: „Будућност
на делу”.

Како кажу идејни творци
награде, свако време ствара

своје хероје, па стога траже
младе хероје, покретаче по-
зитивних промена, младе
људе који упркос свему и
свима сваког дана вредно
раде, уче, стварају, инспири-
шу друге и боре се да дају
максималан допринос да
свој живот и своје окружење
промене набоље. Право уче-
шћа на конкурсу имају мла-
ди узраста од 15 до 30 годи-
на с држављанством Репу-
блике Србије и с посебним
достигнућима, наградама
или признањима из области
образовања, културе или
уметности, друштвеног ак-
тивизма, предузетништва и
креативне индустрије. Кон-
курс je отворен до 23. новем-
бра, а 15 најбољих кандида-
та биће проглашено у децем-
бру.

Заинтересовани кандидати
могу се пријавити попуњава-
њем формулара који треба пре-
узети са линка www.exitfest.org
и потом га послати на адресу
exitfoundation@exitfest.org.

Савремена и добро
опремљена образовна
установа

Представљен 
„Ветросол”, пројекат
Машинске школе 
који се реализује уз
помоћ НИС-а

Ученици и запослени у Ма-
шинској школи Панчево про-
славили су у понедељак, 9. но-
вембра, дан школе. У школ-
ском холу се окупио велики
број ђака, садашњих и бив-
ших професора, директора
образовних установа, покра-
јинских и локалних полити-
чара и представника успе-
шних компанија.

У последњих неколико го-
дина, захваљујући залагању
управе школе и самих профе-
сора, уз помоћ локалне само-
управе и успешних компани-
ја, нарочито НИС-а, панче-
вачка Машинска школа по-
стала је савремена и добро
опремљена образовна устано-
ва у којој ђаци имају прилику
да се суоче са изазовима но-
вих технологија. Да подсети-
мо, то је једина школа у Срби-
ји у којој ученици уче 3Д
штампу. Вреди напоменути
да су ретки универзитети у ре-
гиону који се могу подичити
тиме да су у своје наставне
процесе увели ову технологи-
ју будућности.

Машинска школа Панчево
је данас успешна и модерна
образовна институција у обла-
сти пројектовања, производње
помоћу рачунара, мехатрони-

Четвртак, 12. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ПРОСЛАВА ДАНА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ ПАНЧЕВО

ЗАНАТЛИЈЕ НОВОГ ДОБА

ке, аутоматизације, роботике
итд. С друге стране, образов-
ни програми су тако устроје-
ни да одговарају захтевима
савремене производње и но-
вих технологија, а самим тим
и захтевима новог техноло-
шког доба.

Модерне занатлије
Директор Машинске школе
мр Милорад Илић у поздрав-
ном говору је указао на значај
те образовне установе и њену
улогу у развоју привреде на-
шег града.

– Многи садашњи и бивши
инжењери, техничари и бра-
вари у великим панчевачким

фирмама своја прва стручна
знања стицали су у учионица-
ма и радионицама ове школе.
Ми данас образујемо занатли-
је новог доба, које је одавно
почело. Окружени смо чипо-
вима, процесорима, рачуна-
рима, таблетима, ЦНЦ маши-
нама, аутоматизованим по-
стројењима, роботима. Не за-
боравите да се модерни рато-
ви воде дроновима и беспи-
лотним летелицама и другим
технолошким чудима. Читав
свет је устројен и утемељен на
иновацији, а убеђен сам да
наши ђаци и професори нису
неми посматрачи, већ актив-
ни учесници у новој техноло-
шкој ери – рекао је Илић и ис-
такао да је неопходно проши-
рити и ојачати сарадњу изме-
ђу града, привреде и стручних
школа.

Посебно интересантно из-
лагање имао је панчевачки
глумац Мирослав Жужић, ко-
ји је присутне подсетио на ду-
гогодишњу традицију занат-
ства у нашем граду и на зна-
чај колара, лончара, бачвара,
јорганџија, столара, ковача и
пивара за развој Панчева. По-
пуларни Жуле је говорио о
Ђорђу Вајферту и Илији Ми-
лосављевићу Коларцу, углед-
ним индустријалцима и родо-
љубима. Посебну пажњу ђака
привукло је присуство европ-
ског првака Душана Боркови-
ћа, који је, као врсни зналац
свог возачког заната, указао
на значај константног рада и

Наши ученици једини у Србији уче 3Д штампу
ФОНДАЦИЈA „ТИЈАНА ЈУРИЋ”

Помоћ атлетичарки
Тамари

Представник фондације
„Тијана Јурић” Игор Јурић,
отац трагично настрадале
девојчице по којој је та ор-
ганизација добила име, по-
сетио је Панчево у недељу,
8. новембра. Он је том при-
ликом младој атлетичарки
Тамари Полић, у знак за-
хвалности за безрезервну
подршку, поклонио спорт-
ску опрему с логом фонда-
ције, коју ће она носити на
даљим такмичењима. Дого-
ворено је да се у наредном
периоду у нашем граду одр-
жи неколико едукативних
радионица са идејом да се
делује превентивно и спре-
че трагедије попут оне која
је задесила Тијану Јурић.

Према речима Игора Ју-
рића, након несреће која му
се десила и начина на који је
изгубио ћерку, схватио је да
једна административна про-
цедура може спасти нечији
живот. Стога је покренуо
иницијативу која је довела
до измена у закону. Сада је
полиција дужна да у случаје-
вима нестанка лица без од-
лагања користи све располо-
живе мере и радње по прија-
ви нестанка, што би требало
да обезбеди ефикасност по-
лицијских истрага отмица и
нестанка малолетника. Тија-
нин отац је основао органи-

зацију која спроводи едука-
ције о безбедном коришћењу
интернета и води борбу про-
тив трговине људима. Међу
онима који су препознали
значај ове фондације је про-
фесорка Економске школе
„Паја Маргановић” Славица
Анастасија Ћосовић.

– Фондацији сам се при-
кључила јер ме је мотивиса-
ла снага човека који је и на-
кон проживљене трагедије
желео да помогне и зашти-
ти другу децу од опасности
које вребају и тиме стекао
моје дивљење – истакла је
професорка.

Тијанин отац је сазнао за
шеснаестогодишњу атлети-
чарку Тамару, која, иако
тренира у лошим условима,
постиже добре резултате.
Код младе Панчевке је при-
метио особине које је имала
његова ћерка и одлучио је
да јој помогне.

– Пошто је Тамара поста-
ла и наш званични амбаса-
дор, желимо да њој и њеним
другарицама из клуба омо-
гућимо минималне услове
за рад и напредак – рекао је
Игор Јурић и обећао да ће
разговарати с градским већ-
ницима како би биле обез-
беђене просторије за одла-
гање опреме и пресвлачење
атлетичарки.

ИСПРАВКА И ИЗВИЊЕЊЕ

ЗАВРШЕН „МАТЕМАТИЧКИ ВИШЕБОЈ”

Ново злато 
за Огњена Тошића

усавршавања и позвао ма-
шинце да вредно уче и раде,
јер, ко зна, можда ће неко од
њих постати део његовог по-
бедничког тима.

Ретрофит старих машина
На свечаности је представљен
„Ветросол”, пројекат Машин-
ске школе који се реализује уз
помоћ НИС-а. Реч је о систе-
му који обједињује два обно-
вљива извора енергије (енер-
гију ветра и сунца). Недавно
су на кров школе постављени
соларни панели, а у једном од
кабинета је инсталиран посе-
бан уређај за праћење и упра-
вљање соларним системом. С
друге стране, професори и
ученици раде на изради про-
јекта сопственог мултифунк-
ционалног 3Д штампача и ле-
го робота, а у плану је и да их
сами направе.

Посебно је била интере-
сантна презентација професо-
ра Светислава Секулића по-
свећена ретрофиту старих
ЦНЦ машина. Захваљујући
компанији „Сименс”, локал-
ној самоуправи и уложеном
великом труду својих профе-
сора ученици Машинске шко-
ле сада имају прилику да уче
на савременим училима. Тех-
нологија старих ЦНЦ машина
(из ’88. и ’89. године) одавно је
превазиђена, тако да су про-
фесори инжењери из ове шко-
ле решили да старе машине
повежу с новим, савременим
управљачким јединцима и то
им је пошло за руком.

У тексту „Школа – центар за
учење о здравом животу”,
објављеном у „Панчевцу”
број 4634, ненамерно је изо-
стављена информација да је
други стручни скуп „Актив-
није школе”, одржан у Но-
вом Саду, организовао По-
крајински секретаријат за

омладину и спорт, који и
спроводи овај значајан про-
грам посвећен развијању
школе као места где се про-
мовишу спорт и здравље на
свим нивоима.

Извињавамо се читаоци-
ма и организаторима због
учињеног пропуста.

НАГРАДА НИС-а И EXIT-a

Прави хероји данашњице

ННООВВАА  РРААДДИИООННИИЦЦАА

Градски већник задужен за просвету Миодраг Радојковић ис-

такао је да је Машинска школа Панчево једна од најстаријих,

најиновативнијих машинских школа у Србији, школа с прести-

жним признањима која се тичу осавремењавања наставе.

– Школа је добро опремљена, али има једну ману. Недо-

стаје јој права, модерна радионица, али се надамо да ћемо

као град успети да решимо овај велики проблем, како бисмо

будућим генерацијама обезбедили практично усавршавање

у савременом окружењу. Ово је важан подухват за локалну

самоуправу, нарочито сада када се све више прича о увође-

њу дуалне наставе, у којој ће пракса имати предност у одно-

су на општеобразовне предмете. Град је помогао Машинској

школи да оствари већи део својих амбициозних пројеката за

осавремењавање наставе, што кроз логистику, што кроз

конкретну финансијску подршку. Ђаци и професори ове

образовне установе имаће подршку локалне самоуправе и у

наредном периоду – рекао је Радојковић за „Панчевац”.



ДЕЦА ИЗ „БУБАМАРЕ” ПРЕД ПУБЛИКОМ

Песме и цртежи – 
поклон за најмилије
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СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА

ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА 
СПРЕЧАВАЈУ НАСТАНАК БОЛЕСТИ

У Јужнобанатском
округу лани 
пријављено 957 
новооболелих

Светски дан борбе против ди-
јабетеса ове године се обеле-
жава под слоганом „Нека
здрава исхрана постане право,
а не привилегија”, како би се
побољшала доступност здраве
хране, сачували животи и
скренула пажња јавности на
могућност превенције ове бо-
лести. Лекари Превентивног
центра Дома здравља Панчево
објашњавају да је шећерна бо-
лест најучесталија болест жле-
зда са унутрашњим лучењем.
То је комплексно обољење по-
ремећаја метаболизма, а ка-
рактерише га повишена вред-
ност шећера у крви. Основна
подела је на дијабетес типа 1
или инсулин-зависни (јавља се
пре 35 године живота) и тип 2,
који не мора да се лечи инсу-
лином, већ може и оралном
терапијом. Дијабетес типа 2
настаје после 40. године живо-
та, постепено и неприметно, а
чак око 30 одсто болесника у
тренутку постављања дијагно-
зе већ има хроничне компли-
кације.

Лекари сматрају да здрав
стил живота може у 70 одсто
случајева спречити настанак
дијабетеса типа 2. Здрава хра-
на такође може смањити ри-
зик за појаву болести, посебно
лиснато поврће, свеже воће,

Пише: Драгана Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА

Јесења доза витамина

Кестен
Кестен је намирница ка-
рактеристичног мириса и
благог, слаткастог укуса,
са широком применом у
кулинарству и кондитор-
ству. Због високе енергет-
ске вредности (у 100 гра-
ма има 200 калорија)
препоручује се деци,
спортистима, трудница-
ма и старијим особама, а
због малог садржаја ма-
сти и високог процента
скроба, протеина, вита-
мина и минералних соли
погодан је у дијетотера-
пији. Кестен не садржи
глутен, па је погодан за
безглутенску исхрану.
Поред питомог кестена,
познато је лековито дело-
вање дивљег кестена, који
није јестив због изразито
горког укуса. Кестен је
богат витаминима А, Б
(Б1, Б2, Б6, Б9) и Ц. Вита-
мин Б9 (фолна киселина)
обично се налази у зеле-
ном лиснатом поврћу, а
неопходан је за раст ће-

лија, синтезу ДНК и нор-
малан рад нервног систе-
ма. Це-витамин доприно-
си здрављу зуба, костију и
крвних судова. Од мине-
рала кестен садржи кали-
јум, фосфор, калцијум,
магнезију, сумпор, хлор,
бакар, гвожђе и манган.

У народној медицини
се користе плод, лист, ко-
ра и дрво за прављење ча-
јева, тинктура и меда.
Сматра се да помаже код
бубрежних и стомачних
тегоба, вишка воде у орга-
низму, упала, артритиса,
реуме, астме, бронхитиса,
проширених вена, цирку-
лације, физичке и инте-
лектуалне исцрпљености.
У кулинарству се од ке-
стена припремају разне
супе, чорбе, пире и посла-
стице, а због велике коли-
чине скроба од њега се до-
бија и брашно. Мирис пе-
ченог кестена неодољиво
подсећа на градске улице
у јесен. Пренесите ту див-
ну атмосферу у свој дом и
испеците кестење сами.

Кестење из рерне
ППооттррееббнноо::  500 г питомог свежег кестена. По жељи: мед, цимет,

црна чоколада, рум.

ППррииппррееммаа:: Кестен ставити у хладну воду и кувати до тачке кљу-

чања, а затим процедити. Зарезати кору у облику слова X. Ре-

ђати на плех обложен папиром за печење. Пећи у рерни загре-

јаној на 220 степени 30 минута. Увити у крпу и оставити да се

прохлади. Ољуштити кору и по жељи кестење умакати у отопље-

ну чоколаду, мед, цимет или рум.

ООвваајј  ррееццеепптт  ии  ммннооггее  ддррууггее  ммоожжееттее  ппррооннааћћии  ннаа  ссаајјттуу  wwwwww..bbrrzzooiillaakkoo..ccoomm
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Контрола шећера у крви кључна 

Новац за терапију на очима
четворогодишње Драгане Ра-
данов и даље се прикупља.
Прошле недеље је Унија мла-
дих града Панчева организова-
ла хуманитарни концерт у
Старој пивари, на којем је при-
купљено 16.500 динара. Међу-
тим, да би Драгана отишла у
Нови Сад на терапију, заказану
за 16. новембар, потребно је
још око 45.000 динара.

Добротворној акцији су се
придружили Владан Кеље-
вић и Дом омладине Панче-
во организацијом концерта у
петак, 13. новембра, у двора-
ни „Аполо”, на којем ће на-
ступити бендови „Ничим
изазван” и „Енормна блајс-
на”. 

Сав приход од продаје ула-
зница намењен је за лечење
Драгане Раданов. Концерт по-
чиње у 21 сат. Улазнице по це-
ни од 300 динара могу се ку-
пити на благајни „Апола”, у
фризерском салону „Just Cut”,
кафе-бару „Амарето”, кафићу
„Погон” и у џиџабиџарници
„Душа”.

Наша суграђанка Вера Новко-
вић имала је потребу да јавно
захвали лекарима Дома здра-
вља Панчево, Службе хитне
медицинске помоћи и специ-
јалистима Опште болнице на
залагању приликом лечења
њене мајке Донке Митревски,
из Јабуке, која је недавно пре-
минула. Према речима наше
суграђанке, лекари Службе
хитне медицинске помоћи су
на сваки њен позив долазили и
увек су били ту када је требало. 

Посебну захвалност она
дугује др Зорици Сокић из
здравствене станице „Нови
свет”, за коју каже да је од-
личан дијагностичар и да
се максимално трудила и
хитно реаговала кад је то
било потребно (инфузија,
ЕКГ, ултразвук). Адекват-
ном терапијом и саветима,
закључује Вера Новковић,
др Зорица Сокић се борила
за сваки дан живота њене
мајке.

ЗАХВАЛНОСТ ЗА АДЕКВАТНО ЛЕЧЕЊЕ

Велики труд 
свих лекара

орашасти плодови, интеграл-
не житарице, незаслађен не-
масни јогурт и посно месо.

У свету број оболелих од ди-
јабетеса расте, а посебно за-
брињава то што половина њих
не зна да има шећерну болест.

Прошле године од дијабетеса
је боловало приближно 387
милиона одраслих особа, а
процењује се да ће се до 2035.
године тај број повећати на
592 милиона. Највећи број
њих је узраста између 40 и 59
година. У Србији од дијабете-
са болује приближно 710.000
одраслих особа и тај број не-
престано расте. Према пода-
цима Завода за јавно здравље
Панчево, у Јужнобанатском
округу лани је пријављено 957
новооболелих од дијабетеса,
од којих више од 95 одсто има
дијабетес типа 2. У нашем
округу је највећи број новоо-
болелих регистрован у узрасту
од 45 до 64 године, а чешће су
оболевале жене него мушкар-
ци. Међутим, последњих го-
дина, како наводе лекари, због
неправилне исхране, недо-
вољне физичке активности и

гојазности, овај тип дијабетеса
све чешће се јавља код деце и
младих одраслих особа.

Лекари напомињу да је ди-
јабетес хронична и прогресив-
на болест, те га прате акутне и
хроничне компликације у ви-
ду промена на крвним судови-
ма, мрежњачи, нервним завр-
шецима, као и на бубрезима.
Као последица шећерне боле-
сти јављају се и болести срца и
крвних судова, инфаркт срца и
мозга, као и артериосклероза.

Као и код сваке друге боле-
сти, и код дијабетеса је пре-
венција веома важна. Струч-
њаци Завода за јавно здравље
истичу да су кључни фактори
за спречавање настанка боле-
сти правилна исхрана, дозира-
на физичка активност, живот
без дуванског дима, контрола
стреса и познавање историје
оболевања у породици.

Малишани из вртића „Буба-
мара” показали су својим
родитељима, бакама и дека-
ма део онога што су научи-
ли током ове школске годи-
не у вртићу, на представља-
њу тог вртића у Дечјем кул-
турном центру у понедељак,
9. новембра. „Бубамара” је,
као и претходних година,
отворила традиционалну
серију приказивања дечјег
стваралаштва Предшколске
установе „Дечја радост”. У
програму су учествовали
малишани из три пред-
школске, два обданишне и
једне забавишне групе.

– Представили су се пе-
смом и стиховима, као и ли-
ковним радовима који су
изложени овде. Свако од
њих има два рада на тему је-
сени, бундевијаде и круже-
ња воде у природи – рекла је
Сузана Поповић, главна
васпитачица у вртићу.

Она је додала да ће пред-
школци (њих седамдесет
петоро) до краја школске

године учествовати на још
неколико манифестација,
међу којима су програми
„Растимо уз плес” и Дечја
олимпијада.

Дечји културни центар
постоји већ десет година и
настао је из потребе да се
представи дечје стварала-
штво. Излагање ликовних
радова малишана, како је
рекао Емил Сфера, ликов-
ни педагог у ПУ „Дечја ра-
дост”, јесте подстицај деци
да се изражавају кроз цр-
теж.

– У предшколском узра-
сту није најбитнији продукт,
већ је важно да дете изрази
своја осећања кроз слику и
покрет, а није реткост ни да
читав свој живот прикажу
кроз цртеж – изјавио је
Емил Сфера.

Сваке недеље у Дечјем
културном центру предста-
вља се по један вртић. У по-
недељак, 16. новембра, биће
одржана приредба малиша-
на из „Ланета”.

Страну припремила 
Ивана 

Предић

ББЕЕССППЛЛААТТННИИ  ППРРЕЕГГЛЛЕЕДДИИ  ЗЗАА  ССТТААРРЧЧЕЕВВЦЦЕЕ

Поводом Светског дана борбе против дијабетеса Превен-

тивни центар Дома здравља Панчево, у сарадњи с Месним

одбором Српске напредне странке у Старчеву, за грађане

тог места спровео је у уторак, 10. новембра, бесплатне пре-

вентивне прегледе у сали Месне заједнице.

Том приликом је седамдесет двоје људи контролисало крв-

ну слику, холестерол, триглицериде и шећер. Након тога су ле-

кари разговарали с грађанима и пружили им корисне савете.

У четвртак, 12. новембра, од 7.30 до 10.30, акција пре-

вентивних прегледа биће организована и за раднике „Пе-

трохемије”. Ј. Ф.

НОВИНЕ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

Промењени термини за заказивање
У Служби за здравствену за-
штиту жена Дома здравља
Панчево од фебруара су уве-
дени бројеви мобилних теле-
фона за заказивање прегледа
сваког радног дана у смени
када изабрани гинеколог ра-

ди. Термини за уговарање по-
сета су недавно промењени и
сада је то могуће учинити од
13 до 14 и од 19 до 20 сати.
Према речима Иване Матару-
ге, главне сестре у Служби за
здравствену заштиту жена, от-

кад је уведено телефонско за-
казивање, установа много бо-
ље функционише, а и паци-
јенткиње су задовољније, иако
има и оних жена које имају
примедбу да не могу добити
везу. Таквих проблема више
неће бити јер се, како каже
Ивана Матаруга, сада посете
заказују у периоду када сестре
имају мање посла и могу да
одговоре на позив. Бројеви те-

лефона за сваког лекара до-
ступни су на сајту Дома здра-
вља Панчево (www.dzpance-
vo.org).

Током овог месеца пет ги-
неколога је на едукацији у
склопу програма скрининга
рака грлића материце, тако да
у том периоду неће радити,
већ ће само обављати прегле-
де пацијенткиња које су прет-
ходно заказале.

У ПЕТАК, 13. НОВЕМБРА

Хуманитарни концерт
за Драгану Раданов



Корисници даљинског греја-
ња и даље нису задовољни
због тога што цена те кому-
налне услуге није смањена и
траже да се у великој сали
Скупштине града одржи са-
станак с градоначелником и
највишим градским функци-
онерима – чуло се на збору
грађана у Месној заједници
Тесла који је одржан 10. но-
вембра.

На том скупу присутни су
могли да потпишу захтев за
одржавање састанка о цени гре-
јања који је начелнику Градске
управе Милораду Милићевићу
упутио Славко Малиџан, пред-
седник Иницијативног одбора
корисника даљинског грејања.

Чланови Иницијативног од-
бора су обавестили грађане о
томе шта се све дешавало од
претходног збора, који је одр-
жан на истом месту 12. окто-
бра. Између осталог, подсети-
ли су да је крајем прошлог ме-
сеца Скупштина града ванред-
но заседала и да се том прили-
ком разговарало само о цени
грејања. Закључено је да се не

прихвати захтев „Грејања” за
поскупљење од пет одсто, али
ни захтев Иницијативног одбо-
ра за појевтињење, већ да све
остане као што је било до сада.

Чуло се и да је 16. октобра
послата молба чланова Иници-
јативног одбора корисника да-
љинског грејања за пријем код
градоначелника, али да није
било никакве повратне реакци-
је. Није било одговора ни на
захтев за смањење цене грејања
који је упућен надлежнима у
Градској управи иако су га пот-
писали бројни грађани.

Присутни на збору грађана
у Месној заједници Тесла оба-
вештени су да су 9. новембра

поднети захтеви градоначел-
нику и Јавном комуналном
предузећу „Грејање” да поша-
љу неког ко би их представљао
на збору грађана, али да су и
они игнорисани.

Неколико грађана је у сво-
јим излагањима скренуло па-
жњу на то да се и ове јесени по-
навља иста ситуација као и то-
ком претходне две године, ка-
да је „Грејање” уштедело гас
због високих температура и ле-
пог времена. Према њиховим
речима, „Грејање” ће по свему
судећи и ове зиме бити у по-
вољној финансијској ситуаци-
ји и то је разлог више због ко-
јег се очекује смањење рачуна.

Наш донедавни суграђанин
Зоран Илић Тамбура, улични
блуз свирач, којем је београд-
ска комунална полиција ових
дана послала решење на осно-
ву којег мора да иде у затвор
јер није хтео да плати казну од
3.000 динара због наводног
кршења прописа о свирању у
Кнез Михаиловој улици, каже
да ће се борити до краја и да
ће само силом моћи да га оте-
рају иза решетака.

– Свирам од 2011. године у
Кнезу и до сада сам увек без
проблема добијао дозволу. Ме-
ђутим, недавно нису хтели да
ми је продуже јер наводно више
не испуњавам услове и не за-
служујем позитивну оцену. Ја

сам питао како је то могуће, с
обзиром на то да сам снимио
два диска с групом „Бели багре-
ми”, а свирао сам и наступао
као пратећи музичар са Алек-
сандром Ковач, Сандром Перо-
вић, Милићем Вукашиновићем
и другима – изјавио је Илић.

Он је додао да је без обзира
на то до сада имао бројне про-
блеме с комуналном инспекци-
јом и комуналном полицијом,
јер су му написале 108 прекр-
шајних пријава и послале га на
40 суђења. Према његовим ре-
чима, те пријаве су најчешће
биле смешне и неосноване, што
потврђује податак да је већину
судских процеса који су били
вођени против њега добио.

9ХРОНИКА

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас које осо-
бине мора поседовати добар
тајни агент. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан из-
даваштво” припремили су
по један примерак књиге
„Дневник једног шпијуна”
Луиђија Карлетија за два
наша читаоца или читатељ-
ке који су најкреативније
одговорили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Мора бити добар аброно-
ша.” 064/1792...

„Добар тајни агент мора
имати велики нос да нању-
ши злочин, огромну главу
да реши злочин и дуг корак
да би био кадар стићи и уте-
ћи и на страшном месту по-
стојати.” 062/8183...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на
питање због чега отићи
одавде и/или због чега овде
остати. Они ће освојити по
један примерак књиге „Дрво
живота” Кристине Ковач.

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

„Куд год да одеш, ти си
странац, па одлучи да ли ћеш
отићи или остати.” 062/8480...

„Отићи због свеопштег
хаоса, остати јер нигде није
као код куће.” 064/2558...

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.

ЛЕПА ВЕСТ ЗА НАШЕ СУГРАЂАНЕ КОЈИ ПУТУЈУ ЗА БЕОГРАД

ЈЕДНА КАРТА ЗА ОБА ГРАДА

Четвртак, 12. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

АТП преговара са
ГСП-ом о 
уједначавању 
тарифног система
Панчева и главног
града

Куповина месечне
карте на шалтерима
АТП-а биће довољна
и за вожње 
по Београду

Уколико успеју преговори о
уједначавању тарифног систе-
ма које ових дана воде руко-
водства АТП-а и београдског
ГСП-а, наши суграђани који
свакодневно путују аутобуси-
ма за главни град моћи ће да
се са само једном месечном
картом возе на територији
Панчева и Београда.

Према речима Миленка
Крајновића, директора АТП-а,
то јавно комунално предузеће
највећи број путника има на
линији Панчево–Београд и зато
жели да им омогући да се пре-
возе што удобније и јевтиније.

– Због тога смо заједно с
градским управама Панчева
и Београда и колегама из

Према његовим речима, да
би се видело какве су реакци-
је Панчеваца који свакоднев-
но путују за Београд, они у ау-
тобусима добијају анкетни
листић с неколико питања:
„Колико често користите јав-
ни превоз на линији Панчево-
–Београд? Коју врсту карте
користите? Да ли користите
градски превоз по Београду?
Да ли бисте платили већу це-
ну месечне карте АТП-а од
тренутне уколико би она ва-
жила и у возилима ГСП-а у
Београду? Која цена за горе-
наведену месечну карту би
вам била прихватљива?”

Директор АТП-а је рекао и
да су у том предузећу задо-
вољни због тога што је један
број путника попунио листић
и одговорио на питања. Он је
додао да се анкетирање наста-
вља и апеловао је на све пут-
нике који добију листић да га
попуне и врате радницима
АТП-а.

– Циљ анкете је да што боље
уједначимо тарифни систем с
Београдом како бисмо омогу-
ћили Панчевцима који су ко-

рисници наших услуга да се с
једном картом возе и на тери-
торији нашег града и у пре-
стоници. Има више идеја, а
како ће се све завршити, ви-
дећемо. Хтео бих посебно да
нагласим и скренем пажњу на
то да у овим преговорима мо-
рамо водити рачуна о томе да
ускладимо интересе управа
Панчева и Београда, АТП-а и
ГСБ-а, а да на крају највише
користи од тога имају путни-
ци – додао је Крајновић.

На питање новинара како
коментарише предлоге да се
продужи линија 108 ГСБ-а и
да саобраћа и на територији
Панчева, он је одговорио да
ће све остати као што је било
и до сада и да неће бити ника-
квих промена.

Објаснио је да је ГСБ, за
разлику од АТП-а, градски
превозник, што по закону
значи да може обављати пре-
воз само на територији Бео-
града. С друге стране, панче-
вачки превозник је регистро-
ван за међумесни превоз и
има право да пролази и кроз
територију Београда.

ГСП-а одржали већ неколико
састанака. На њима смо раз-
говарали о томе шта да ура-
димо да бисмо побољшали
услове превоза и олакшали
путницима. Једна од идеја је
да се за њих обезбеди месеч-
на карта с којом би могли да
се превозе нашим аутобусима
и возилима ГСБ-а по Београ-
ду, у зони један и два – изја-
вио је Крајновић.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ваља имати велики нос

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ОДРЖАН НОВИ ЗБОР ГРАЂАНА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ТЕСЛА

И даље траже појевтињење грејања

ЈЕДАН ОД ПРАВНИХ АПСУРДА У СРБИЈИ

Комунална полиција прогони уличног свирача

На иницијативу наше сугра-
ђанке Неде Стојановић, на
сајту „peticije24.com” ових
дана је почело прикупљање
потписа за петицију којом
се тражи изградња пешачке
пасареле на потезу између
Стрелишта и „Авив парка”.

Тај захтев се образлаже
угроженошћу наших сугра-
ђана из тог дела града који,
да би стигли до „Авива”,
свакодневно прелазе преко
ауто-пута за Београд, на ко-
јем стално има много ауто-
мобила.

„Насеље Стрелиште у
Панчеву има приближно
25.000 становника. Одвоје-
но је пругом и регионалним
путем Е-70 од центра града.
Од изградње ’Авив парка’, а
нарочито ресторана ’Мекдо-
налдс’ и отварања трговин-
ског ланца ДИС, појачала се
флуктуација људи ка том
делу насеља Тесла. Грађани
у великом броју свакоднев-
но прелазе железничку пру-
гу и Првомајску улицу,
угрожавајући сопствену без-
бедност, као и безбедност
других учесника у саобраћа-
ју. У много случајева смо

имали прилику да видимо
родитеље како преносе бебе
у колицима, као и ситуације
где се старији суграђани
спотакну о шине или каме-
ње. Имајући у виду да се
’Авив парк’ непрекидно ши-
ри (ускоро почиње да ради и
биоскопски комплекс) и да
ће грађани, због немогућно-
сти да једноставније и брже
приђу трговинском ком-
плексу, наставити да прела-
зе пругу на месту завршетка
Улице Јована Павловића (а
сада директно наспрам но-
вог биоскопа ’Синеплекс’),
сматрамо крајње неопход-
ним да се у што краћем ро-
ку изгради једна пешачка
пасарела на том месту. Са
својих 25.000 мештана,
Стрелиште би коначно до-
било адекватну безбедну по-
везаност са осталим делови-
ма града. Позивамо вас да
се прикључите акцији при-
купљања потписа, како би-
смо што пре Градску управу
обавестили о неопходности
изградње пасареле и надамо
се позитивном одговору на
нашу иницијативу”, пише у
тексту ове петиције.

Ускоро много лакше до престонице

У АКЦИЈИ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

Kонтролисана 
бројила за струју

Радници Електропривреде
Србије (ЕПС) ових дана су
обавили ванредну контролу
рада бројила за струју у уго-
ститељским објектима, као и
у приватним фирмама и про-
давницама у Панчеву. Повод
за ту акцију биле су сумње да
су многи власници тих лока-
ла подесили бројила да при-
казују знатно мању потрошњу
струје од стварне.

Овакве сумње су се пока-
зале тачним, због чега је у
неколико познатих град-
ских кафића, продавница и
других угоститељских обје-
ката искључена струја. Како
„Панчевац” сазнаје, њихови
власници су одмах после то-

га дошли у панчевачку
Електродистрибуцију како
би измирили дугове и пла-
тили накнаде за поновно
укључење струје.

Да би се избегло евентуал-
но гледање кроз прсте и под-
мићивање, контролу рада
електричних бројила у на-
шем граду обавили су рад-
ници ЕПС-а који су дошли
из Београда. О обимности
акције говори то што је за њу
било ангажовано пет екипа.
Према информацијама до
којих је „Панчевац” дошао,
сличне провере ће се наста-
вити, а спроводиће се најма-
ње једном месечно, ако не и
чешће.

ММЕЕЂЂУУ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИММАА  ЛЛООККААЛЛННЕЕ  ВВЛЛААССТТИИ

Успешан завршетак преговора између АТП-а и ГСП-а један

је од приоритета панчевачке локалне власти. О томе гово-

ри податак да је градоначелник Саша Павлов ових дана

формирао тим састављен од стручњака из АТП-а и Градске

управе. Надзор над радом тима вршиће чланови Градског

већа Сузана Јовановић и Драган Грујичић.

– Задатак тог тима је израда нацрта споразума између

Града Београда и Града Панчева о унапређењу јавног пре-

воза. После тога неопходно је усклађивање тог акта с пози-

тивним прописима којима се уређује ова област и, као сле-

дећи корак, припрема коначног текста предлога споразума

и обављање других послова који су неопходни да би се он

реализовао – изјавио је Миленко Крајновић.

ПОТПИСИВАЊЕ ПЕТИЦИЈЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Пасарела код „Авива”



У наставку активности на су-
збијању сиве економије и не-
легалне трговине акцизним
производима припадници
панчевачке полиције су ухап-
сили Ж. П. (1960) због тога
што постоје основи за сумњу
да је хтео да препродаје нафт-
не деривате које је набавио од
једне особе.

Приликом контроле комби-
ја панчевачке регистрације
којим је осумњичени упра-
вљао, полиција је пронашла
тону евродизела, пумпу и дру-
гу опрему за претакање. Гори-
во се налазило у два канисте-
ра – један је био запремине
800, а други 200 литара.

Ухапшени је осумњичен за
кривично дело недозвољена
трговина, a полиција наста-
вља рад на овом случају.

Подсећамо, ово није прва
акција полиције у којој су на

мети били шверцери нафтних
деривата. Пре недељу дана на
обали Дунава код Ковина
ухапшене су три особе у тре-
нутку када су на импровизова-

ним баржама претакале гори-
во у бурад.

Том приликом им је одузе-
то 6.250 литара нафте, 3.000
литара прерађеног уља и 200

литара моторног уља. Поли-
ција им је одузела и две бар-
же, два чамца, седам пумпи за
претакање, две машине за ме-
шање бензина и комби.

Према писању појединих
медија, полиција ових дана
интензивно спроводи акцију
контроле безбедности на Ду-
наву и дуж приобаља те реке и
покушава да у што већој мери
сузбије шверц горива, па су
ова два хапшења која су спро-
вели припадници Полицијске
управе Панчево, по свему су-
дећи, део те активности.

Подсећамо, гориво је уз ду-
ван, кафу, алкохол и течни
нафтни гас акцизни производ.
Знатан део новца од продаје
тих артикала слива се у др-
жавне касе, па се зато полици-
ја и други државни органи бо-
ре против њиховог нелегалног
промета.

Поводом 8. новембра, Дана
Панчева, на Старом право-
славном гробљу je одржана
комеморација испред споме-
ника страдалима током Првог
светског рата.

Након парастоса венце су, у
име нашег града, положили
председник Скупштине Пан-
чева Тигран Киш и глумац
Мирослав Жужић, а сенима
жртава поклонили су се и
представници Војске Србије,
борачких организација, град-
ских одбора Демократске
странке Србије и Покрета
„Двери”, удружења за неговање
историјских традиција и гости

из руског града Ступина, који
је збратимљен с Панчевом.

– Данас наш град слави свој
празник у знак сећања на дан
када су јединице српске војске
под командом капетана Петра
Арачића ослободиле Панчево
од двовековне хабзбуршке до-
минације и почеле присаједи-
њење овог града и читаве реги-
је Краљевини Србији, што је
касније резултирало ствара-
њем Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца. Сви знамо да се ве-
лике битке и победе српске
војске током Првог светског
рата, као и повлачење преко
Албаније и пробој Солунског

фронта данас изучавају на нај-
престижнијим војним акаде-
мијама широм света. Чињени-
ца да је српски народ у Првом
светском рату изгубио дваде-
сет осам посто становништва
довољно говори о великој жр-
тви коју смо поднели да бисмо
данас имали слободу. Нажа-
лост, у историји Панчева било
је још много страдања и жрта-
ва и зато данас морамо да по-
ручимо да је доста ратова. Мо-
рамо да научимо да побеђује-
мо у миру, слогом, знањем, је-
динством и памећу. Наше на-
ционалне интересе убудуће
морамо да бранимо без нових

ратова и жртава. То би сигурно
волели сви они који су дали
свој живот да бисмо ми данас
живели у слободи, на чему им
хвала – рекао је Тигран Киш.

Након његовог говора Ми-
рослав Жужић је прочитао пе-
сму Војислава Илића Млађег
„Како умире Далматинац”,
која је, како је истакао, једна
од најлепших родољубивих
песама.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Четвртак, 12. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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КОНАЧНА ПРЕСУДА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

ДВЕ ГОДИНЕ ЗА ТЕЖАК УДЕС
У несрећи пре пет
година погинуло дете
од две године и
повређене две особе

И поред тога, судије
нашле возачу
„олакшавајуће
околности”

Београдски Апелациони суд
недавно је потврдио првосте-
пену двогодишњу затворску
казну коју је Васи Неговану из
Долова изрекао Виши суд у
Панчеву за саобраћајну не-
срећу у том селу 11. фебруара
2010, кад је једна особа поги-
нула, а две су повређене.

Решењем Апелационог суда
Неговану је потврђена и за-
брана управљања моторним
возилом у трајању од две го-
дине, коју су му такође изре-
кле панчевачке судије.

Како пише у образложењу
пресуде, окривљени тог дана
није био способан да управља
моторним возилом с обзиром
на то да је после несреће утвр-
ђено да је имао 2,62 промила
алкохола у крви. Због тога је,
како сматрају судије, био сма-
њено урачунљив у тренутку
саобраћајне несреће, па је зато
довео у опасност животе људи
и угрозио јавни саобраћај.

Неминовни судар
„Окривљени је изгубио контро-
лу над возилом којим је упра-
вљао и прешао је у другу сао-
браћајну траку, намењену вози-
лима која су долазила из су-
протног смера. Међутим, тада
се сударио с другим аутомоби-
лом, чији возач је безуспешно
покушао да га избегне. Услед ја-
чине ударца жени која је седела
на задњем седишту аутомобила
који је возио оштећени испало

је мало дете из руку, пало у про-
стор између возачевог и сувоза-
чевог седишта и задобило те-
шке повреде од којих је преми-
нуло на путу за болницу. Дете-
това мајка је лакше повређена,
а оштећени возач је такође за-
добио тешке телесне повреде”,
пише у образложењу пресуде
Апелационог суда у Београду.

Негованов адвокат и тужи-
лац жалили су се на првосте-
пену пресуду панчевачког су-
да, али је Апелациони суд од-
био њихове жалбе.

У образложењу коначне од-
луке Апелационог суда пише
и да су судије приликом изри-
цања пресуде окривљеном

узеле у обзир олакшавајуће
околности које су му ишле у
корист. Објашњено је да се он
редовно одазивао позивима
на суђења, чиме је омогућио
несметано вођење кривичног
поступка. Наведено је и да је
окривљени пред судијама из-
јавио да се каје због свега што
је учинио и последица које је
изазвао. Олакшавајуће окол-
ности по окривљеног су биле
и то што је средовечан, има
породицу и никада пре сао-
браћајне несреће коју је иза-
звао није био осуђиван!?

Незадовољство због пресуде
Одлука судија да Негован бу-
де кажњен само са две године

затвора, и то пет година после
саобраћајне несреће коју је
изазвао у Долову, била је по-
вод за реакције посетилаца
сајта „Панчевца”. Поједини
од њих су свој револт изрази-
ли кратко, речима: „Брука”,
„Срамота”, „Стиди се, Срби-
јо”. Једна читатељка је напи-
сала да је дете које је страда-
ло у тој саобраћајној несрећи
имало само три године, а још
огорченија је била друга, која
је написала: „Да ли судије
мирно спавају након оваквих
одлука? Имају ли они децу,
пријатеље, комшије, па да их
питају имају ли савест кад мо-
гу да донесу такве пресуде?”

АКЦИЈА КОЈА СЕ СПРОВОДИ ОВИХ ДАНА

Полиција јури шверцере горива

Стеван
Кулић 
((11993344––22001155))

Умро је Стеван Кулић,
оснивач и дугогодишњи
руководилац компаније
„ХИП – Развој и инжење-
ринг”. У Панчево је 1971.
године с породицом до-
шао из Милана, и то у
„Петрохемију” – најпре
да конципира и изгради
лабораторију. Своју спо-
собност је исказао кроз
изузетан напредак у кари-
јери, бројне остварене са-
радње у земљи и ино-
странству и запошљавање
великог броја људи.

Крајем седамдесетих
година формирао је „ХИП
– Развој и инжењеринг” за
изградњу објеката у нафт-
ној и петрохемијској ин-
дустрији. Од скромног
почетка, с групом сарад-
ника у изнајмљеном про-
стору и бараци, Стеван
Кулић је успео да развије
компанију која је на вр-
хунцу свог постојања
имала 700 запослених у
земљи и око 1.000 анга-
жованих на пословима у
Либији, Ираку, Алжиру,
Русији...

Са скромним почетним
ресурсима, али са иску-
сним кадром и добро во-
ђен, „Развој и инжење-
ринг” је одмах изашао на
тржиште и почео оства-
ривање дохотка на посло-
вима у земљи – у Војводи-
ни и на Косову и Метохи-
ји, да би већ 1984. године
изашао на међународно
тржиште ангажовањем у
Либији и Алжиру.

„ХИП – Развој и инже-
њеринг” је ипак постао
репрезентативна компа-
нија међу водећим инже-
њеринг организацијама у

области процесне инду-
стрије, коју су 1991. годи-
не званичници прогласи-
ли за најбоље предузеће у
Републици Србији. Ком-
панија је радила у тро-
спратној  згради, у центру
Панчева, с фирмом у Мо-
скви и представништвима
у Београду, Багдаду, Техе-
рану, Дамаску, Алжиру,
Триполију... Успоставље-
на је сарадња с неколико
великих светских инже-
њеринг организација, на
равноправним основама.

И онда, у време наста-
јања кризе, у ратним
условима, 1992. године,
без подршке у ХИП-у и
Панчеву, Стеван Кулић и
цео његов тим су по поли-
тичкој одлуци морали да
напусте све што је створе-
но. Кулић је напустио
Панчево и почетком деве-
десетих година покренуо
приватни посао и основао
своју фирму за инжење-
ринг у нафтној и петрохе-
мијској индустрији у Бео-
граду, која и данас успе-
шно послује, док је „Раз-
вој и инжењеринг” у ли-
квидацији.

Стеван Кулић је морао
да оде из Панчева 1992.
године, а сада нас је зау-
век напустио човек којег
су красиле изузетна енер-
гија и воља да ствара и ор-
ганизује. Остали су пра-
зна троспратница у цен-
тру Панчева, у Масарико-
вој улици, и сећање.

IINN MMEEMMOORRIIAAMM

НА СТРАТИШТУ, 9. НОВЕМБРА

Сећање на почетак
страдања Јевреја

Делегације Градске управе,
Јеврејске општине Панчево
и Градског одбора антифа-
шиста положиле су 9. но-
вембра венце на споменик
Стратиште у знак сећања на
Кристалну ноћ, серију па-
љења и демолирања јевреј-
ских радњи широм Немач-
ке 1938. године, којом је
означен почетак погрома
Јевреја и њихових страдања
током Холокауста.

Подсећајући на тај дога-
ђај, председник Јеврејске
општине Панчево Давид
Монтијас рекао је да га је
нацистичко руководство
намерно осмислило како би
искључило Јевреје из јавног
живота, натерало их да у
што већем броју напусте
Немачку и учинило им жи-
воте што тежим.

Председник Градског од-
бора антифашиста Мила-
дин Станимировић предло-
жио је да се у школске књи-
ге и програме уврсте лекци-
је о фашизму и геноциду.

Подсећамо, на спомени-
ку Стратиште ових дана је
одржана комеморација Је-
врејима који су ту стрељани
4. новембра 1941, након
што су доведени из београд-
ских концентрационих ло-
гора Топовске шупе и Старо
сајмиште. 

Нацистички војници су
тада стрељали 2.200 Јевреја
у једном дану, а претпоста-
вља се да их је до краја рата
на том месту убијено више
од 10.000. Међу стрељанима
су била и мала деца, коју су
немачки војници ликвиди-
рали без имало милости.

Због пијанства возача унесрећене су три особе

ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА

Комеморација страдалима у Првом светском рату

Давид Монтијас, председник Јеврејске општине Панчево

Кријумчар је заустављен на путу



Под сводовима доловачког
Дома културе протеклих дана
одржана су два интересантна
програма.

Да међу хиљаду евиденти-
раних корисника локалне би-
блиотеке има и оних који не
желе да се задрже само на чи-
тању књига, доказује пример
Гордане Остојин. Она је дошла
на идеју да се направи књи-
жевно-драмско вече на увек
инспиративне женске теме. За
ту намену су употребљени тек-
стови Душка Радовића, чији је
избор приредила библиоте-
карка Жаклина Мијалковић.

Након неколико недеља ис-
пробавања у четвртак, 29. ок-

тобра, презентован је програм
под називом „Женски разгово-
ри”. Занимљиво је да су саме
организаторке биле и главне
глумице, којима се прикључи-
ла и Јована Радоњин, запосле-
на у доловачком Дому култу-

ре. Весела тројка није пропу-
штала прилику да „поткачи”
све и свашта, а пре свега му-
шки род. Догађај је употпуни-
ла Милена Томић, испратив-
ши га на клавиру. На крају ве-
чери су прочитана имена на-
грађених с другог литерарног
конкурса „Доловачки дани те-
ку”, на којем су прво и треће
место заузели Доловци Весна
Бојовић и Ђурица Ракиџић, а
друга је била Панчевка Миро-
слава Накарада.

Новоформирани КУД „Ба-
натски вез” приредио је у субо-
ту, 7. новембра, вече присећа-
ња на некадашњу дискотеку.
Уз музику из деведесетих годи-

на ђускало је четрдесетак
углавном средовечних људи,
који су тако евоцирали тинеј-
џерско доба. Журци су прису-
ствовали чак и радници тада-
шње дискотеке, пре свих Дани-
ца Вујковић Донка, која је у то
време била прави „страх и тре-
пет” и задужена за фајронт.

Сав новац прикупљен те ве-
чери биће искоришћен за по-
требе поменутог друштва.

СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Ди-
ректорка Дирекције за из-
градњу и уређење Панчева
Маја Витман обишла је у
четвртак, 5. новембра, не-
давно асфалтиране улице
Сутјеску, Соње Маринковић
и Змај Јовину. У току су ра-
дови на уређењу Светосав-
ског дома у порти српске
православне цркве.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо::  Орке-
стар Дома културе наступио
је на академији поводом
Дана града у недељу, 8. но-
вембра, у Културном центру
Панчева. Пијано квартет
„Анимато” из Новог Сада
наступиће у петак, 13. но-
вембра, од 19.30, у новосе-
љанској културној установи.

ДДооллооввоо:: КУД „Банатски вез”
је у суботу, 7. новембра,
приредио вече на тему „Ди-
скотека деведесетих”. Изло-
жба хекланих рукотворина
отворена је у уторак, 10. но-
вембра, у просторијама
Удружења жена „Доловке”.

ГГллооггооњњ:: Директорка Дирек-
ције за изградњу и уређење
Панчева Маја Витман посе-
тила је у четвртак, 5. новем-
бра, место у Улици ЈНА на
којем се обављају радови на
реконструкцији водоводне
мреже. Радници ДВП-а „Та-
миш–Дунав” започели су из-
градњу насипа. Расписана је
нова јавна набавка за изград-
њу капеле. Потписан је уго-
вор са извођачем „Војводи-
напутем”, а радови крећу
следеће недеље. Концерт
бенда „Night Fiver” биће одр-
жан у суботу, 14. новембра,
од 21 сат, у Дому културе.

ИИввааннооввоо::  Тридесет четврта
Омладинска републичка
изложба фотографија одр-
жана је протеклог викенда у
организацији Дома култу-
ре. Представници Дирекци-
је пропратиће крај асфал-
тирања дела Војвођанске
улице од Петефија Шандо-
ра до Гробљанске.

ЈЈааббууккаа:: У склопу завршних
радова на пијаци биће изра-
ђен спољни паркинг. Траје

кречење зграде Месне за-
једнице, у чијем окружењу
ће ускоро бити постављен
видео-надзор. Црквена оп-
штина јавно захваљује ди-
ректорки Биљани Киковић
и радницима ЈКП-а „Вод-
ком” због тога што су, пово-
дом Митровских задушни-
ца, уредили гробље, порту
цркве и парк.

ККааччааррееввоо:: Хуманитарни
концерт за помоћ деци тра-
гично пострадалог Срећка
Миленковића биће одржан
у недељу, 15. новембра, од
19.30, у Хали спортова, а
сви који желе да помогну,
могу се јавити на телефон
063/11-06-895. Вече маке-
донске сатире, афоризама и
карикатуре биће приређено
у петак, 13. новембра, од 18
сати, у сали за венчања Ме-
сне заједнице.

ООммоољљииццаа::  У току су радови
на изградњи фекалне кана-
лизације у Карађорђевој
улици. Заједничком акци-

јом амбуланте и комунал-
ног предузећа грађанима су
подељени позиви за скри-
нинг (метод раног открива-
ња малигних болести) кар-
цинома дебелог црева, дој-
ке и грлића материце.

ССттааррччееввоо:: Поводом Свет-
ског дана борбе против ди-
јабетеса Превентивни цен-
тар Дома здравља Панчево,
у сарадњи с Месним одбо-
ром Српске напредне стран-
ке у Старчеву, за грађане тог
места спровео је у уторак,
10. новембра, бесплатне
превентивне прегледе у са-
ли Месне заједнице. Одред
извиђача „Надел” је већ тре-
ћи пут, а други пут заредом,
добио „Одред орлова”, нај-
више годишње одликовање
Савеза извиђача Србије.

Одред извиђача „Надел” из
Старчева је већ трећи пут
(други заредом) добио нај-
више одликовање Савеза
извиђача Србије, под нази-
вом „Одред орлова”.

То признање је круна ра-
да сваке скаутске организа-
ције и додељује се само
оним одредима који у току
године остваре изузетне ре-
зултате.

Старчевци су у протеклом
периоду озбиљно радили, па
су награде постале готово
свакодневне. Поред Града
Панчева, који је вредновао
значај извиђача на едукаци-

ји младих и добро оценио
пројекте којима су конкури-
сали, исто то је сагледано и
на покрајинском и репу-
бличком нивоу. Додатну ди-
мензију успеху даје и пода-
так да је ОИ „Надел” један
од два одликована одреда.

Церемонија доделе оба-
вљена је у недељу, 8. новем-
бра, у београдском Старом
двору, пред више стотина из-
виђача из целе Србије. Након
тога је двадесетак Старчева-
ца посетило војни музеј на
Калемегдану и рестаурирану
зграду „Геозавода” с макетом
„Београда на води”.
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Глогоњ и Јабука 
очекују прикључак
наредне године

Долово надомак 
решења, Ново Село
„најдаље”

Један од најважнијих послова
у селима је обезбеђивање
услова за квалитетно водо-
снабдевање, у шта спада и ре-
конструкција мреже. У тај по-
духват је још 2009. године
кренула Месна заједница Гло-
гоњ. Након реализације че-
твртине планираног посла
пре две године је наступио
прекид због тога што је др-
жавни ревизор установио низ
недостатака на пројекту.

Реконструкција у току
Стога је од ове године инве-
стицију преузело Јавно преду-
зеће Дирекција за изградњу и
уређење Панчева, чија је ди-
ректорка Маја Витман у поне-
дељак, 9. новембра, посетила
место радова на замени
азбестних цеви полиетилен-
ским у глогоњској Улици ЈНА.
Реч је о траси дужине 360 ме-
тара, а вредност инвестиције
износи два милиона и чети-
ристо хиљада динара.

– У току је монтирање цево-
вода, као и његово испитива-
ње на притисак. Урађени су и
хлорисање и анализа воде; до-
бијени резултати су позитив-
ни, а ускоро ће се приступити
прикључењу корисника на по-
стојећу мрежу. Наглашавам
да је вода техничка, односно
није за пиће, али се надам да
ће то ускоро бити санирано –
навела је Маја Витман.

Познато је какву муку Гло-
гоњци муче с драгоценом теч-
ношћу, посебно откад она по
налогу санитарне инспекције
ни званично није за људску
употребу. Већ дуже време у
селу су цистерне, а с тим у ве-
зи Славко Јовановски, заме-
ник председника месне скуп-
штине, каже да ће након оба-
вљене јавне набавке ускоро
почети изградња еко-чесме,
што ће умногоме олакшати
снабдевање.

– Што се реконструкције
тиче, очекујем да ћемо у нај-
краћем року успети да обно-
вимо целу мрежу, дужине 20
километара. Ипак, за квали-
тет пијаће воде најбитније је
повезивање на градски водо-
вод, које очекујемо до почет-
ка 2017. године – истакао је
Јовановски.

Качаревачко ишчекивање
Вода у селима је бактериоло-
шки, углавном, на солидном
нивоу, будући да се на то тро-
ши довољно хлора. Међутим,
хемијска исправност одступа

од норматива, а да би то било
превазиђено, потребна је аде-
кватна технологија. Она по-
стоји у градској фабрици за
производњу воде, па зато, по-
ред Глогоња, и преостала се-
верна насеља жељно ишчеку-
ју прикључак на градски во-
довод.

Директор ЈКП-а „Водовод и
канализација” Александар
Радуловић каже да се стање
разликује од места до места.

– У најповољнијој ситуа-
цији је Долово, које до нове
године очекује технички
пријем објеката, прикључе-
ње на енергетски систем и
пуштање у рад након дезин-
фекције. У Качареву је у
потпуности завршено поста-
вљање нове мреже полиети-
ленских цеви, а пре две и по
године је изграђен и готово
цео магистрални вод, који
још увек није у функцији
због одређених недостатака.
Наша комисија их је недав-
но сагледала и констатовала
шта је нужно урадити да би
тај цевовод, на добробит
грађана, могао да дистрибу-
ира воду – навео је Радуло-
вић.

У солидној позицији су и
Јабука и Глогоњ, који су увр-
штени у програм немачке
развојне банке КfW, чиме се
кредитира изградња маги-
стралних водова ка тим сели-
ма. Пројекат за то је урађен
пре два месеца и ускоро треба
да почне и реализација.

– Остаје само да се види ка-
ко ће Ново Село бити повезано
на градски водовод. Студијом
коју је Скупштина града усво-
јила још 2005. године одређе-
но је да водовод иде дуж пута
од Панчева до тог места, ду-
гачког двадесетак километара.
За то постоје сви технички
услови, а највећи проблем су
немале финансије од око ми-
лион евра – закључује дирек-
тор „Водовода”.

СЕВЕРНА СЕЛА ТИШТИ ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ

СПАС ЈЕ У ГРАДСКОЈ ВОДИ

УСПЕХ ОДРЕДА ИЗВИЂАЧА „НАДЕЛ”

Старчевци поново
„орлови”

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

ИНТЕРЕСАНТНИ ПРОГРАМИ У ДОЛОВУ

Женске теме и музика деведесетих

Након промене цеви треба довести градску воду

Свим Омољчанима протекле
недеље је уз рачун за услуге та-
мошњег комуналног предузе-
ћа стигао и позив за скрининг
(метод раног откривања ма-
лигних болести) карцинома
дебелог црева, дојке и грлића
материце. Уз то, становни-
штво је добило и брошуре са
информацијама о наведеним
болестима и поступку тестира-
ња. Захваљујући сарадњи ло-
калне амбуланте и ЈКП-а Омо-
љица позиви су ефикасно по-
дељени, па је сада на грађани-
ма да се на њих одазову.

Да је то од изузетне важно-
сти за њихово здравље, говори
и следеће: статистички пода-
ци Министарства здравља по-

казују да је рак дебелог црева
на другом месту по учестало-
сти и смртности, иза карцино-
ма плућа (код мушкараца) и
дојке (код жена).

Поред тога, Србија је пре де-
сетак година имала највећу
стопу оболевања од рака грли-
ћа материце у Европи (27,3 на
100.000 становника). Са уво-
ђењем папатеста (скрининг
методе за рано откривање по-
менутог карцинома) ситуација
се донекле поправила, па смо
тренутно на још увек лошем
петом месту (24 одсто), одно-
сно прилично изнад просечне
стопе у Европи (10,6 одсто).

Из наведених разлога Мини-
старство здравља је покренуло

три национална програма за
рано откривање малигних бо-
лести (дебелог црева, дојке и
грлића материце). Прва два се
спроводе у Дому здравља Пан-
чево још од 2013. године ана-
лизом столице на присуство
крви која је невидљива голим
оком и мамографијом, а циљна
група су жене и мушкарци из-
међу 50 и 74 године.

Овом акцијом је на нивоу
града досад обухваћено петна-
ест хиљада грађана. Урађено
је десет хиљада тестова столи-
це, од којих је њих 380 било
позитивно на присуство крви.
Од 210 колоноскопија, 90 је
било позитивно, а дијагности-
ковано је 63 полипа и 18 дру-

гих обољења дебелог црева,
попут хемороида.

Када је реч о Омољици, по-
звано је 1.700 грађана, а ода-
звало их се око 1.500 и у три
случаја откривен је карцином.

Грађани треба да се јаве
изабраном лекару и да се те-
стирају не би ли малигне бо-
лести биле спречене или на
време откривене како би лече-
ње што пре почело. Анализе
за рано откривање рака дебе-
лог црева и грлића материце
обављају се у локалној амбу-
ланти, а упут за мамографију
се добија од изабраног гине-
колога, што је предуслов за
снимање у Служби радиологи-
је Дома здравља.

ААЗЗББЕЕССТТННЕЕ  ЦЦЕЕВВИИ  ННИИССУУ  ШШТТЕЕТТННЕЕ!!??

У јавности су неретко пласиране вести да су азбестне цеви

штетне по људско здравље, што апсолутно не одговара

истини.

– Чињеница да је азбест штетан, чак и канцероген, важи

само у случају када би се удисао, то јест доспео у плућа. С

друге стране, у нашој води никада није пронађено ниједно

азбестно влакно, али таман и да га неко прогута, не би би-

ло никаквих последица, будући да не утиче негативно на

органе за варење – истиче Радуловић.

Ипак, тренд је да се азбестне цеви поступно замењују

полиетиленским, што је у потпуности учињено једино у Ка-

чареву и Иванову.

ОМОЉЧАНИМА УЗ РАЧУН ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Позив за рано откривање малигних болести

Четири од пет северних села ускоро ће бити
прикључено на градски водовод.

Александар Радуловић,
директор ЈКП-а „Водовод и канализација”

Страну припремио
Јордан

Филиповић



Иако је међународног карак-
тера, 19. фестивал „Дани ду-
ховне музике” ове године је
био веома скроман. Протекао
је у знаку обележавања Дана
града и петнаест година умет-
ничког руковођења мр Вере
Царине Панчевачким срп-
ским црквеним певачким
друштвом (ПСЦПД). Мани-
фестација је отворена 5. но-
вембра у Светоуспенском хра-
му, у склопу прославе Дана
града, а потом је у недељу, 8.
новембра, служена света ли-
тургија.

– Конкурисали смо за сред-
ства од локалне самоуправе,
али незнано из ког разлога,
тај пројекат није разматран,
тако да смо били онемогуће-
ни да доведемо хорове из зе-
мље и иностранства и напра-
вимо фестивал у обиму у ко-
јем смо желели – рекла је Ве-
ра Царина. 

Међутим, то је била добра
прилика да после много вре-
мена ПСЦПД одржи целове-
черњи концерт, на којем су
учествовали мушки, женски и
мешовити хор ПСЦПД-а под
руководством Вере Царине,

као и подмладак и дечји хор
ПСЦПД-а под вођством Бор-
јане Стражмештеров, који
тренутно броје четрдесеторо
деце, што никада до сада није
био случај. Када је реч о вели-
ком хору, и он је последњих
годину дана доживео тоталну
обнову, пошто је у њ ушло око
70 одсто нових певача.

Хорови су 5. новембра изве-
ли занимљив и захтеван кон-
церт, тј. програм који ретко
који хор може да изнесе. 

– Не сећам се да сам дожи-
вела да у Панчеву публика бу-
де до те мере дирнута да су

многи имали сузе у очима и
после концерта били усхиће-
ни. То сам и желела да постиг-
нем и зато сам направила та-
кву конструкцију програма –
додала је мр Вера Царина.

На питање шта је за њу
ПСЦПД, који се с њом на челу
веома развио и доживео број-
не успехе, Вера Царина је по-
сле кратке станке рекла: 

– ПСЦПД је део мог живота,
моја животна мисија. Свесна
сам одговорности, понекад при
осећају свег тог терета скоро да
поклекнем... А онда помислим
да су на том истом балкону
Светоуспенског храма стајали
и Јенко, и Ђурковић, и Бандур,
и Димитрије Стефановић, и
многи други. Привилегија је
стајати на том месту.

У Школи цртања Дома омладине
у четвртак, 12. новембра, у 19 са-
ти, фотограф Mајкл Боуринг одр-
жаће предавање о фотографији.

– Бавим се углавном доку-
ментарном фотографијом,
али и фотографисањем кон-
церата и уличних ситуација,
како бих остао у форми. На-
кон више година проведених
у Африци и Централној Аме-
рици дошао сам на Балкан,
где живим већ дванаест годи-
на. Фотографије сам објављи-
вао у многим магазинима –
рекао је Mајлк Боуринг.

Њега интересују универзал-
не теме које се тичу свих нас,
а тренутно ради на великој ре-
троспективној изложби соп-
ственог дванаестогодишњег
рада и на причи о ромској за-
једници која живи у нефор-
малном насељу Мали рит –
Лондон у Панчеву.

ГОСТУЈЕ МАЈКЛ БОУРИНГ

Предавање о фотографији

Тако су љубитељи традицио-
налне песме и игре имали при-
лику да уживају најпре у кон-
церту фолклорних ансамбала
ГКУД-а „Лаза Нанчић” из Вр-
шца и КУД-а „Пауновић” (6.
новембра), а потом и да отпра-
те два концерта (7. и 8. новем-
бра) на којима су учествовале
певачке групе „Ера” из Ужица
и „Мелизма” из Скопља, КУД
„Штаваљ” из Штавице, КУД
„Ђока Павловић” из Београда,
гуслар Миладин Карличић из

Када је Кајл Каловеј умро,
однео је један део Нел са
собом. Кајлова смрт је зау-
век променила живот ње-
гових родитеља, брата Кол-
тона, али и Беке де Розе –
Нелине најбоље пријате-
љице, која је неуморно по-
кушавала да јој помогне да
савлада тугу. Ипак, Бекину
страну приче нико није
чуо, нити је ико знао коли-
ко се њен сопствени живот
у то време пореметио и
променио.

Џејсон Дорси је позвао
Нел на састанак недељу да-
на после њеног шеснаестог
рођендана, али се он ника-
да није десио. Уместо тога,
Џејсон је завршио с Беком.

Тада није био свестан да ће
га један судбоносни сусрет
одвести на животно путо-
вање с њом, узбудљиво и
непредвидиво…

Четвртак, 12. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс

„Oбећај ми заувек”
Џасиндe Вајлдер

Два читаоца који до среде, 18. новембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта је за вас узбудљиво и непредвидиво?”, наградиће-
мо по једним примерком књиге „Oбећај ми заувек”
Џасиндe Вајлдер. Имена добитника ћемо објавити у на-
редном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Шаролик и 
квалитетан програм
15. „Етно гласа”

Презентовани дискови
о наслеђу из 
Призренске Горе 
и традиционалним
плесовима Срба
у Банату

Овогодишњи, петнаести Међу-
народни фестивал певачких
група „Етно глас”, у организа-
цији Дома омладине и КУД-а
„Станко Пауновић” НИС–РНП,
почео је уз изложбу Етнограф-
ског музеја из Београда под на-
зивом „Шумадијска сукња
1860–1960”, 5. новембра, у хо-
лу Градске управе. Ауторка из-
ложбе била је наша суграђанка
мр Татјана Микулић, кустос-
-етнолог при Етнолошком му-
зеју у Београду. Уследио је бо-
гат програм сачињен од конце-
рата, презентација етно-издања
и радионица, који је трајао од
5. до 8. новембра.

ПЕТНАЕСТИ ФЕСТИВАЛ ПЕВАЧКИХ ГРУПА

ВОЛЕТИ ЕТНО НА МОДЕРАН НАЧИН

Панчева, као и Елена Станиса-
вљевић Рошкова Астрахањ из
Русије, „Луновачка моба” из
Луновог Села, КУД „Димитри-
је Котуровић” из Београда,
КУД „Петар Кочић” из Челаре-
ва и овдашњи КУД „Станко Па-
уновић” НИС–РНП.

Богат програм тиме није био
исцрпљен, пошто су приређене
и промоције изузетно важног
диска „Врбице, врбо зелена”
етнолога др Сање Ранковић, те
мултимедијалног диска о тра-
диционалним плесовима Срба
у Банату, чија је ауторка наша
суграђанка др Селена Ракоче-
вић, етнокореолог.

– Управо бих те две промо-
ције издвојио као специфич-
ност петнаестог „Етно гласа”.
Та два издања су изузетно зна-
чајна, јер подразумевају те-
ренске снимке из веома уда-
љене Призренске Горе, која је
претрпела значајне промене у
последњих двадесет година,
како етничке тако и културо-
лошке, те мултимедијалне за-
писе о плесовима Срба у Ба-
нату, што је велики допринос
проучавању игара Срба у ре-
гиону у којем живимо. Певач-
ки програм је веома разновр-
стан. Посебно бих издвојио
солисткињу Невену Чиплак
из Лепосавића, нашег сугра-
ђанина гуслара Миладина
Карличића и женски групу

певача из Штавља, а једно од
најпријатнијих изненађења
овог фестивала представља
наступ мушке певачке групе
КУД-а „Ђока Павловић” из
Београда, која је извела веома
тежак репертоар – рекао је
Дејан Трифуновић, уметнич-
ки директор „Етно гласа”.

Једну од компонената про-
грама чинила је и радионица
старе певачке вештине нео-
бичног назива – гроктања. С
њом је окупљене упознала
Милица Јовин, етнолог, а про-
грам је реализован у организа-
цији Српског етнолошког дру-
штва, под покровитељством
Министарства културе РС.

– Реч је о специфичном на-
чину певања, које је каракте-
ристично за динарске преде-
ле. То су заправо подрхтавања
гласа која се зову грокталице,
грохоталице или потресали-
це, зависно од краја. Начин
певања је такав да само по-
дрхтавање гласа обоји песму
на посебан начин – објаснила
је Милица Јовин.

Иако „Етно глас” наставља
у маниру у којем је и започет,
тенденција посвећеног чува-
ња традиције посебно је до-
шла до изражаја у последњих
неколико година, тачније от-
како је фестивал „Ethno.com”
направио заокрет ка world
music-у.

Концерт у Дому војске одушевио публику

Музика
Петак, 13. новембар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт
ученика дувачких одсека музичких школа „Владимир Ђор-
ђевић” из Београда и „Јован Бандур” из Панчева. 

Петак, 13. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омла-
дине: хуманитарни концерт бенда „Ничим изазван” за Дра-
гану Раданов.

Субота, 14. новембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома
омладине: концерт бендова „Атеист реп” и „Џа или Бу”.

Уторак, 17. новембар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт
младих клавириста, средњошколаца у класи проф. мр Га-
бриеле Динић.

Изложбе
Четвртак, 12. новембар, 19 сати, Галерија Бате Михаилови-
ћа: изложба скулптура „Обликовање односа” Дуње Трутин.

Предавања/радионице
Четвртак, 12. новембар, 19 сати, Школа цртања Дома
омладине: фотограф Мајкл Боуринг одржаће предавање о
фотографији.

Понедељак, 16. новембар ,12 до 16 сати, дворана „Аполо”
Дома омладине: стрип-радионица „Нова епизода”, у орга-
низацији удружења за развој културе „Електрика”.

Програм за децу
Четвртак, 12. новембар, 12 сати, дворана Културног цен-
тра: луткарска представа за децу „Сто му громова постао
сам мајка”.

Субота, 14. новембар, 12 сати, дворана Културног центра:
„Позоришни матине суботом у подне”– представа „Винкс и
Спајдермен у школи магије” позориштанца „Јеленица” из
Београда.

Представе
Среда, 18. новембар, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Позови М ради ужитка” „Звездара театра”, по
тексту и у режији Мирјане Бобић Мојсиловић.

ССУУККЊЊАА  JJЕЕ  РРЕЕВВООЛЛУУЦЦИИJJАА

– Сукња је направила праву малу револуцију у женском одева-

њу на селу средином 19. века, а око 1860. она из градског

одевног обрасца улази у одевни инвентар сеоске жене. Модер-

ни импулс из града најпре прихватају млађе жене и девојке,

док оне старије настављају да носе зубун и задњу прегачу – ка-

же ауторка изложбе „Шумадијска сукња 1860–1960” мр Татја-

на Микулић, кустос-етнолог при Етнолошком музеју у Београду.

У другој половини 19. века сукња је била дугачка до чла-

нака, имала је крупне фалте и била је украшена прешарком

у дугиним бојама и вођицама с флоралним елементима.

Дужина сукње, украси, ширина фалти, боје и материјали с

временом су се мењали.

– Сукња с дрикерима била је израз последњих градских

утицаја на одевање у селу и била је веома омиљена међу

девојкама и женама у првој послератној деценији. Инду-

стријализација земље која је уследила учинила је да ојача-

ју везе између села и града и тада долази до унифицира-

ња културе одевања – објаснила је мр Татјана Микулић.

На каналу МТВ Адрија 2. но-
вембра премијерно је прика-
зан спот за песму „Године у ве-
тру” бенда „Јесењи оркестар”,
уз подршку „Љубичица”. Изра-
ди тог (мање-више) панчевач-

ког музичког „производа” при-
дружила се и млада суграђан-
ка Сташа Букмировић, која је
режирала и снимила спот, са-
чињен од низа сцена забележе-
них у нашем граду.

НОВИ СПОТ НА МТВ-у

Године у ветру

НОВО ИЗДАЊЕ „ДАНА ДУХОВНЕ МУЗИКЕ”

ПСЦПД као животна мисија

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

АМАНЕТ
19.00
21.00

СНУПИ И ЧАРЛИ БРАУН
16.00
18.00

16.00
18.00

16.00

ЏЕЈМС БОНД – СПЕКТРА 20.00 20.00
18.00
20.30

Љубитељи симпатичне ху-
мористичке серије „Држав-
ни посао”, која се већ две-
три године емитује на Теле-
визији Војводина, имали су
прилику да у суботу, 7. но-
вембра, у Дому Војске Ср-
бије у Панчеву уживају у
новој представи „Државни
посао – уживо без телевизи-
је”. То је други комад фено-
меналног новосадског трија
који чине Никола Шкорић,
Димитрије Бањац и Дејан

Ћирјаковић. Извођење у
Панчеву није насмејало са-
мо публику, већ и саме
глумце на сцени, који су те
вечери, чини се, били од-
лично расположени. Панче-
вачка публика је громким
аплаузима поздравила по-
пуларне ликове Чваркова,
Торбицу и Бошкића, а по-
што је интересовање било
огромно, најављена је и ре-
приза истог комада за 4. де-
цембар на истом месту.

„ДРЖАВНИ ПОСАО” У ДОМУ ВОЈСКЕ

Уживо без телевизије

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић



Четрдесет пети Салон уметности Панчева, који је
отворен у уторак, 10. новембра, у Галерији савремене
уметности, доноси пресек актуелне градске продук-
ције кроз радове 36 уметника. Заступљена су дела из
разних дисциплина ликовних уметности – од цртежа,
акварела и мозаика до дигиталне графике, фотогра-
фије, скулптуре и керамике. Уз то, велики генерациј-
ски распон међу уметницима и различите поетике –
нека су од обележја ове традиционалне панчевачке
годишње ликовне ревије.

Жири у саставу Мила-
на Веиновић, Ивана
Маркез Филиповић и
Бранко Раковић доделио
је откупну награду кера-
мичарки Јелени Миле-
тић за рад „Оп арт плес”,
док је Јонел Поповић за
рад „Јабучка ада” добио
могућност да у наредној
години приреди само-
сталну изложбу у Гале-
рији савремене уметно-
сти.

– Награда ми много
значи и она је прва коју
сам добила у родном
граду. Добила сам је ка-
да сам јој се најмање на-

дала, а најпотребнија ми је као стимуланс за још ве-
ћу продуктивност – рекла је Јелена Милетић.

Она се представила керамичком црно-белом
скулптуром која тежи монументалности, иако је на-
чињена од мањих нанизаних керамичких форми.
Иначе, пре само петнаестак дана Јелена Милетић је
освојила и престижну награду на 18. Бијеналу кера-
мике у Београду.

И Јонела Поповића је обрадовало признање жири-
ја Салона Панчева.

– Нисам је очекивао, јер ме дуго није било на сце-
ни. Организовање самосталне изложбе за уметника
је велика ствар. То је роман од 400 страна, истовре-
мено и част и обавеза. Следеће године ћу имати са-
мосталну изложбу и надам се да ће бити у бољем
простору него што је овај – рекао је Јонел Поповић.

На проблем налажења места за нову галерију освр-
нуо се и директор Културног центра Немања Ротар,
који је рекао да је неопходно обезбедити репрезента-
тивни простор за ту намену.

И би Салон уметности

Архитекти Никола Рашајски и
Бошко Вучинић представили су
се изложбом уља на платну с мо-
тивима старог Панчева, Пота-
мишја и Градске шуме, у просто-
ријама Синдиката пензионера
„Независност” (Карађорђева 21),
6. новембра, а поводом Дана

града. Обојица се већ дуги низ
година баве сликарством и досад
су имали више самосталних из-
ложби и учествовали у бројним
ликовним колонијама. Изложбу
је отворила Бранка Гостовић,
историчарка уметности и ака-
демска сликарка из Београда.

Четвртак, 12. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два најбржа читаоца који до среде, 18. новембрa, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питање: „Која епоха је најсјајнија од свих и
због чега?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Ружа и трње” краљице Наталије Обреновић. Имена до-
битника 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 мре-

жи, 39,60 динара у Теленор мрежи  и 38,64 динара у мт:с мрежи.

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Милош Лазаров, 

студент глуме

ППРРЕЕДДССТТААВВАА  „„ННЕЕББЕЕССККИИ
ООДДРРЕЕДД””.. Када седморица
хефтлинга стигну у Ау-
швиц, недалеко од села
Биркенау, њихова прови-
зорна будућност их суко-
бљава, а потом и спаја у за-
једнички сан – сан о слобо-
ди. Ова драма се, између
осталог, бави преломним
тренутком у свести људи
који су под присилом при-
нуђени да буду у служби
зла, зарад живота којег се
нико од њих не може одре-
ћи, иако је у питању деху-
манизован живот. Она по-
ставља питање до којих гра-
ница је човек спреман да
иде у борби за сопствени
опстанак. Драму је, као сво-
ју дипломску представу, ре-
жирала Миа Кнежевић и
можете је погледати у Срп-
ском народном позоришту
у Новом Саду. Ова предста-
ва ће вам засигурно узбур-
кати емоције и довешће вас
до оне аристотеловске ка-
тарзе, у правом смислу те
речи.

РРООММААНН  „„ББРРААЋЋАА  ККААРРААММАА--
ЗЗООВВИИ””:: Фјодор Михаилович
Достојевски у овом фило-
зофском роману истражује
хришћанску етику, слободу
воље, отуђеност, супарни-
штво, морал итд. То је духов-
на драма о моралним диле-
мама у вези с вером, о сумњи
и модерној Русији. Радња
романа је приказана у неко-
лико токова, а мени је свака-
ко најузбудљивији онај у ко-
јем су префињено осликана
управо три брата Карамазо-
ва: Иван, Димитрије и Аљо-

ша, људи потпуно различити
по својим ставовима, жеља-
ма и убеђењима, а опет пот-
пуно исти у крајњој, карама-
зовској обузетости својим
нагонима. Свако се може
пронаћи у овим, као и у оста-
лим ликовима овог романа и
мислим да се ова књига мо-
же читати у било ком живот-
ном добу и да јој се увек тре-
ба враћати, јер свако време
носи нова искуства.

ФФИИЛЛММ „Велика лепота”
илити „La grande bellezza”
остварење је италијанског
редитеља Паола Сорентина,
који је добио награду
„Оскар” за најбољи страни
филм 2014. године. То је
прича о Џепу Гамбарделу,
тужном 65-годишњем пи-
сцу и новинару који се при-
сећа своје младости и бур-
ног друштвеног живота у
Риму. Гамбарделијев живот
представља хедонистичку
шетњу по друштвеном жи-
воту римске културне елите
– од уметничких перфор-
манса до раскошних вечера
и плесних забава. 

Карамазовска 
обузетост нагонима

Поштована и вољена у Ср-
бији од самог доласка у зе-
мљу после венчања с кне-
зом Миланом Обренови-
ћем, несебична добротвор-
ка, културна посленица ко-
ја је подржавала женске
школе и подстицала еман-
ципацију жена, пожртвова-
на владарка која није ште-
дела ни снагу ни новац да
помогне српским рањени-
цима у ратовима током три
деценије српске државно-
сти – краљица Наталија до-
живела је тешку и трагич-
ну судбину и као краљица,
и као мајка, и као филан-
троп. Народ није умео да
цени њено дело иако му је
посветила своје најбоље го-
дине и оставила му у на-
слеђе велико богатство.

Књига „Ружа и трње” по-
кушај је да се обухвате нај-
значајнији писани трагови
који су остали после ове
најомиљеније српске кра-
љице, као значајна и често

драматична сведочанства о
једној славној епохи ства-
рања модерне српске др-
жаве. У њој су се зато на-
шле успомене краљице На-
талије до пред крај 19. ве-
ка, њени афоризми, као и
део њене богате преписке –
од венчања с краљем Ми-
ланом до година пред смрт
у једном француском са-
мостану у предвечерје Дру-
гог светског рата.

„Ружа и трње” краљице
Наталије Обреновић

У галерији Историјског архива у
суботу, 7. новембра, отворен је
пети Бијенале цртежа Србије,
захваљујући којем се на једном
месту нашла сeлекција најбољих
цртежа домаћих аутора. На кон-
курс је пристигло око 220 радова
126 уметника, од којих су изло-
жени цртежи седамдесет једног
аутора. Петочлани жири је глав-
ну награду дао Јозефу Клаћику
из Петроварадина, док је шест
равноправних диплома додеље-
но: Биљани Бакалуци Матић,
Александру Бунчићу, Урсули
Кислинг, Лидији Маринков Па-
вловић, Доминики Морариjу и
Ружици Павловић Беби. Бијена-
лу цртежа је придружена и изло-
жба радова десеторо аустријских
уметника, која је исте вечери
отворена у Градској библиотеци. 

Како је рекао Милан Јакшић,
директор Архива, Бијенале цр-
тежа нам омогућава да сагледа-
мо актуелно стање српског црте-
жа, а захваљујући сарадњи са
Аустријским културним фору-
мом из Београда пружена нам је
могућност да се упознамо са са-
временим тенденцијама цртежа
у Аустрији. 

– Радује ме што је ове године,
када је Србија тежиште интересо-
вања Аустрије за инострану кул-
туру, управо Аустрија гост панче-
вачког Бијенала цртежа. Овде су
изложени радови десеторо ау-
стријских уметника, од којих сва-
ко има особени препознатљив
стил. Неки од њих су се српској
публици представили и у оквиру
„Дунавских дијалога” у Новом
Саду и Зрењанину – казао је Јоха-
нес Ирших, директор Аустриј-
ског културног форума.

Сава Степанов, који је био у
жирију за доделу награда, изја-
вио је да се цртеж од почетка
овог века налази у специфичној
ситуацији, јер је све јачи уплив
савремених технологија на умет-
ност.

– Због тога се све мање гово-
ри о цртежу, а све више о про-
јектовању и реализовању умет-
ничких дела – сматра Степанов.

Он је приметио да су се ау-
стријски уметници представи-
ли широким дијапазоном црте-
жа – од скица, преко озбиљног
бављења онтолошким каракте-
ристикама цртежа, до цртежа
као само-себи-довољног дела.

Цртеж – упркос 
новим технологијама

„Двеста двадесет година за-
натства у Панчеву” – назив је
прве изложбе приређене у
тек обновљеној Свечаној са-
ли Народног музеја, чије је
отварање у понедељак, 9. но-
вембра, привукло велики
број суграђана. Реч је о једној
великој, озбиљној и зани-
мљивој поставци, захваљују-
ћи којој се много може са-
знати не само о развоју за-
натства у нашој вароши у 18,
19. и почетком 20. века већ и
о приликама у којима су љу-
ди тог доба живели и њиховој
свакодневици. Повод за ова-
кву изложбу били су Дан гра-
да и Дани европске баштине,
чија је овогодишња тема
„Стари и традиционални за-
нати – очување и одржање”.

Полазиште за проучавање
дуге историје занатства у Пан-
чеву за Александру Јаковље-
вић, кустоса-етнолога Народ-
ног музеја Панчево, предста-
вљали су експонати етноло-
шке збирке Народног музеја.

– Бавила сам се мултиди-
сциплинарним истражива-
њем ове теме. Било је много
историје, али сам као етно-
лог морала да се усредсре-
дим на антрополошки и ет-
нолошки аспект заната код

нас. Притом сам искористи-
ла ове предмете да покажем
какав је био алат традицио-
налног заната, а на основу
тога се може закључити како
се некад живело, какав је био
стандард и други друштвени
аспекти – рекла је Алексан-
дра Јаковљевић.

Поред алата, на изложби
се могу видети панели са за-
нимљивим информацијама
о тој теми, а посебну пажњу
посетилаца привукло је тзв.
оковано стабло.

– Оно је јединствен при-
мерак и показује да су зана-
тлије у Панчеву биле бројне.

То је етнолошки предмет од
изузетног значаја не само за
град него и за државу. Слич-
на окована стабла постоје у
појединим градовима у Ру-
мунији, тачније у Трансил-
ванији и у Аустрији – обја-
снила је ауторка изложбе.

Како се могло чути прили-
ком отварања изложбе, око-
вано стабло је служило да за-
натлије приликом преласка
из реда калфи у ред занатли-
ја укуцају у њ клин.

– Када би калфа испунио
све захтеве прописане прави-
лима, морао је да пред двоји-
цом мајстора направи нешто.

То што би створио, звало се
ремек и одатле долази реч
коју данас користимо: ре-
мек-дело. Ако би положио,
добио би нешто као сведо-
чанство, тзв. изучену књигу
или мајсторско писмо, а онда
би морао да приреди закуску
за свој цех и колеге. Многи
од њих су након тога одлази-
ли на вандровање или стран-
ствовање, по којем су били
обавезни да две године путу-
ју и раде код различитих мај-
стора, како би „памет прими-
ли да безумни не остану” –
рекао је Милан Јакшић, ди-
ректор Историјског архива.

О историји занатства мно-
го тога занимљивог прили-
ком отварања изложбе ис-
причали су и Светлана Ме-
сицки, директорка Народног
музеја, Срђан Божовић, ви-
ши кустос-историчар у На-
родном музеју, глумац Ми-
рослав Жужић и Зоран Ро-
тар, аутор монографије о за-
натству која ће ускоро бити
објављена.

Панеле и каталог за „220 го-
дина занатства у Панчеву” ди-
зајнирао је Жељко Рајачић, а
за визуелни идентитет изло-
жбе побринуо се архитекта
Александар Станојловић.

ИЗЛОЖБЕНИ ДАН(И) ГРАДА

САВРЕМЕНОСТ СА ОСВРТОМ 

НА ПРОШЛА ВРЕМЕНА
Поводом Дана града у Панчеву је при-
ређено неколико значајних изложби.
Тако су суграђани за неколико дана
били у прилици да погледају пресек
актуелног српског и аустријског црте-
жа (Историјски архив и Градска би-
блиотека), да сазнају понешто о исто-

ријату развоја шумадијске сукње (хол
Градске управе) и о 220 година занат-
ства у Панчеву (Народни музеј), те да
виде најбоље радове панчевачких
уметника, приказаних на 45. Салону
Панчева (Галерија савремене уметно-
сти), као и изложбу коју су припреми-

ли Никола Рашајски и Бошко Вучи-
нић у Синдикату пензионера „Незави-
сност”.

Многе од тих изложби су и даље
отворене, па уколико сте пропустили
отварање, још није касно да их погле-
дате.

О ремеку, цеху, окованом стаблу и вандровању

Слике старог Панчева
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У суштини нема познатих
научних и техничких пода-
така на основу којих би се
утврдила специфична мак-
симална старосна граница
за неупотребљаване нове гу-
ме за путничка и лака терет-
на возила.

Препоруке удружења про-
извођача пнеуматика у
Европи не одређују коначни
рок у којем пнеуматик мора
бити продат, али говоре о
правилном складиштењу
пнеуматика како би он очу-
вао своје карактеристике.

Правилним складиште-
њем обезбеђује се заштита
од високе температуре, од-
носно превеликих темпера-
турних промена, влажно-
сти, озона, УВ зрака, уља и
агресивних хемикалија.

Занимљиво је да се нигде
не говори о томе да пнеума-
тици по истеку рока не могу
више да се продају, односно
да су неупотребљиви, већ да
је пре продаје, односно упо-
требе, потребно добити ми-
шљење стручњака и про-
извођача.

- - - - - - -  ГАРАЖА - - - - - - - 

По укусу купаца из
Европе

Независан развој

Почетак појављивања имена
„форд ескорт” заправо се не
везује за аутомобил који је ка-
сније постао познат и у нашој
земљи. Пре тога, педесетих
година прошлог века, „Форд”
је специјално за британско
тржиште склапао модел под
називом „форд сквајер”. Про-
изводио се од 1955. па све до
1961. године.

Две фабрике у Европи
Шест година касније име
„ескорт” се враћа. Први при-
мерци су испоручени купци-
ма на британском тржишту
крајем 1967. године, а зва-
нична премијера је одржана
тек јануара 1968. године на
Салону аутомобила у Брисе-
лу. Производња је почела у
Енглеској за британско тржи-
ште, а за континенталну Евро-
пу била је задужена фабрика у
Белгији.

Након две године произ-
водни погон се премешта у
Западну Немачку. Отприлике
60 одсто свих „ескорта” на-
прављено је у Енглеској. Они
из немачке фабрике су се из-
возили у све остале европске
земље.

- - - - - - - ИСТОРИЈАТ - - - - - - - 

КАДА КАЖЕШ „ФОРД”, МИСЛИШ НА „ЕСКОРТ”

Из угла тадашњих немачких
купаца, „ескорт” је био скучен
и неудобан у поређењу са
„опел кадетом”. Поред тога,
сматрали су га изузетно при-
митивним у односу на „рено
12” и „фијат 128”, који се исто-
времено појавио 1968. године.

У то време дизели у малим
аутомобилима били су рет-
кост. Ни „ескорт” није био из-
узетак: под хаубом су се нала-
зили мотори запремина 1,1 и
1,3 литра. У понуди за извоз је
кратко био и мотор од 940 ку-
бика, али их је свега неколико
продато.

Јануара 1975. године пре-
мијеру је имала друга генера-
ција „ескорта”. За разлику од
прве, коју је самостално раз-
вио „Форд” у Британији, у
конструисању друге равно-
правно је учествовао и огра-
нак фабрике из Немачке.
Ипак, нови „ескорт” и није
био толико нов; имао је ком-
плетну механику с модела пр-
ве генерације. Караван и вен
су користили чак и комплетне
панеле првог „ескорта”, а с
новог су преузети само пред-
њи крај и ентеријер. Аутомо-
бил се и даље ослањао на ли-
снате опруге с незнатно изме-
њеним огибљењем.

Под фабричком шифром
„ерика”, трећа генерација
„ескорта” је представљена
септембра 1980. године. То је
био први „ескорт” с погоном
на предњим точковима и
уједно други модел „Форда”
са оваквим концептом. Исто-
времено, аутомобил почиње
да се продаје и на америчком
тржишту, додуше у облику
који је био доста измењен по
ондашњим стандардима.

„Напад” на Немце
За разлику од друге генераци-
је, која је била базирана на
првој, трећа је имала задатак
да стане „на црту” „голфу”.

РОК ТРАЈАЊА НОВОГ ПНЕУМАТИКА

Тај аутомобил је имао аероди-
намичну хечбек каросерију и
проглашен је аутомобилом
године у Европи 1981. године.

У складу с модерном каро-
серијом и независним осла-
њањем, „ескорт” је добио но-
ве моторе, запремине 1,3 и
1,6 литара, али и петостепени
мењач, који је био стандард
на јачој и опција на слабијој
верзији. Опрема је постала
луксузнија, тако да је могао
да се похвали кровним отво-
ром, централном бравом,
електроподизачима прозора,
као и сензорима за низак ни-
во уља, расхладне течности
и течности за прање ветро-
брана.

Четврта генерација се поја-
вила почетком 1986. године.
У суштини, то је била само ре-
стилизација с врло мало из-
мена, пре свега на предњем
делу аутомобила и на задњим
светлима, али се водила као
потпуно нова генерација. Но-
вина су били АБС систем као
опција и путни компјутер на
моделима са електронским
убризгавањем горива, али и
грејачи ветробрана.

Ипак, измењен је и ентери-
јер на четвртој генерацији, а
1989. године су стигли и нови
мотори – 1,4 бензинац и дизе-
лаш чија је запремина пове-
ћана на 1,8 литара. Производ-
ња је и даље била лоцирана у
Енглеској и Немачкој за
европско тржиште. Године
1990. уследила је пета, по-
следња генерација, али четвр-
та се ипак производила све до
1995. у Латинској Америци и
Јужној Африци.

Септембра 1990. стиже пе-
та генерација „ескорта”. Зао-
бљене ивице каросерије и
привлачан дизајн учинили су
га веома атрактивним за куп-
це. Мотори су у почетку преу-
зети од старог модела, укљу-
чујући 1,3; 1,4; 1,6 и 1,8 дизел.
Након пет генерација гаси се
производња „ескорта”, а 1998.
године наследио га је модел
„фокус”.

- - - - - АКТУЕЛНО - - - - - 

У једном од прошлих броје-
ва „Панчевца” упознали смо
вас с новим одредбама које
треба да регулишу начин за-
тамњивања стакала и доби-
јања атеста за ову преправку
аутомобила.

Према писању агенције
„Бета”, више од 400 возача
са око 200 возила окупило
се у недељу у Београду и по-
звало надлежне да снизе це-
ну атеста за тамне фолије
на стаклима њихових ауто-
мобила, који је према новом
правилнику о стандардиза-
цији обавезан током тех-
ничког прегледа.

Возачи су своје незадо-
вољство исказали скупом на
паркингу испред једног хо-
тела у Београду, првенстве-
но због чињенице да је цена
атеста за фолије на стакли-
ма у региону знатно нижа.
Према тврдњама организа-
тора, цена у Хрватској се
креће од десет до тридесет
евра, док возачи у Србији
морају издвојити од 29.000
па и до 40.000 динара, и по-
ред чињенице да су прима-
ња у нашој земљи нижа од
плата западних суседа. Уко-
лико држава не размотри

њихов апел, најављени су
нови протести.

Подсећамо да је министа-
рка грађевинарства, саобра-
ћаја и инфраструктуре Зо-
рана Михајловић 23. окто-
бра изјавила да ће нови пра-
вилник о стандардизацији
возила, који обухвата и ате-
стирање фолија на стакли-
ма аутомобила, допринети
безбедности саобраћаја, као
и то да ће они који немају
атест морати да скину фо-
лије. Као један од аргумена-
та се наводи и да је ова регу-
латива уведена због бахатих
и агресивних возача ауто-
мобила с црним фолијама
на стаклима возача и суво-
зача, као и то да поменуте
фолије не доприносе без-
бедности људи и полиције.
Према подацима Мини-
старства за саобраћај, око
пет одсто возача у Србији
има фолије на стаклима
аутомобилa.

ПРОТЕСТ ЗБОГ ЦЕНЕ АТЕСТА

Страну припремио

Немања 
Урошевић



ПРОДАЈЕМ ауто-прико-
лицу и шпидитер две и по
тоне. 063/190-36-81.
(209082)

СУЗУКИ свифт 1.3 ГТИ,
380 евра, регистрован.
063/160-37-93, 062/821-
75-85. (209078)

ПРОДАЈЕМ бора фол-
ксваген 1.9 ТДИ, 2002,
3.000 евра. 063/354-221.
(209112)

ФОРД фијеста 1.8 ТД, не-
регистрован, 2001, де-
цембар, металик зелен,
пресвучен црном фоли-
јом, 1.490 евра. 063/766-
34-52. (209115)

ПРОДАЈЕМ рено меган
2007, караван, црн.
064/224-13-87. (209131)

ПАСАТ Б 2, караван, ис-
текла регистрација и
плин, власник. 064/147-
35-07. (209133)

ПАСАТ Б 3 караван, тек
регистрован, плин.
064/147-35-07. (209133)

ТОЈОТА корола 1.4 и,
1997, лимузина, клима,
дуго регистрован, као
нов. 066/123-646.
(209167)

СТИЛО 1.9 ЈТД, 2001, ме-
талик, 5 В, клима, алу
фелне, одличан. 062/286-
031. (209167)

ЛАГУНА 1.9 ДТИ, 2001,
лимузина, алу фелне,
климатроник, опрема.
065/910-35-35. (109167)

АСТРА бертоне, 1.8 и,
2001, металик опрема,
као нова, јединствена.
066/123-646. (209167)

ТОЈОТА корола 1.3, први
власник, у одличном ста-
њу, 1991. годиште.
069/507-08-88. (209170)

ПЛАЦ супер аутомобила
до 2.500 евра, продаја, за-
мена за ваш старији, по-
моћ при продаји, кредит.
065/809-11-83, 064/051-
51-61. (209293)

ПРОДАЈЕМ кија pro ceed
1.4, 2009. годиште.
065/242-51-82. (209296)

ЛАНОС, 2002. годиште,
фабричко стање, клима,
плин, купљен нов, 2.050.
065/809-11-83. (209294)

НА ПРОДАЈУ ситроен  Ц
4, 1.6 ХДИ, 2005. годи-
ште, регистрован до јуна
2016. Тел. 064/651-16-11,
013/319-419. (209287)

ДАЧИЈА логан, 1.4, 2005.
власница, изузетно очу-
вана, 1.950 евра. 061/179-
53-97. (209224)

ФИЈАТ пунто, 2007, пето-
ра врата, регистрован,
1.750 евра, замена.
064/300-40-01. (209224)

ПРОДАЈА/ЗАМЕНА, ситр-
оен ксантија, 1997. годи-
ште, нерегистрован. Тел.
060/518-75-77. (209230)

ЛАГУНА 3, 2008, 1.5
ДЦИ, бордо, гаражиран,
кука, повољно. 063/346-
623. (209243)

ПРОДАЈЕМ везни лим за
рено меган, 2001.
064/176-88-52, 371-274.
(209245)

ХЈУНДАИ атос 2000. го-
диште, први власник. Тел.
064/184-87-50. (209269)

ПРОДАЈЕМ вектра, 2001,
нерегистрован, до маја.
063/811-18-52. (209270)

РЕНО сеник, 2001, 1.9
ДЦИ, регистрован, вла-
сник. 061/190-17-62.
(209304)

ДАЕВУ такума 1.6 Б,
2003, петора врата, кли-
ма, метан. 064/085-52-38.
(209305)

СКУТЕР спајдер макс
500, 2006, регистрован.
064/085-52-38. (209305)

ПЕЖО 206, кабрио 1.6 ХДИ,
2006, металик црн, клима,
регистрован, фул опрема.
064/085-52-38. (209305)

ПИЈАЂО Х9, скутер,
2004, 125 кубика, реги-
строван. 064/085-52-38.
(209305)

ПАСАТ, 1990, плин
(2018), + бензин и мото-
култиватор ИМТ 506.
064/386-47-52. (209308)

РЕНО 5, 2/3, бензин, ре-
гистрован, у добром ста-
њу, 500 евра фиксно.
065/204-51-01. (209318)

ПРОДАЈЕМ заставу 128,
регистрован, добар.
064/924-59-85. (209354)

РЕНО клио 2006. годи-
ште, 2 В, бео, регистро-
ван, одлично стање.
063/246-368. (209368)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ,
2002. годиште, очуван,
сива боја, регистрован до
маја 2016. године.
063/777-30-85.  (209387)

ЗАСТАВА 10, 2009. годи-
ште, бензин + плин, фи-
јат панда, 2004, петора
врата. 063/782-54-07.
(209403)

КАДЕТ караван, 1.3,
1988. годиште, регистро-
ван дуго, хитно, повољно.
061/136-22-19. (109416)

БМВ 318 Д, туринг, М па-
кет, продајем/мењам.
064/224-44-51. (209434)

НА ПРОДАЈУ комби мер-
цедес 100 МБ, путнички.
063/809-35-89, 062/634-
112. (109435)

ЗАСТАВА 101, скала 55,
1996, истекла регистра-
ција. 064/130-36-02.
(209446)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2006, за-
става 10, петора врата,
прешла 65.000 км, вла-
сник. 064/130-36-02.
(209446)

ЏЕТА у одличном стању,
цена по договору, вла-
сник. 061/177-13-50.
(209454)

ФИЈАТ мареа 1.9 ЈТД,
2001, караван, сва опре-
ма, на име купца, 1.790
евра. 063/289-350.
(209464)

ЗАСТАВА 1.2, 2007, реги-
строван, други власник,
оригинал, 66.000 км,
2.490 евра. 063/289-350.
(209464)

ПРОДАЈЕМ форд КА,
2002, 1.500 евра. Тел.
063/872-47-76, 013/378-
160. (209447)

ПРОДАЈЕМ пасат кара-
ван, 2000. годиште, одли-
чан. 064/206-55-41.
(209474)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2008, 2/3 врата, зимске
гуме, перфектан.
062/207-505, 3.700 евра.
(209482)

ПРОДАЈЕМ нов џип форд
куга, 2015, могућа заме-
на. 063/899-37-08.
(209486)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до 500
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (209218)

КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата од-
мах. Позовите, 064/300-
40-01. (209224)

КУПУЈЕМ све врсте вози-
ла до 3.000 евра, исплата
одмах. 065/809-11-83.
(209294)

ОТКУП свих врста возила
и катализатора, продаја
делова. 063/782-82-69,
066/409-991. (209313)

ОТКУП свих врста возила

од 80 до 1.500 евра, про-

даја половних делова.

069/203-00-44, 064/552-

31-19. (209313)

ОТКУП свих врста вози-

ла, небитно стање, дола-

зим на ваш позив, од 100

до 2.000 евра. 068/423-

95-60. (209313)

БОЧНА коса за трактор
539 и 542, као нова, 400
евра. 060/380-56-20.
(109468)

СТРЕЛИШТЕ, лимена га-
ража на продају 6 х 2,8.
Тел. 063/164-61-52.
(108806)
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ИЗДАЈЕМ гараже на Ко-
тежу 1. Тел. 069/409-83-
42. (209232)

ПРОДАЈЕМ гаражу, 2.400
евра, зидана, Котеж 1.
065/640-63-00, погледати
суботом и недељом.
(209274)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту, Цвијићева
улица. 064/238-68-94.
(209491)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно пре-
снимавам на ДВД. 343-
563, 063/288-278.
(209136)

РАЧУНАР са екраном
самсунг 17 инча, ХП (тел.
факс, копи). 063/212-805.
(209135)

ТВ ПОЛОВНИ, из увоза,
37, 54, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (209221)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-
дер,  замрзивач и полов-
ни делови од веш-маши-
на. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (209302)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 3 кв.
064/436-97-44. (СМС)

ПРОДАЈЕМ очишћене
пилиће и орахе. Тел.
064/522-84-93. (СМС) 

ПРОДАЈЕМ одличну ста-
ру грађу, салонит плоче и
стару циглу. 064/648-24-
61. (205154)

БЕТОНСКИ блок 30, 35,
45, 65 динара. ЗТР „Луна
плус”, Црепаја. 069/275-
73-94. (207101)

СВИЊЕ дебеле и прасићи
на продају. 372-768,
064/172-44-10. Пелистер-
ска 24. (207238)

БРИКЕТ буков, без лепка,
калоричан, исплатив,
4.500 динара кубик, прео-
стала количина, достава.
064/482-65-53. (208310)

ОГРЕВНО дрво на прода-
ју. 064/357-82-08.
(209002)

ПРОДАЈЕМ полован на-
мештај. 065/592-78-75.
(208640)

ПРОДАЈЕМ домаћи уку-
сан и квалитетан козји
сир и млеко. 013/618-130.
(208688)

ПРОДАЈЕМ пијанино пе-
троф, одлично очуван,
повољно. 064/210-66-65.
(208748)

БАГРЕМОВА и церова др-
ва на продају. 060/603-
32-32. (209002)

НА ПРОДАЈУ товљеници,
прасад, козе, јарићи, тов-
ни пилићи, могућност
клања, по подне. 064/162-
49-01. (208624)

ПРАСИЋИ и јагањци, мо-
гуће печење на дрва, ра-
жањ, повољно. 064/997-
79-09. (209045)

ПРОДАЈЕМ повољно го-
рионик на нафту, у од-
личном стању. 063/771-
68-69. (209098)

ПРОДАЈЕМ дрвена ула-
зна и балконска врата.
370-411. (209100)

ПРОДАЈЕМ јакну шеви-
њон, нова, мушка, сат
омега лонжин. 064/354-
69-76. (209103)

НА ПРОДАЈУ прасићи и
козе алпине у Војловици.
234-74-22. (209105)

ПРОДАЈЕМ кукуруз, жи-
то и тритикал. Житарице
доносим на кућну адресу.
Тел. 064/129-45-43.
(209113)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет са четири рингле.
064/888-41-72. (209111)

НОВА пећ на плин алфа и
половна „маја 12” .
064/315-55-16. (209214)

КОТАО мегал 35 са бојле-
ром, продајем с рачуном
и гаранцијом, стар једну
годину. Тел. 064/123-63-
65. (209207)

ПОВОЉНО продајем
прасиће 210 дин./кг, пре-
крупач, 10.000 динара, и
кауч са две фотеље, 3.300
динара. Тел. 063/185-22-
74. (209143)

ОШТЕЋЕН намештај, те-
пих, исправан телевизор,
мобилни нокија 6310, по-
кућство. 061/307-31-33.
(209148)

КУПОПРОДАЈА ремонто-
ваних ТА пећи, достава,
монтирање, гаранција.
060/080-32-15.  (209157)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, 2, 3, 4 и 6 кв, до-
става, монтирање, гаран-
ција, повољно. 064/366-
57-87, 335-930. (209155)

ПРОДАЈЕМ пластеник,
крека весо, аспиратор,
машина стиропор.
064/226-66-37. (209166)

ПРОДАЈЕМ повољно ци-
глу стари формат и по-
ловну грађу, моторну те-
стеру штил 028. 064/122-
69-78. (209195)

ХИТНО продајем пуро-
мат за прање возила и
продужни кабл 50 метара
и усисивач. 062/655-244.
(209227)

НА ПРОДАЈУ дебеле сви-
ње. 063/748-05-96.
(209247)

ПРОДАЈЕМ мотор томос
аутоматик и багат „слави-
цу” на струју. 314-287,
064/212-32-94. (209248)

БУРАД на продају за ра-
кију, дрвена 100 л, балон
54 л, стаклени. 335-044.
(209249)

ПРОДАЈЕМ камин гасни,
11 кв, круњач/прекрупач,
оџаци. Тел. 066/342-730.
(209260)

КАЉЕВА пећ, покретна,
на гвозденом постољу, за-
грева 80 м2. 064/290-49-
89. (209261)

МЕСНАТА прасад на про-
дају, могућност клања и
печења. 063/314-454.
(209324)

ПРОДАЈЕМ регал 4 м, тр-

пезаријску витрину 1 м и

комоду 2,20 м, електрич-

ни циркулар вомакс, W

HK 1200, нов. 064/616-

47-67. (209300)

ПРОДАЈЕМ тучане ради-
јаторе, круњач, прекру-
пач и дечји креветић.
064/040-82-72. (209272)

СМЕДРЕВАЦ 9, леви, као
нов, Банатско Ново Село,
коке носиље, 300 динара.
061/154-67-70. (209295)

ГРЕЈАЛИЦЕ, калорифер,
клупе, колица, старе пе-
гле, ситан алат, прозор.
064/635-77-42. (209298)

ПРОДАЈЕМ велике лијан-
дере у саксијама, погодне
за пословне просторе и
слично. Тел. 065/377-23-
81. (209301)

ПРАСИЋИ и пилићи на
продају, 30, 35, 45 кг,
млада свиња 130 кг.
065/410-97-34. (209315)

НА ПРОДАЈУ штенци
златног ретривера. Тел.
066/358-201. (209359)

ПРЕОСТАО брикет, еко-
лошки, висококалоричан,
огрев од храста у букве.
061/296-91-67. (и)

ПРАСИЋИ на продају, мо-
гућност клања, меснати. Ми-
ћа, Новосељански пут 175-б.
064/303-28-68. (20315)

ПРАСИЋИ и мушко јаг-
ње, може и клање.
063/892-12-08. (209440)

ТОВНЕ ћурке на продају.
Тел. 065/536-06-54.
(209439)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-
чеве, угаону гарнитуру,
регале, мост + ормане,
орман трокрилни, орман
двокрилни, гарнитуре,
мојца фотеље, витрине,
комоде, сто + четири сто-
лице, сто + шест столица,
спаваћу собу комплет,
комплет кухињу, комби-
новани фрижидер, фри-
жидер, замрзивач, дечја
колица, телевизоре, дво-
седе, ел. шпорет, ТА пе-
ћи, машину за веш, суђе,
сушење, тепихе, разно.
063/107-78-66. (ф)

СПАВАЋА соба, комплет,
шпорет комбиновани,
фрижидер, повољно.
064/128-19-94. (109335)

ПРОДАЈЕМ „mile” полов-
ну веш-машину у одлич-
ном стању. 065/886-85-
95. (209353)

ПОЛОВНА дрвена стола-
рија са шалонима и без.
Тел. 064/049-62-72.
(209360)

ФРИЖИДЕР, машина за
судове, веш-машина, тро-
сед с фотељама, регал,
комоде, ормани, кухињ-
ски сто са столицама, ТВ
сточић, шиваћа, усиси-
вач, грејалица. Тел.
063/861-82-66. (209364)

ПОЛОВАН намештај на
продају. 064/130-38-35.
(209362)

ПРОДАЈЕМ или мењам
14 коза сјарене и јарца за
разно. 064/121-43-65.
(109409)

НА ПРОДАЈУ товљеници
120 кг, прасад, козе, јари-
ћи, по подне звати.
064/162-49-01. (108624)

АЛУМИНИЈУМСКА огра-
да, гелендери, АЛУ ПВЦ
столарија, нова, половна.
063/801-84-76, 065/801-
84-76. (209441)

ВЕШ-МАШИНЕ, сушили-
це, фрижидери, замрзи-
вачи, ЛЕД, ЛЦД, ТВ из
Немачке, гаранција.
062/824-23-21. (209449)

ЈЕФТИНО два кауча, две
фотеље, француски ле-
жај, писаћи сто. 063/854-
90-85. (209470)

ПРОДАЈЕМ клавир, рега-
ле, ормане, француски
кревет, кухиње, тепихе,
телевизоре, ТВ полице,
комоде, витрине, сандуци
за постељину, сто и сто-
лице, шпорети, кревети
на спрат, разно. 064/155-
38-13. (209465)

ПРОДАЈЕМ пећ 3,5 кв,
магнохром, мало кори-
шћена. 013/352-559.
(209472)

СУДОПЕРУ и остале ку-
хињске елементе, кухиња
10.000 динара, нова.
063/773-45-97, 371-568.
(209447)

НА ПРОДАЈУ свињске по-
лутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (209481)

ПРОДАЈЕМ омамљивач
за клање свиња. 372-925,
063/750-29-73. (209489)

КУПУЈЕМ перје, старин-
ски намештај, слике, са-
тове, стари новац, лусте-
ре, старинско покућство.
335-974, 063/705-18-18.
(209155)

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи, свих
величина, најбоље пла-
ћам. 063/182-08-95, 335-
974. (209155)

КУПУЈЕМ очуван наме-
штај, покућство, столове,
столице, огледала, остало.
066/900-79-04. (109157)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (209288)

ОТКУП акумулатора, ка-
блова, старих славина,
електромотора, алумини-
јума, долазим на адресу,
домарски послови.
066/409-991. (209313)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
месинг, старе славине,
акумулаторе, веш-маши-
не, фрижидере, замрзи-
ваче, каблове и остали
метални отпад. 060/521-
93-40. (209401)

КУПУЈЕМ веш-машине,
замрзиваче, акумулаторе,
гвожђе, бакар, месинг,
алуминијум. 061/322-04-
94. (209413)

КУПУЈЕМ гвожђе, акуму-
латоре, бакар, алуминијум,
најбоље плаћам, долазим.
064/484-13-76. (209413)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре. 061/206-26-
24. (209413)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, сато-
ве, пенкала. Тел. 013/315-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (209418)

ПРОДАЈЕМ кућу.

063/812-49-23. (209089)
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СОКОБАЊА, продајем
плац, 8 ари, 3.500 евра/ар
и кућу 205 м2, 120.000
евра. 060/067-19-73.
(СМС)

КУЋА, Банатски Бресто-
вац, 300 м2, 7,5 ари плац,
етажно грејање, комплет-
но опремљена + помоћна
зграда са гаражом, прода-
јем или мењам за стан.
Тел. 064/136-38-72.
(208612)

ЊИВА 33 ара у Скробари
на самом путу, 4.200
евра. 065/852-71-99.
(208736)

ПРОДАЈЕМ кућу на ста-
рој Миси, два дворишна
стана. Тел. 063/472-433,
063/440-447. (208887)

ПРОДАЈЕМ 37 ари вино-
града, у старим виногра-
дима, код Црепаје.
064/523-28-32. (209035)

КУЋА, Јове Максина 31,
100.000, без посредника.
Тел. 064/813-00-21.
(108446)

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

КУЋА код бувљака, 64 м2,
4,14 ари, усељива, 35.000
евра. 064/151-37-66,
064/495-55-59. (207437)

СРБОБРАН, кућа 87 м2,
плац 7,3 ара, прода-
јем/мењам за Панчево.
063/295-787. (207605)

ДОЊИ град, кућа сређена
са два стана, ЕГ, плац 7
ари. 064/066-78-43.
(208410)

ПРОДАЈЕМ испарцелиса-
но грађевинско земљи-
ште, Јабучки пут.
060/504-54-44. (208359)

ДВА плаца, по шест ари,
Стари Тамиш, прикључак
плин, струја, вода, кана-
лизација, 7.000 евра један
плац. 063/773-56-82.
(209086)

ПРОДАЈЕМ кућу на Бава-
ништанском путу, погод-
но за фарму, малу при-
вреду. 061/366-03-92.
(209092)

ПРОДАЈЕМ или мењам
кућу с парним грејањем,
помоћним зградама + га-
ража и плацем за стан у
Панчеву и околини.
064/509-19-63. (209112)

МИСА, власник продаје
нову комфорну кућу, од-
лична локација, одмах
усељива, комплетно завр-
шена, све врх. Кључ у ру-
ке. 063/637-673. (209119)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двори-
ште, гаража, укњижен.
064/938-41-99. (109125)

ПРОДАЈЕМ кућу 9 х 12,
спратна, дељива, завршни
радови, нова Миса.
064/221-36-12. (209132)

ПРОДАЈЕМ земљу у Омо-
љици и Старом селу.
063/708-070. (209150)

ПЛАЦ у центру 2,5 ари,
Димитрија Туцовића 40,
код Водне заједнице.
Укњижено, 1/1. 066/123-
646. (209169)

КАРАУЛА, нова кућа,
грађевинска дозвола,
плац 4 ара, власник.
065/258-87-77. (209185)

КУЋА, Тесла, Стеријина
улица, продаја, замена,
стан уз договор. 063/227-
693. (209164)

ЈАБУЧКИ пут, продајем
плац 4 ара. 069/213-97-
37. (209203)

КУЋА, 270 м2, 3 ара пла-
ца, цена 60.000 евра, мо-
же замена за једнособан
стан, уз доплату. Тел.
069/737-479. (209215)

ПЛАЦ, нова Миса, 6 ари,
12.000 и 84 ара, 42.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, рег. бр. 188. (209246)

КУЋА, нова Миса, близу
цркве, 198 м2, грејање пе-
лет. „UnaDalli”, 064/255-
87-50, рег. бр. 188.
(209246)

ДОЊИ град, 80 + 35 м2, 4
ара, 1/1, усељива, 23.500.
331-341, 062/226-901,
„Мустанг”. (209251)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, 33 ширина, до
асфалта, 1/1. 063/836-23-
83. (209251)

ЦЕНТАР, кућа 70 м, 3,5
ари, 55.000, договор. „Го-
ца”, 063/899-77-00, рег.
бр. 394. (209237)

ПРОДАЈЕМ кућу, насеље
Младост, ПВЦ столарија,
урађена фасада, струја,
вода, канализација, ка-
бловска. 063/744-69-31.
(209243)

ПРОДАЈЕМ четири ланца
земље иза „Алмекса”,
друга дуж. 061/324-85-44.
(209244)

ПРОДАЈЕ се пољопри-
вредно газдинство у Ба-
натском Брестовцу (две
куће са окућницама). Тел.
064/143-64-35. (209222)

ПЛАЦ 11 ари, Кудељарац,
Охридска, власница,
5.000 евра, хитно.
064/544-93-04. (209224)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ку-
дељарацу са 8 ари плаца,
усељива. 064/040-82-72.
(209272)

САЛОНСКА кућа на про-
дају, без улагања, сређе-
на, одлична локација.
060/352-89-20, 352-892.
(209276)

ПРОДАЈЕМ кућу у Јабу-
ци, одмах усељива, на 6,5
ари. Тел. 064/303-30-32.
(209283)

ПРОДАЈЕМ кућу, парце-
ла површине 24 ара, мо-
же за привредну делат-
ност, 42.000 евра. Јано-
шикова 141. 061/194-47-
10. (209285)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три нивоа, добра локаци-
ја. 063/879-51-40.
(209286)

КУЋА за рушење или
адаптацију, 24.000 евра,
договор, С. Шемића.
068/425-15-65. (209292)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, на једном
плацу, с воћњаком.
013/354-276, 064/866-23-
68. (209297)

КУЋА, центар, 140 м2, 16
ари, помоћни објекти, за-
мена, Иланџа. 066/345-
768. (209307)

КУЋА, две јединице, 5
ари, новија, сређена, Ца-
ра Душана. 066/345-768.
(209307)

ДЕО куће на продају,
Синђелићева 40, 36 м2,
посебан улаз. 354-931.
(209341)

ДЕО куће + анекс, укњи-
жен, почетак Стрелишта,
може замена. 064/952-
19-80. (209328)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14 ари, Војловица.
063/778-48-35. (209314)

ВЕЛИКИ избор кућа, пла-
цева и дворишних стано-
ва. 396,  „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (209348)

КРАЉЕВИЋА Марка, 80
м2, 4 ара, самостална,
23.500. „Мустанг”, 49,
062/226-901. (209346)

ДЕБЕЉАЧА, више добрих
повољних кућа. „Му-
станг”, 49, 062/226-901.
(209346)

ВИКЕНДИЦА, 34 ара, иза
РНП-а, део њива за изда-
вање, договор. Тел.
063/751-89-17. (209350)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица, дозво-
љена градња. 064/256-35-
40. (209357)

ПРОДАЈЕМ кућу, Макси-
ма Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (209358)

СТАРА Миса, ближе Те-
сли, кућа 100 м2, троипо-
собна, 5,3 ара, 36.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)

ГОРЊИ град, трособна
кућа, 88 м2, 2 ара, 30.000,
договор. „Кров”, 060/683-
10-64, рег. 398. (и)

КУЋА за рушење, код
Горње цркве, 5 ари,
50.000. „Кров”, 060/683-
10-64, рег. 398. (и)

СТАРА Миса, 5 ари пла-
ца, вода, струја, пројекат,
18.000. „Кров”, 060/683-
10-64, рег. 398. (и)

БАВАНИШТЕ, лепа кућа,
153 м2, 13 ари, трособна,
17.000. „Кров”, 060/683-
10-64, рег. 398. (и)

ТЕСЛА, 95, 4,5 ари,
51.000. „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15, рег.
бр. 238. (209360)

СТАРА Миса, 300, 6 ари,
75.000. „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15, рег.
бр. 238. (209360)

ЦРЕПАЈА, продаја/заме-
на, 135, 16 ари. „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15, рег. бр. 238. (209360)

САМОШ, 80, 10 ари,
9.000. „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15, рег.
бр. 238. (209360)

УКЊИЖЕНА кућа на Ко-
тежу 2, 110 м2, 14 ари гра-
ђевинског плаца.
064/130-38-35. (209362)

ПОВОЉНО, кућа у из-
градњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат. Плац 8
ари. Без посредника.
065/811-31-92. (209371)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ку-
ћу на Котежу 1, одлична
локација. 064/320-85-47. 

ПРОДАЈЕМ пола куће 75
м2, са два локала 70 м2,
двориште, ужи центар.
063/751-07-79, од 20 са-
ти. (209386)

ПРОДАЈЕМ новију кућу у
центру. 066/937-00-13.
(2093909)

ВЕЛИКИ избор кућа и
дворишних станова. Рег.
бр. 300, „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(109391)

ПЛАЦ 230 ари, Бавани-
штански до пута, 130.000.
Рег. бр. 300, „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(109391)

ПЛАЦ, Синђелићева,
просек, 4 ара, 40.000.
„Олимп”, 063/274-951,
рег. бр. 336. (209392)

СТРЕЛИШТЕ, грађевин-
ски плац, 8 ари, 15 х 55,
25.000. „Олимп”,
063/274-951, рег. бр. 336.
(209392)

ТОПОЛА, 80 м2, 7 ари,
сређена кућа, 30.000.
„Олимп”, 063/274-951,
рег. бр. 336. (209392)

ПЛАЦ, Пелистерска, 8
ари, до пута, струја, вода,
13.000. „Олимп”,
063/274-951, рег. бр. 336.
(209392)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
у Црепаји, може на две
рате. 060/351-03-56.
(209425)

ОМОЉИЦА, продајем ла-
нац земље у Старом селу.
064/188-42-64. (209431)

ЦЕНТАР, новија кућа 350
м2, на 5 ари суперком-
форно. 062/830-10-73.
(209402)

ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру града, повољно, вреди
погледати. 063/756-06-
04. (209410)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ,
може и село уз договор,
улични део куће, стан од
90 м2, у Војловици.
063/887-09-82. (209461)

КУЋА 30 м2, 2 ара плац,
засебна, власник.
064/248-90-16. (109469)
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СТАРА Миса, трособна 80
м2, 3 ара, ЕГ, гаража,
32.000. „Премиер”, (320),
063/800-44-30. (209426)

КУПИО бих плац на Бава-
ништанском путу, искљу-
чиво до цесте или стара
цеста, кривина до Наде-
ла. 063/232-791. (209132)

ПРОДАЈЕМ стан, двори-
шни, шири центар, све
ново, хитно, 15.500 евра.
065/551-17-22. (СМС) 

ПРОДАЈЕМ јако леп јед-
нособан стан на Стрели-
шту, повољно. 062/477-
388. (СМС) 

СТАН, повољно, центар,
двоипособан, сређен, тих,
светао, IV спрат. 066/409-
989. (207178)

ПРОДАЈЕМ стан, Кара-
ђорђева 15/I, 101 м2, и Те-
сла, дуплекс, Илариона
Руварца 4/II, 80 м2.
063/334-430. (207820)

СТАН, 53 м2, Мајке Југо-
вића 13, употребна, може
замена за земљу.
060/661-05-79. (208211)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру, 55 м2, II
спрат, ЕГ, сређен. Тел.
064/528-32-10. (208283)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, ВП, ЦГ, тераса, подрум.
064/066-78-43. (208410)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, ком-
плет реновиран, II, ЦГ,
власник, 36.000 евра.
060/317-17-10. (208600)

ТРОСОБАН стан, Котеж
2, продајем/мењам за ма-
њи стан/кућу. 063/771-
15-68. (208614)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 +
17 м2 пословног простора,
центар, 36.000. 064/186-
50-87. (208621)

ВЛАСНИК, центар, 83 м2,
централно грејање, први
спрат. 063/760-43-55,
013/251-53-81. (208731)

ТРОСОБАН, 65 м2, Котеж
1, трећи спрат, новоград-
ња, укњижено, Радничка
3. 064/200-00-37.
(208796)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру, 24 + 2 м2,
функционална, VIII
спрат, није последњи, ЦГ,
власник, договор.
063/392-309, 062/894-49-
52. (209042)

ТЕСЛА, стан 45 + тераса,
једноипособан, 2/4 – ТА,
водоводне, струјне инста-
лације урађене, укњижен,
продајем. 063/826-97-09,
АГ „Економик” (253).
(209083)

СТАН, 35 + 5 м2, Стрели-
ште, Марина Држића, I
спрат, ТА, 20.000.
066/952-42-19. (209077)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, Котеж 2. 069/004-
11-83. (209118)

ПРОДАЈЕМ двособан, Ко-
теж 2, 64 м2, ЦГ, 40.000,
без посредника. 063/857-
77-21. (209122)

КОТЕЖ 1, трособан, 56
м2, ЦГ, II, ПВЦ столарија.
Тел. 064/813-04-46.
(209139)

КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, приземље, укњижен,
одмах усељив. 063/166-
43-48. (209145)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру Тесле, код
мале пијаце, 53 м2 + две
терасе, II спрат. 062/190-
34-91. (209149)

ТРОИПОСОБАН полуна-
мештен стан, Котеж 2,
Ваљевска, 80 м2, 55.000
евра. 069/214-41-49.
(209152)

СОДАРА, леп двособан,
64 м2, II спрат, ЦГ, две те-
расе, могућ договор.
064/565-11-36. (209157)

СТРЕЛИШТЕ, Марина
Држића, 35 м2, приземље,
укњижен, хитно, 17.000
евра. 065/237-10-09.
(209165)

СОДАРА, продајем трои-
пособан стан, 83 м2, сре-
ђен, могућ договор.
064/482-44-94. (209218)

СОДАРА, жута фасадна
цигла двоипособан, IV,
42.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188. (209246)

ЦЕНТАР, нов, I, 100 м2,
75.000, трособан, 73 м2,
43.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188. (209246)

КОТЕЖ 2, двособан, ЦГ,
укњижен, договор. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50, рег.
бр. 188. (209246)

КОТЕЖ 2, двоипособан
сређен, I, усељив, 45.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, рег. бр. 188. (209246)

ПРОДАЈЕМ нов једносо-
бан стан у центру, вла-
сник. 064/479-40-48.
(209256)

ЈЕДНОСОБАН, комфо-
ран, I спрат, зграда, добра
локација, укњижен, греја-
ње етажно, цена по дого-
вору. 013/681-235,
063/890-90-60. (209253)

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2, с
двориштем, 1/1, договор.
061/721-12-57. (209264)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-
тру, Улица Жарка Фогара-
ша, 40 + 23 м2, дуплекс,
29.000 евра. Тел.
069/123-11-12. (209236)

СОДАРА, 40 м2, једноипо-
собан, 21.000; двоипосо-
бан, 64 м2, 36.000. „Гоца”,
063/899-77-00, рег. бр.
394. (209237)

ЦЕНТАР, 90 м2, трособан,
ЕГ, IV, 43.000, 83 м2, I, ЕГ,
49.000. „Гоца”, 063/899-
77-00, рег. бр. 394.
(209237)

ШИРИ центар, 50 м2, дво-
собан, I, реновиран, ТА,
гаража, 28.500. „Гоца”,
063/899-77-00, рег. бр.
394. (209237)

СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, ЦГ,
једнособан, 18.000; 80 м2,
трособан, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00, рег. бр.
394. (209237)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 68 м2, трособан,
37.000. „Гоца”, 063/899-
77-00, рег. бр. 394.
(209237)

КОТЕЖ 2, 47 м2, једносо-
бан, леп, 27.000; 50 м2,
двособан, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00, рег. бр.
394. (209237)

КОТЕЖ 2, 103 м2, четво-
рособан, 55.000; трособан
74 м2, 47.000. „Гоца”,
063/899-77-00, рег. бр.
394. (209237)

КОТЕЖ 1, 60 м2, двоипо-
собан, 33.000; 25 м2, јед-
нособан, 17.000.  „Гоца”,
063/899-77-00, рег. бр.
394. (209237)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 18
м2, 15.000 м2; Тесла, 25 м,
13.000. „Гоца”, 063/899-
77-00, рег. бр. 394.
(209237)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (209241)

ДВОСОБНИ, Стрелиште,
55 м2, 26.000, Котеж,
31.500. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20, рег. 324.
(209277)

ЈЕДНОСОБНИ, центар,
24 м2, 18.000; Миса, 30 м2,
16.500. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20, рег. 324.
(209277)

ТЕСЛА, 52 м2, двособан
намештен, 30.000. „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-
99-20, рег. 324. (209277)

ТЕСЛА, 43 м2, једноипо-
собан, тераса, 25.000.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20, рег. 324.
(209277)

СТАН, нова Миса, код
школе, 47 м2. 062/485-
502. (209319)

СОДАРА, продајем стан,
трособан, тотално рено-
виран. Тел. 065/377-23-
81. (109301)

ПРОДАЈЕМ стан, на Со-
дари, 74 м2, I спрат, ЦГ,
власник. Тел. 064/616-47-
67. (209300)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
стан у центру, староград-
ња, 40 м2. 252-13-66,
064/413-61-65. (209325)

ЦЕНТАР, II спрат, ЦГ,
једноипособан, 50 м2,
укњижен. 063/871-77-13.
(209334)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, 50 м2, ТА, тераса,
31.000. „Мустанг”, 49,
062/226-901. (209346)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, 62 м2, ЦГ, тераса,
38.000. „Мустанг”, 49,
062/226-901. (209346)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.500.
„Мустанг”, 49, 062/226-
901. (209346)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, леп распоред,
24.000. „Мустанг”, 49,
331-341, 062/226-901.
(209346)

СОДАРА, леп двособан,
51 м2, V, TA, 25.000. „Му-
станг”, 49, 331-341,
062/226-901. (209346)

СОДАРА, квалитетан дво-
собан, 67 м2, X, ЦГ,
31.000. „Мустанг”, 49,
062/226-901. (209346)

КОТЕЖ 2, поткровље, јед-
нособан, 39 м2, 20.000.
„Мустанг”, 49, 062/226-
901. (209346)

СОДАРА, једнособан, VII,
17.000 и двособан, призе-
мље, ТА, 28.000. 396,
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (209348)

ДОСИТЕЈЕВА, троипосо-
бан, I, ЦГ, 60.000; центар,
салонски, 86 м2, 42.000 и
114 м2, 68.000. 396,
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (209348)

ТЕСЛА, хитно, повољно,
двособан, IV, ТА, 24.000.
396, „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (209348)

ПЕПЕЉАРЕ, двоипосо-
бан, II, TA, 27.000, Tип
Стнако, сређен, двособан,
28.000. 396,  „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(209348)

БЛИЗУ центра, нов једно-
ипособан приземље, ТА,
22.500. 396,  „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(209348)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, I, ЦГ, 44.000, дого-
вор. 396,  „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(209348)

ТЕСЛА, одлични двособ-
ни и двоипособни; Стре-
лиште, трособан, II, дого-
вор. 396, „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (209348)

КОТЕЖ 2, комплетно сре-
ђен, двособан, 52 м2, I,
35.500; једноипособан, 49
м2, VI, лукс, 30.500.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)

КОТЕЖ, једнособан, 37
м2, III, ЦГ, 24.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)

ВЕЉКА Влаховића, већи
двособан, 62 м2, ВП,
29.000. „Кров”, 060/683-
10-64, рег. 398. (и)

РОБНА кућа, леп двоипо-
собан, 63 м2, V, 43.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)

ПРОДАЈЕМ нов стан у
згради, 50 м2, грејање гас,
близу центра. Тел.
064/049-62-72. (209360)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
30.000. „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15, рег.
бр. 238. (209360)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
35.000. „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15, рег.
бр. 238. (209360)

ЦЕНТАР, двособан, 57,
40.000. „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15, рег.
бр. 238. (209360)

КОТЕЖ 1, двособан, 57,
31.500. „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15, рег.
бр. 238. (209360)

КРЊАЧА, код „Метроа”,
37.000, I, 34.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15, рег. бр. 238. (209360)

ЗЛАТИБОР, продајем
апартман 34 м2, наме-
штен, тераса, паркинг, I
спрат. 063/716-48-68.
(209374)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
за реновирање, 52,
22.000; трособан, лукс,
71, 35.000. 063/744-28-
66, (67), „Милка М”.
(209379)

ОМОЉИЦА, 48 + 52,
4,67, 16.500, Црепаја, но-
ва , лукс, ПР, 7,41, 30.000.
063/744-28-66, (67),
„Милка М”. (209379)

КОТЕЖ 1, III, 37, 22.000;
Тесла, ВП, 41, 24.500.
063/744-28-66, (67),
„Милка М”. (209379)

НА ПРОДАЈУ стан, 53 м2,
на Содари. 064/075-97-
46. (209384)

ДВОСОБАН стан, Ослобо-
ђења, 54 м2, IV спрат, није
последњи, сређен, укњижен,
одмах усељив, продајем.
064/218-15-72. (209387)

ПРОДАЈЕМ леп двори-
шни стан, близу центра.
066/937-00-13, (209390).

ПРОДАЈЕМ сређен стан
на Тесли, хитна продаја.
066/937-00-13. (209390)

ТЕСЛА, једнособан, 36 м2,
20.500; двособан, 33.000.
рег. 300, „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (209391)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 32 м2, 21.000; двосо-
бан, 29.000. рег. 300,
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (209391)

СОДАРА, једнособан, 33
м2, I, ЦГ, 21.500. рег. 300,
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (209391)

ШИРИ центар, новоград-
ња, 32 м2, ВП, ЕГ, 22.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951, рег. бр.
336. (209392)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 м2, III, ЦГ, 42.000, до-
говор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951, рег. бр. 336.
(209392)

КОТЕЖ 2, 60 м2, IV, ЦГ,
32.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951, рег. бр.
336. (209392)

ТЕСЛА, једнособан, 30 м2,
VII, ЦГ, сређен, 20.000.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01, рег. бр.
336. (209392)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
59 м2, V, ЦГ, усељив,
32.000, договор и 56 м2, I,
ЦГ, 27.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951, рег. бр.
336. (209392)

ЦЕНТАР, двоипособан,
новија градња, 50 м2, I,
ЕГ, сређен, 35.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951, рег. бр. 336.
(209392)

ТИП СТАНКО, двособан,
48 м2, II, ТА, потпуно сре-
ђен, усељив, 28.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951, рег. бр. 336.
(209392)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80 м2, II, ЦГ, 41.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898, рег. бр. 336.
(209392)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, двособан, без по-
средника. Тел. 062/514-
159, 069/514-15-22,
013/251-41-52. (109406)

ЦЕНТАР, двоипособан,
68 м2, салонски, ЦГ, тера-
се, паркинг, или мењам за
мањи до 55 м2, искључиво
Котеж 2. 013/319-014.
(209417)

КОТЕЖ 2, двособан, 59,
од 29.000; Котеж 1, једно-
собан, 34, 21.000. 338,
„Јанковић”, 348-025.
(209422)

ТЕСЛА, двособан, 53, I,
28.000; Стрелиште, двои-
пособан, 55, договор. 338,
„Јанковић”, 348-025.
(209422)

КОТЕЖ 2, четворособан,
80 м2, ЦГ, VII/Х, 54.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(209426)
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ЦЕНТАР, двособан, II, 50
м2, ТА, 31.000. „Преми-
ер”, 063/800-44-30, реги-
стар посредника 320.
(209426)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
III, лифт, 38 м2, ЦГ,
23.500. (320),„Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(209426)

ТЕСЛА, једнособан, II, 28
м2, ЦГ, 18.000. „Премиер”,
063/800-44-30, регистар
посредника 320. (209426)

ЦЕНТАР, двособан, II, 57
м2, ЦГ, 38.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (209426)

СОДАРА, двоипособан, 61
м2, ПР, ЦГ, укњижен, 29.500.
063/768-22-61. (209442)

СТРЕЛИШТЕ, почетак,
двособан, 59 м2, I, ТА, га-
ража, 28.000, договор.
362-027, 064/206-55-74.
(209429)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
једнособан 33 м2, V ,ЦГ,
сређен, 18.000. 064/206-
55-74, 362-027. (202429)

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

ТЕСЛА, двособан, ВПР,
61 м2, ЦГ, 32.000. „Пре-
миер”, (320), 352-489,
063/800-44-30. (209426)

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

ПРОДАЈЕМ стан 72 м2,
Иве Курјачког 6, 27 м2,
Тесла, власник. 060/362-
22-21. (209484)

СТАН, 78 м2, одмах усе-
љив, два мокра чвора, из-
ворно стање, Стрелиште.
064/340-26-43. (209483)

КУПУЈЕМ мањи стан ни-
же спратности, без греја-
ња и посредника, на Те-
сли или у ширем центру.
Звати после 16 сати.
064/338-49-01. (209179)

КУПУЈЕМ једноипособан
Тесла, Котеж 1. 062/207-
004. (209246)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (20987)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у центру, ненаме-
штен, ЦГ, 100 евра.
063/634-002. (СМС) 

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 62 м2, ЦГ, телефон, Ко-
теж 1. 062/116-24-27. (СМС) 

ИЗДАЈЕМО собу, цен-
трално грејање, употреба
кухиње, купатила, интер-
нет, 10.500 динара све
укупно, Стрелиште.
062/829-16-28. (СМС) 

ИЗДАЈЕМ стан, Карађор-
ђева 15/1, 101 м2, Тесла,
Илариона Руварца 4/2, 80
м2, намештено. 063/334-
430. (207820)

ИЗДАЈЕМ на Тесли, јед-
нособан стан, 39 м2, без
грејања. 060/601-60-23.
(208682)

ПРАЗАН стан, зграда +
дворишни намештени
станови + гарсоњера.
Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45. (208658)

ИЗДАЈЕМ стан, 55 м2, Ко-
теж 1, ЦГ. 064/149-42-23. 

ЈЕДНОСОБАН засебан
намештен стан у кући,
Миса, грејање на дрва.
066/373-521. (209085)

ДВОСОБАН, ненамештен
стан, центар Стрелишта,
III спрат. 064/124-48-15.
(109078)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради, без
грејања, Содара. 013/344-
167, 064/950-23-40.
(209099)

ИЗДАЈЕМ комфоран на-
мештен једнособан стан,
кирија 100 евра. 064/040-
21-48, Драган. (209120)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
Стрелиште, I спрат, ЦГ, не-
намештен, близу „Авива”.
064/410-25-86. (209126)

ИЗДАЈЕМ полупразан
једнособан стан, 50 евра,
намештен двособан, 120
евра. Карађорђева.
064/994-13-16. (209123)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
ноипособан стан, Котеж
2, ЦГ, на дуже. 061/195-
19-10. (209128)

ИЗДАЈЕМ трособанаком-
форан стан у строгом
центру. Тел. 064/954-68-
01. (209140)

ДВОСОБАН стан за изда-
вање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (109142)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан комфоран стан
у најужем центру. Тел.
013/348-486. (209140)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
нова Миса, 100 евра.
064/665-86-21. (209147)

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан на Котежу 2, празан.
013/377-529, 064/152-08-
95. (209176)

ИЗДАЈЕМ дворишни тро-
собан и двособан празан
стан. 064/224-12-60.
(209175)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
дворишни стан у Милоша
Требињца 22. 063/809-51-
72. (209178)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 013/341-571,
065/440-97-00. (209190)

ИЗДАЈЕМ стан двособан,
велики, празан двори-
шни, нова Миса. 062/161-
48-74, 013/373-027.
(209209)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж, фул намештен,
ЦГ, на дуже. 064/137-63-
19. (209289)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, стамбена зграда,
Котеж 1, леп, топао, мале
режије, 80 евра кирија, за
младе. 064/555-75-75,
371-967. (209199)

ДВОСОБАН, мањи, 43 м2,
елегантно опремљен, у
строгом центру, парно
грејање, 130 евра месеч-
но. 064/171-19-88.
(209281)

ИЗДАЈЕ се намештена со-
ба с купатилом. 063/761-
03-56. (209282)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, 40 м2, нова Миса,
ЦГ, кабловска. 062/173-
00-40. (209291)

ИЗДАЈЕ се двособан стан
на Содари. 064/130-38-
29. (109251)

ИЗДАЈЕМ нов једнособан
ненамештен стан у цен-
тру. 060/355-35-08.
(209256)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на Стрелишту, 55 м2.
Тел. 060/551-17-20.
(209263)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ,
Стрелиште, 43 м2, III
спрат, стан. 063/175-65-
10. (209240)

ИЗДАЈЕМ кућу у Качаре-
ву, двориште, башта, ме-
сечно плаћање. 064/186-
97-56. (209224)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан
на Содари, 46 м2, III спрат,
лифт, ЦГ, полунамештен.
064/851-66-82. (209225)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, намештен. Тел.
063/319-705. (209268)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
одмах усељив, Котеж 2.
063/721-65-13. (209279)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
самицама, самцима, по-
себан улаз, грејање. Тел.
065/592-78-83. (209278)

ИЗДАЈЕМ кућу у Војло-
вици. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (209297)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, ЦГ,
полунамештену, Стрели-
ште, депозит обавезан.
064/635-77-42. (209298)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру, ТА,
80 евра. 069/113-00-73.
(209299)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Содара, III, ЦГ,
лифт, ненамештен.
063/354-278. (209310)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли. 063/877-
25-31. (209311)

СОБА с употребом купа-
тила, кухиње, парно гре-
јање, кабловска. 065/202-
65-86. (209321)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, 50 м2, на новој Миси.
069/370-52-61. (209319)

ИЗДАЈЕМ једнособан, не-
намештен стан на Стрели-
шту. 063/275-395. (209317)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Зеленгора, близу „беово-
за”, ТА грејање, ADSL,
IPTV. 064/837-26-28.
(209316)

ИЗДАЈЕМ мањи наме-
штен једнособан стан, 80
евра, Максима Горког 96.
064/213-72-71. (209324)

ИЗДАЈЕМ новију кућу
100 м2, с окућницом у
центру Старчева. Тел.
353-500. (209344)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
код хотела „Тамиш”, ис-
кључиво самицама.
064/351-15-58. (209345)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, близу
Спортског центра и „бео-
воза”. Тел. 063/151-45-52,
013/314-352. (209349)

ДВОСОБАН, ненаме-
штен, Тесла, зграда, II
спрат, 51 м2, ЦГ. 063/478-
480. (209356)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, грејање гас.
Тел. 064/049-62-72.
(209360)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Маргити.
060/434-83-48. (209361)

ГАРСОЊЕРА, намеште-
на, у центру града, за сам-
це, дворишни стан, депо-
зит. 063/733-02-53.
(209363)

ИЗДАЈЕМ намештено,
гарсоњера, нова Миса.
371-173, 063/708-27-61.
(209367)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту у приватној
кући. 062/114-63-73.
(209368)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, Стрелиште, ЦГ,
на дужи период. 064/313-
89-95. (109367)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
код Стоматолошког, у
згради. 064/192-18-14.
(209373)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан са ЦГ, на Ко-
тежу 1. Тел. 064/811-14-
19. (209380)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, комплет рено-
вирану, шири центар.
063/809-34-18. (209381)

ИЗДАЈЕМ салонски стан
и локал у центру.
063/222-358. (209383)

ДВОСОБАН намештен, 55
м2, новоградња, Улица ца-
ра Лазара, II спрат, од 1.
децембра, на дуже, ТА, те-
лефон, IPTV + интернет,
клима, тераса, паркинг
место, 150 евра + депозит.
064/160-55-21. (209412)

ИЗДАЈЕМ једнособан не-
намештен стан на Тесли,
41 м2. 064/137-92-61.
(109415)

ДВОСОБАН, 40 м2, леп,
ЦГ, кабловска, II спрат,
строги центар. 063/392-
236. (209424)

СОДАРА, издајем једно-
собан стан, 35 м2, ЦГ, III,
лифт. 013/632-046,
064/198-29-37. (209426)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
на Миси од 100 м2. Тел.
060/037-19-22. (209430)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири цен-
тар, пословно-стамбене на-
мене. 062/347-667. (209427)

ЦЕНТАР, двоипособан,
празан 68 м2, реновиран,
ЦГ, клима, терасе, пар-
кинг, 130 евра + депозит.
064/238-16-84. (209419)

ИЗДАЈЕМ стан, првен-
ство ученици, студенти.
064/357-85-13. (209443)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Тесли. 064/967-
28-91. (209444)

ИЗДАЈЕМ празан стан
стан, може и део стана у
новијој кући. 064/130-36-
02. (209446)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру 32 м2, ТА, те-
раса. 063/853-27-06.
(209405)

ИЗДАЈЕМ двособан стан с
грејањем, Стрелиште,
празан. Тел. 311-071.
(209466)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на новој Миси,
90 евра + депозит.
063/281-891. (209451)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на новој Миси,
самцима, студентима.
063/839-56-81. (209455)

ИЗДАЈЕМ кућу, 65 м2, са
двориштем, Утвина коло-
нија, Стрелиште.
063/816-77-96. (109475)

ЗАСЕБАН део, намеште-
не куће, за издавање, Ка-
рађорђева 94. 063/894-
21-80, 064/353-413.
(209475)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 28 м2, код хотела
„Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07. (209487)

СМЕШТАЈ за раднике и
групни смештај, 5 евра.
Тел. 062/823-84-98.
(209488)

НАМЕШТЕНИ станови,
једнособан, двособан,
трособан, скроз намеште-
ни, интернет, ТВ.
062/823-84-98. (209488)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан ненамештен стан.
066/209-400. (209490)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-
тру, „Трубач”, 20 м2.
063/694-860. (209069)

ПОСЛОВНО-МАГАЦИН-
СКИ простор за издавање,
врхунски опремљен, по-
вољно. 062/162-53-21.
(208783)

ЛОКАЛ на продају, Син-
ђелићева 15, 13.000 евра.
063/265-457. (208717)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал, 90 м2, у центру, ЕГ.
063/896-70-55. (208681)

ХИТНО продајем локал,
нова градња, центар, 17
м2, 800 евра метар.
064/262-54-65. (208755)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрели-
ште, 18 м2 и локале у Ка-
рађорђевој, 20 и 15 м2.
063/173-64-93. (209116)

ИЗДАЈЕМ локал, Њего-
шева, 100 евра, радиони-
ца – Карађорђева, 70
евра. 064/994-13-16.
(209123)

ЈАБУЧКИ пут, продајем
халу 90 м2, зидану, на 5
ари плаца. 069/213-97-
37. (209203)

ИЗДАЈЕМ локал, 50 м2,
централно, интернет, те-
лефон, С. Саве 67.
064/668-87-38. (209201)

ИЗДАЈЕМ локал у Доло-
ву. 063/750-00-16.
(209275)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, Ц. Лазара 3.
064/867-48-43. (209384)

ПРОДАЈЕМ локал 22 м2,
ТР „Трубач”, приземље.
063/751-07-79, од 20 са-
ти. (209386)

КЛУБ дискотека, Ковачи-
ца, 200 м2, потпуно опре-
мљена, 120.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15, рег. бр. 238. (209366)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
50 м2, за све намене.
062/830-10-73. (209402)

ИЗДАЈЕМ локале, про-
метна локација, код пија-
це, близу три школе.
060/351-03-56. (208425)

ИЗДАЈЕМ и продајем ло-
кал на Зеленој пијаци.
064/942-89-29. (209429)

ИЗДАЈЕМ локал преко
пута Дома здравља.
064/276-04-75. (209443)

ПОТРЕБНИ локали на
прометним местима до
50 м2, центар, лева страна
Стрелишта, „Турска гла-
ва”. 063/862-11-47.
(209459)

ПОСЛОВНИ простор 2 х
50 м2, може заједно, стро-
ги центар, Ж. Зрењанина
11, погодно за канцелари-
је, бутике, агенције и сл.
060/690-51-33, 013/352-
506. (209460)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ кафић
за журке и рођендане.
060/362-22-26. (209484)

ИЗДАЈЕМ локал за маса-
жу, врло повољно.
060/362-22-21. (209484)

ИЗДАЈЕМ два пословна
простора, један погодан
за магацински простор,
други за козметички или
канцеларијски. 013/347-
140. (209485)

ИЗДАЈЕМ, са могућно-
шћу куповине, пословни
простор, халу 450 м2, на
плацу 10 ари, погодна за
све производне и занат-
ске радове. 063/285-230.
(209489)

ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
машинама за шивење.
064/191-64-95. (207993)
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ПОТРЕБАН мушко-жен-
ски фризер. 064/503-68-
75. (208866)

ФРИЗЕРСКОМ салону „8.
мај” у Крњачи, у Београ-
ду, потребан женски фри-
зер с искуством. 060/637-
12-85. (209079)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ибердеку, с
искуством. 060/027-57-
01. (209145)

ПОТРЕБНА девојка, мо-
же средњошколка, с по-
знавањем енглеског и не-
мачког језика за помоћ
при учењу основцу.
063/156-76-57. (209156)

ШТАМПАРИЈИ потребни
радници. 060/364-36-50.
(209254)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кол центру и курир за
развоз робе. „Домино
2014”, 064/645-30-95.
(109259)

ПОТРЕБАН пекар, мај-
стор, помоћник за рад на
пећи с искуством и стари-
ји возач. 064/120-09-42.
(109228)

ПОТРЕБАН мушко-жен-
ски фризер. 064/492-32-
19. (209312)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу на Стрели-
шту. 060/304-07-64.
(209326)

„БЕЛОЈ врани” потребан
радник за ибердек маши-
ном. 063/246-135.
(209338)

ПОТРЕБНА радница за
рад у кафићу, са иску-
ством. Кафић „Петица”,
код Аутобуске станице.
064/997-79-09. (209339)

ПОТРЕБАН млађи де-
фектолог, психолог, мо-
же студент, повремено.
063/222-358. (209383)

DOLCE студију потребни
фризери и козметичари
за рад у Београду. Тел.
062/366-622. (209442)

CAFFE „Flamingo” тражи
девојку за рад, слободни
дани. 069/364-10-04.
(209456)

ПОТРЕБАН кувар са ис-
куством. Информације на
тел. 063/307-996.
(209476)

ПОТРЕБНИ радници у са-
лону масаже. 060/362-22-
21. (209484)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у продавници. Јавити се
лично, понедељак, 16, и
уторак ,17. XI 2015, од 12
до 20 сати, у Улици. Св. Са-
ве 84-а, сл. кућа. (209493)

ШЉУНАК песак сејанац
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-
85-31, 013/342-338.
(СМС) 

ИСКУСНА медицинска
сестра чувала би и него-
вала старије особе.
065/203-49-11. (СМС) 

ДИМНИЧАР: чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(207472)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до 2 кубика.
065/334-23-38. (207931)

ЧАСОВИ, основе елек-
тротехнике, професор са
искуством. 062/801-97-
58. (108198)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором „тома
винковић”. 064/163-58-
85. (208199)

МОЛЕРСКИ радови,
063/746-77-58, електри-
чар, 063/730-50-21, мај-
стори из Падине.
(208465)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање, во-
де, канализације, кабина,
славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76.
(205182)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање
паркета. 602-701,
064/341-79-60. (208699)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, венецијанери,
уграђујем, поправљам.
064/181-25-00. (208702)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (208706)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (208766)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (208764)

КЕРАМИЧАР Далибор,
комплетна адаптација ке-
рамике, малтерисање,
изолације, превоз кипе-
ром. 063/191-69-75.
(108979)

ИЗНОШЕЊЕ шута, ства-
ри, рушење објеката, бе-
тонирање, копање, чи-
шћење тавана, подрума.
061/623-52-63. (208691)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством, квали-
тетно, педантно, повољ-
но. 064/252-51-75.
(209162)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушења, батерије, венти-
ли, инсталације, санита-
рије, бојлери, одмах.
064/459-31-18. 

ШАМОТИРАЊЕ шпорета
за ложење, пећи, чистим
каљеве пећи. 064/437-64-
33. (209110)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове те-
левизора. 064/437-64-33.
(209110)

ЧАСОВИ математике, за
основце, у центру.
060/676-36-37. (209182)

РОЛЕТНЕ, АЛУ и ПВЦ
столарију поправљам,
уграђујем, ново. 063/820-
70-39. (209184)

МАТЕМАТИКА, физика,
статистика, информати-
ка, могућност месечног
плаћања. Професор. Цен-
тар. 013/353-569,
061/603-94-94, 066/405-
336. (209180)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја, унутрашњости ау-
томобила, тепиха. Ната-
ша, 361-474, 060/361-47-
41. (209188)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израда инсталација, ин-
дикатори, бојлери, купа-
тила, ТА. 062/271-661,
061/132-85-43. (209189)

МАШИНСКО бушење ру-
па за стубове, за ограду,
за винограде, воћњаке,
монтирање ограде, огра-
ђивање плацева, двори-
шта, обарање стабала. Де-
јан, 065/440-97-00.
(209191)

ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом, комбијем или
камионом, селидбе са
монтирањем и демонти-
рањем намештаја. Дејан,
061/626-14-50, 065/440-
97-00.  (209191)

ВРШИМО све врсте фи-
зичких послова: утовар,
истовар робе, селидбе, се-
чење, цепање дрва, копа-
ње, одвоз шута и старог и
непотребног намештаја.
Чишћење подрума, тава-
на, шупа и слично. Дејан,
065/440-97-00, 061/626-
14-50, 341-571. (209191)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (209191)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда
кошуљице, постављање
ламината, уградња стола-
рије. 062/816-33-84.
(209194)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИ-
ВАЧКИ радови, израда
надстрешница, капија, за-
штитне решетке.
062/816-33-84. (209194)

РАДИМО све: рушење,
разбијање бетона, иско-
пи, одношење непотреб-
них ствари, обарање ста-
бала, итд. 064/122-69-78.
(209195)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бе-
тонирање, стиропор, фа-
саде, кречење, повољно.
063/865-80-49. (209205)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање: бојлера, шпо-
рета, грејача. Слободан,
063/865-80-74. (109206)

ЕНГЛЕСКИ и српски за
све узрасте. Тел. 343-749.
(209210)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (109212)

РЕЛАКС, антицелулит
масажа, педикир, повољ-
но. 061/169-52-62.
(109198)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ра-
ди одгушења, замену гре-
јача, монтирање нове и
замену старе инсталаци-
је. 063/812-40-89,
069/838-13-98. (209200)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и лаки-
рање. 061/314-90-18, 601-
892. (209290)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица, закази-
вање и пратња до лекара.
063/868-04-51. (209252)

СТОЛАР тражи посао, ку-
хиње и плакари по мери,
поправке, преправке, сто-
ларија. 371-274, 064/176-
88-52. (209245)

ЧАСОВИ математике за
основце и средњошколце.
064/651-17-51. (209300)

ЧАСОВИ српског језика за
све узрасте, веома повољ-
но. 066/412-710. (209329)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, фрезирање ба-
ште, кошење и крчење.
064/196-17-32. (209340)

РАЗНЕ физичке послове
радимо: селидбе, ископе,
шут и све остало.
065/600-05-30. (209343)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња но-
ве инсталације, машин-
ска одгушења, санитари-
ја. 062/382-394. (209365)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, ограде, терасе, ка-
пије, услужно полирање
месинга, прохрома, врло
повољно. 060/140-54-44,
Дуле. (209376)

ДРВОСЕЋА, исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (209392)

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-
СКИ радови, глетовање,
кречење, повољно.
060/521-93-40. (209401)

МЛАДА и одговорна жена
врши услуге чишћења
станова, кућа, пословног
простора, помоћ стари-
јим лицима, свакодневно
кување, договор. 064/929-
19-46. (209411)

ЧАСОВИ енглеског
основцима, повољно.
013/344-620. (109394)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефитно,
21 годину искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (109423)

ПСИХОЛОГ, терапије, са-
ветовање, разговори, њу-
јоршки сертификати
(SAD). Tel. 061/198-32-32.
(209453)

КЕРАМИЧАР, квалитет-
но, поуздано, повољно.
063/318-780. (29482)

ОРЕМ, култивирам ба-
ште. 063/809-35-89.
(209435)

РЕЛАКС, антицелулит
масажа и медицински пе-
дикир. 061/308-95-86.
(209473)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (209471)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пикап, комби
1,5 т, камиони 3–7 т, уто-
варна рампа, са радницима
или без њих, гаранција за
безбедност вашег намешта-
ја, могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700 динара,
услуга селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т, камиони-
ма 3, 5 и 7 т, са радници-
ма или без њих, у свим
правцима, плаћање могу-
ће чековима, 100 дана и
преко рачуна. Борис,
013/352-236, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom-
b o n c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа рад-
ника, све по вашој жељи, за
фирме специјални попу-
сти, бесплатан долазак и
процена посла од 00 до 24
сата, за вас радимо и неде-
љом. Изаберите најбоље.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара,
с пик-апом, комбијима, ка-
мионима, екипа радника,
монтирање, демонтирање,
паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за зашти-
ту намештаја, селите се без
стреса. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. 

КОМБИ превоз робе и се-
лидбе, грађевински мате-
ријал, шут. Слободан.
064/348-00-08, 062/850-
36-58. (207461)

СЗР „МАКИ” постављање,
хобловање, полирање и
лакирање. Мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (206354)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицира-
ње, 28 година с вама, га-
ранција. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. 

KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле ма-
њим и већим камионима.
063/218-894, 013/258-04-
00.

KIZZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на
свим теренима, рушење
старих кућа и других
објеката, утовар шута с
одвозом, ископ багерима.

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и саби-
јање терена, насипање,
набијање вибро-плочама.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-04-
00.

KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм, разби-
јање бетона свих величи-
на и дебљина.  063/218-
894, 013/258-04-00.

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабала
и грања. 063/218-894.

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бе-
тона с одвозом шута или
без њега. 064/648-24-47,
Горан.

ИЗДАВАЊЕ рамовске
скеле с превозом или без,
изнајмљивање агрегата.
064/648-24-47.

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута са утова-
ром, утовар и истовар ви-
љушкаром, ископ багери-
ма, изнајмљивање возила
с корпом за рад на виси-
ни. 064/648-24-50.
(205154)

КЕРАМИЧАР Дача лепи
све врсте плочица, брзо и
повољно. 061/249-29-90.
(108118)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, поправка кровова,
разне изолације, фасаде.
013/664-491, 063/162-53-
89. (208395)

ОДГУШЕЊЕ одвода и ка-
нализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”. 062/532-
346. (208297)

ПАРКЕТ, постављање, хо-
бловање, полирање, лаки-
рање, пратећи материјал,
мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-
45-31. (208701)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лу-
кић”, поправља веш-маши-
не, бојлере, фрижидере,
шпорете, термопећи, елек-
троинсталације. 060/180-
02-83, 062/186-48-22,
013/251-28-97. (208805)

ПЕРФЕКТ, фасаде, зида-
ње, кровови, малтериса-
ње, глетовање, ламинати,
керамика, кречење.
063/122-14-39. (208917)
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ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уни-
штавање буба гелом и па-
стом, нов метод без пр-
скања. Гаранција. Слави-
ша. 062/182-74-50.
(209081)

ПРЕВОЗ робе, путника,
ауто-шлеп, комби ками-
он. 064/524-40-00.
(209068)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117, 013/365-
051. (208651)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комар-
ници. Израда, монтира-
ње, поправке. 063/775-
96-08, 013/353-923.
(209091)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила, кана-
лизације, адаптације. за-
мене, поправке. 331-657,
063/777-18-21, 064/495-
77-59. (209123)

СЕРВИС телевизора, про-
даја половних, поправка
мобилних телефона,
електричар, ауто-елек-
тричар, уградња ауто-ра-
дија. 063/800-01-96.
(209137)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-
ром повољно, песак,
шљунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(209161)

ПРОФЕСИОНАЛНА ори-
јентација за будуће сту-
денте и средњошколце.
Психолог. 069/200-29-54.
(209159)

ПОВОЉНО превоз робе и
селидбе комбијем. Цена
по договору. 064/147-14-
77, 013/311-514. (209187)

ПОПРАВКА веш-маши-
на, судо-машина, замрзи-
вача, фрижидера и остале
беле технике. Овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-24-
16. (209223)

ОДВОЗ шута, земље, не-
потребних ствари кипе-
ром, рушење мањих обје-
ката. 064/144-88-44. (ф)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металчне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (209117)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-
мионом, Војводина, Ср-
бија, с радницима или без
њих. Најповољније Иван.
063/107-78-66. (ф)

РОЈАЛ МГ, уградња, по-
правка: ролетне, венеци-
јанери, тракасте, римске,
панелне, роло, зебра за-
весе, хармо-врата, туш-
кабине, комарници, тен-
де, роло-заштитна врата.
Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (209262)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила и кана-
лизације, замена вирбли,
батерија и вентила, све за
воду, 0–24 сата, пензио-
нерима екстра попуст,
долазим одмах. 013/348-
139, 064/493-44-63,
063/811-74-89, 061/317-
26-33. (209265)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила, кана-
лизације, водоводне адап-
тације. замена вирбли,
вентила, батерија и сани-
тарије, 0–24 сата, дола-
зим одмах. Пензионери-
ма попуст. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (209266)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз бес-
платан. 302-820, 064/129-
63-79. (209333)

КИРБИ, дубинско усиса-
вање, прање тепиха, на-
мештаја. Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-49-
07. (109351)

ТВ сервис „Плус”, по-
правка телевизора, мони-
тора, даљинских. Д. Туцо-
вића 28. 353-463.
(209355)

ПРЕВОЗИМ малим кипе-
ром, шљунак, песак, сеја-
нац, шут, утовар.
063/246-368. (209382)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ гипсани радови, по-
стављање ламината, кера-
мике, проверите.
062/816-66-78. (209381)

РОЈАЛ МГ, хит цена, за-
мена гуртне, ролнице,
кочнице, само 600 дина-
ра. 060/186-88-80.
(209396)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
064/317-10-05, 061/283-
66-41, „Саша”. (209127)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/834-
66-50, 064/317-10-05.
„Саша”. (209127)

ЛИМАРСКИ радови, олу-
ци, окапнице, лајсне, кро-
вопокривачки радови, са-
нације цурења, преправке
кровова, термо и хидро
изолација, долазак не на-
плаћујемо. Најјефтиније.
064/903-39-23. (209411)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-26,
013/366-843. (209404)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, шпоре-
те, климе, бојлере, ТА пе-
ћи, поправљамо квали-
тетно са гаранцијом.
„Фриготехник”. 361-361,
064/122-68-05. (209414)

РОЛО НАЈ вам нуди по-
правку, уградњу ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина,
роло-врата (челичних, за-
штитних), тенди. Ми смо
најквалитетнији, најјеф-
тинији, с највећом гаран-
цијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-21-
80. (209475)

МОМАК,43 године, сло-
бодан, жели познанство
даме ради везе, повреме-
них сусрета. 061/304-70-
66. (СМС)

„МЛАДИЋ” 62 године, ве-
дре нарави, разуман, же-
ли упознати сличну особу
за дружење, а можда и не-
што више. 066/963-04-50,
063/445-44. (209116)

НЕМАЧКИ пензионер, 67
година, тражи партнерку,
до 60 година, за заједнич-
ки живот без икаквих оба-
веза. 013/236-72-95,
064/501-91-05. (209108)

ПЕНЗИОНЕР, удовац, до-
бро материјално, стамбе-
но обезбеђен, антиалко-
холичар, тражи жену сло-
бодну, искључиво ради
брака,  од 50 до 60 година,
не мора да има никакве
своје приходе. Тел.
013/361-292. (209124)

ДАЈЕМ пола куће за издр-
жавање. 063/852-29-50.
(209134)

МЛАДИЋ, 30 година, жели
да упозна озбиљну девојку
ради дружења или везе.
064/480-52-36. (209144)

ПЛАВУША, 60 година,
тражи ситуираног му-
шкарца да има браду (ни-
је услов), ради брака.
062/826-07-99. (209154)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољ-
но. 063/709-44-97.
(208649)

ЗЛАТИБОР, издајем
апартман 34 м2, тераса,
паркинг, кабловска, Wi-
Fi. 063/716-48-68.
(209374)
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У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на жи-

вотну средину („Сл. гласник РС” број 135/2004 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине, на основу

захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на жи-

вотну средину, поднетог од стране носиоца пројекта „Те-

леком Србија” а. д., Извршна јединица Панчево, Улица

Светог Саве бр. 11, Панчево, донео је Решење број XV-

07-501-342/2015, којим је утврђено да за пројекат рекон-

струкције локације радио-базне станице „ПА01 / ПАН01

/ ПАУ01 / ПА01Ц135 / ПАЛ01 – Панчево”, на катастар-

ским парцелама бр. 4370/2, 4368/2, 4371/3 и 4372/2  КО

Панчево, Улица Светог Саве број 11, на територији града

Панчева, није потребна израда студије о процени утица-

ја на животну средину. Увид у донето решење може се

извршити у просторијама Градске управе града Панчева,

Трг краља Петра I бр. 2–4, канцеларија 615.

На донето решење заинтересована јавност може из-

јавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбани-

зам, градитељство и заштиту животне средине, Нови

Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења,

а преко овог органа. (Ф)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и

заштиту животне средине, на основу члана 20. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени гла-

сник РС” бр. 135/04), 

ОГЛАШАВА
јавни увид у Студију о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада,

Улица народног фронта бр. 12, поднео je захтев за дава-

ње сагласности на Студију о процени утицаја на живот-

ну средину пројекта Изградње јединице за третман сло-

па у Рафинерији нафте Панчево, к. п. бр. 3549 КО Вој-

ловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид радним данима, од 10 до 14

сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за ур-

банизам, градитељство и заштиту животне средине, Бу-

левар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канце-

ларија бр. 39) и у просторијама Градске управе града

Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, до 10. децембра

2015. године. За време трајања јавног увида заинтересо-

вана јавност може у писменом облику поднети примед-

бе и мишљења на изложену студију о процени утицаја

на адресу Секретаријата.

Јавна расправа и презентација биће одржане 11. де-

цембра 2015, у 12 сати, у згради Владе АП Војводине

(приземље, канцеларија бр. 39).

(Ф)

GAZELAKOMERC d. o. o. има потребу да прошири свој

тим, тако да су нам потребни прави кандидати за позицију:

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

Пословна јединица Панчево

Нудимо:

– Шансу да радите у фирми која је једна од водећих на

тржишту ауто-делова,

– Динамичан рад у пријатном окружењу,

– Могућност сталног унапређивања знања, техника и

способности,

– Плаћен прековремени рад,

– Слобода у раду,

– Редовну и сигурну новчану накнаду.

Критеријуми:

– Минимум ССС,

– Минимум три године искуства у овом или сличним

пословима у ауто-индустрији,

– Познавање неког страног језика (енглески, немачки,

италијански) је предност,

– Љубазност, стрпљивост, комуникативност,

– Возачка дозвола Б-категорије (Ц-категорија је предност).

Уколико испуњавате горе наведене критеријуме, по-

шаљите Ваш CV и мотивационо писмо на jovan@gazela.rs.

(Ф)

СТР ЗОКА ПР је фирма која се бави прометом и дистрибу-

цијом сточне хране на велико и мало. У саставу фирме на-

лази се велепродаја и два малопродајна објекта у Панчеву и

Омољици. 

Потребан нам је: 

РАЧУНОВОЂА
Место запослења: Панчево 

Услови: 

• Виша или висока стручна спрема (економског усмерења),

• Искуство на пословима рачуновође и изради завршних ра-

чуна (минимум пет година), 

• Пожељан сертификат рачуновође 

• Одлично познавање и искуство у рачунарским програми-

ма за књиговодство, Word, Exel, 

• Познавање пореских и рачуноводствених прописа Репу-

блика Србије, 

• Тачност и прецизност у раду.

Задаци: 

• Књижење пословних промена, 

• Обрачун ПДВ-а и свих других пореза,

• Обрачун зарада, накнада зарада, других исплата, 

• Израда завршног рачуна, 

• Праћење и примена рачуноводствених прописа, 

• Остали административни и кадровски послови, 

• Флексибилност у раду, 

• Динамично окружење, 

• Тимски рад.

Нудимо вам: 

• Заснивање радног односа на неодређено време.

Позивамо све кандидате да нам пошаљу биографије до

20. новембра 2015. електронски или редовном поштом на

адресу: 

СТР ЗОКА ПР Козарачка 80, 26000 Панчево 

e-mail adresa: milostravica@yahoo.com 

Рок за конкурисање: 20. новембар 2015. 

(6/209257)

Ти си чувао нас, а сада нека тебе чувају анђели!

МИЛАН ЕРДЕЉАНАЦ
1958–2015.

Воле те твоји: СЛАЂА, ЈОЛЕ и МАКИ

(92/209452)

Последњи поздрав мајстор

МИЋИ

од Голубара СРБ 461, Старчево.
(96/209458)

МИЛАН 

ЕРДЕЉАНАЦ

Последњи поздрав 

драгом зету од шурака

ЖИЛЕТА с породицом.

(98/209478)

Последњи поздрав нашој вољеној сестри

СТАНИ ВЕСЕЛИЋ
1955–2015.

С поштовањем и љубављу чуваћемо сећање на њу.

Твоји ВЈЕШТИЦА НИКОЛА и ГОРАН

с породицама
(57/209271)

УСЛУГЕ РАЗНО 

ТУРИЗАМ 
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Последњи поздрав 

СТЕВАНУ КУЛИЋУ

С поштовањем некадашњи сарадници 

из „ХИП–Петрохемије”

(3/ф-2040)

Последњи поздрав

СТЕВАНУ КУЛИЋУ
Уз поштовање и захвалност саучешће породици.

ДУШАН БРАЦА СТАНОЈЛОВИЋ с породицом

(20/209151)

7. новембра преминула је

ДОБРИЛА ЈОВАНОВ
рођ. Грубетић

Најдража наша, живећеш вечно у нашим срцима.

Ћерка ВЕРА, унуци САША и МИЛАН, праунука

ИРИС, зет БОШКО и снаја МИРЕЛА
(29/209183)

Последњи поздрав нашој драгој

ДОБРИЛИ ЈОВАНОВ

Никада те нећемо заборавити.

Твоји: унуке САНДРА и ОЉА, праунуци 

АЛЕКСАНДАР и ЖЕЉАНА и зетови

АЛЕКСАНДАР и БОБАН 
(30/209186)

ДОБРИЛА 
ЈОВАНОВ

Последњи поздрав нини
од ЈОВИЦЕ ЈОВАНОВА 

с породицом.
(32/209196)

МИХАЉ 

КАЧУК

1932 – 5. XI 2015.

Последњи поздрав од

супруге ДРАГИЊЕ,

ћерке АРАНКЕ 

и зета ЛАЈОША, 

унуке ВИОЛЕТЕ 

и зета МИЛОША.

(38/209211)

Драга мајка

КАТИЦА 

МИЛОСАВЉЕВИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Ћерка ЉУБИЦА, 

зет ЈАНИКА и унука

КРИСТИНА

(47/209240)

Драга ујна

КАТИЦА 

МИЛОСАВЉЕВИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји: ОЉА, АЦА, 

ВЛАДА и НЕША 

с породицама

(48/209238)5

Тужна срца и с болом, 4. новембра 2015, изне-

надном смрћу напустио нас је наш отац, таст и

деда

СВЕТОЗАР ЖИВКОВ ТОЗА

Сећање на великог човека, друга и пријатеља од

заборава чуваће његова деца: кћерка МАЦА, зет

ДРАГАН, унуке МАГДАЛЕНА, ТЕА и АНДРЕА
(63/209330)

Последњи поздрав дра-

гом течи

СВЕТОЗАРУ

ЖИВКОВУ

Почивај у миру! Нека те

анђели чувају!

Породица 

ГОВЕДАРИЦА

(64/209331)

Последњи поздрав нашој

ДОБРИЛИ

Породица ГРУБЕТИЋ

(65/209332)

6. новембра преминуо

је наш

ДРАГАН 
ЋУЛИБРК

1955–2015.
Последњи поздрав од
брата МИЛАНА, снаје
МИРЈАНЕ, братанице
СНЕЖАНЕ, братанца

ЖЕЉКА и унуке АНЂЕЛЕ

(68/209347)

Последњи поздрав дра-

гом куму

ИВАНУ 

ПАУЛИЋУ

ИВИЦИ

Породица

ПАНТЕКОСКИ

(71/209372)

Последњи поздрав оцу

и деди

ИВАНУ 

ПАУЛИЋУ

1937–2015.

Твоји најмилији

(75/209388)

Последњи поздрав бата 

ИВИ

од ЈЕЛЕНЕ.

(76/209388)

Последњи поздрав во-

љеној

АНИ 

МИХАЈЛОВСКИ

рођ. Рово

од тате и сестре 

МАРИЈЕ с породицом.

(77/209395)

Последњи поздрав

АНИ 
МИХАЈЛОВСКИ

од снаје ВЕЦЕ са ЂУРИЦОМ
и МИКИЦОМ.

(81/209399)

Последњи поздрав ком-

шији

СВЕТОЗАРУ 

ЖИВКОВУ

ТОЗИ

Остаћеш увек у сећању

породице

КРЧАДИНАЦ.

(88/209436)

Нема више друга мог,

узео га Бог

СВЕТОЗАР 

ЖИВКОВ 

ТОЗА

Остаћеш увек у сећању

породице ПОПАДИЋ.

(89/209437)

Последњи поздрав

МИЛАДИНУ БАНЂУРУ
1931–2015.

од супруге ВАСКЕ.

(93/209447)

МИЛАДИН БАНЂУР
1931–2015.

Последњи поздрав оцу, деди и свекру од сина

НЕНАДА, унука ЛУКЕ и ДУЊЕ и снаје ЗОРИЦЕ.
(94/209457)

МИЛАДИН БАНЂУР
Нека те у тишини вечног мира прати наше поштовање

према теби!

Породица ЈОЈКИЋ

(5/209097)

Вечно ћеш живети у нашим срцима

МИЛАДИН БАНЂУР
1931–2015.

Ћерка СНЕЖАНА, унука ТИЈАНА 

и унук ВЛАДИМИР
(95/209457)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

Сећање на

НАДУ ПРШИЋ
14. XI 1997 – 14. XI 2015.

Осамнаест година је прошло, а још увек ми срце

пати и душа ме боли. Тешко је волети, а остати

сам.

Твој БРАНКО
(36/209213)

14. новембра 2015. године, у 10.30, на Новом

гробљу, дајемо годишњи помен нашем

СЛОБОДАНУ МИРЈАНИЋУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга ЉИЉАНА, 

син ДРАГАН, ћерка ГОРДАНА, зет ШАНДОР 

и унука СЛАВИЦА
(40/209217)

ПОМЕН

МИОДРАГ МАРКОВИЋ
13. XI 2006 – 13. XI 2015.

Све што бисмо рекли премало је за оно што осе-

ћамо.

Време нема ништа с тим.

Његови најмилији
(42/209226)

Заувек у нашим срцима

ЈОВАН КРСТИЋ

Твоји најмилији
(45/209235)

У петак, 13. новембра 2015, у 11 сати, на

Православном гробљу, у Панчеву, даваће-

мо четрдесетодневни помен нашој вољеној

КАТАРИНИ СИМИЋ

Породица СИМИЋ

(50/209242)

Време пролази, а сећа-

ње не бледи

КАТАРИНА 

ЦВЕТКОВИЋ 

КАЋА

17. XI 2003 – 2015.

Мама, тата и сестра

ЕЛЕНА

(66/209336)

У суботу, 14. новембра 2015, даваћемо годишњи

помен нашем драгом

ВИТОМИР ВИТА ВЛАЈКИНОВСКИ
1956–2014.

Тужна је истина да те нема више међу нама, не-
ка твоја племенита душа почива у миру, а  ми ће-
мо те чувати од заборава.

Твоји: супруга МИЛИЦА, синови НИКОЛА 
и АЛЕКСАНДАР, снаја ДАНИЈЕЛА, унуке 

ЈОВАНА и МИНА и унук МИХАЈЛО
(74/209385)

14. новембра навршава-

ју се четири године од

смрти

МИЛАНА 

ТОМИЋА

Увек ће га се сећати 

супруга БОЖИЦА, 

син ДЕЈАН, снаја САЊА

и унуци АЦА и ЈОЦА

(97/209467)

Последњи поздрав

МИЛАДИНУ
Породице: БОБИЋ, 

ЛАБОВИЋ и ЂУРЂЕВ

(21/209153)

Заувек нас је напустила наша драга колегиница

СТАНА ВЕСЕЛИЋ

Твој одлазак је и одлазак најлепших дружења с твојим пријатељи-

ма, када смо сви међусобно размењивали најлепше емоције.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоје: СЛАВИЦА, ДОБРИЛА, МАРИНА, НАДА, БРАНКА, САЈКА,

ГОЦА, БАНЕ, ЈЕЛИЦА, ЗЛАТА, АНА, ЦАНКА, РУЖА, ЉИЉА, 

МЕНКА, ВЕРА, СЛАЂА, ВЕСНА, РАДИЦА и МИРА

(33/20919)

Последњи поздрав нашој драгој

СТАНИ

од ћерке БРАНКЕ, зета БОЈАНА 

и пријатеља ПЕРИЦЕ, ВЕСНЕ 

и БАНЕТА СМЕДЕРЕВЦА.

(79/209398)

Последњи поздрав вољеној мајци, супрузи и баки

СТАНА ВЕСЕЛИЋ
10. X 1955 – 9. XI 2015.

Почивај у миру!

Заувек ће те волети твоји: супруг ПЕТАР, син ДРАГАН, ћерка

БРАНКА, снаја ИВАНА, зет БОЈАН и унука ВАЊА

(78/209398)

Последњи поздрав вољеној сестри

СТАНА ВЕСЕЛИЋ

Почивај у миру, нека те анђели чувају!

Сестра РАДА, зет ЗДРАВКО и сестрић НИКОЛА
(56/209271)

Последњи поздрав нај-

дражој комшиници

СТАНИ

од породице 

ИСАИЛОВИЋ.

(80/209398)

4. новембра 2015. године преминуо је наш

ОСТОЈА ЖУНИЋ
1936–2015.

По доброти те памтимо, а у срцу вечно носимо. Хвала за љубав и
топлину. Бескрајно те волимо.

Ожалошћени: супруга ЉУБИЦА, синови МИРКО и ЖИВКО, снаје
СВЕТЛАНА и АНА, унуци ДРАГАНА, МИЛОШ, СЛАЂА, 

САРА, ЈЕЛЕНА и МАРКО

(51/209255)

Последњи поздрав при-

јатељу

ОСТОЈИ
од породице 

СТЈЕПАНОВИЋ.

(52/209255)

Последњи поздрав

ОСТОЈИ

од породице ВАСИЋ.

(53/209255)

Последњи поздрав 

ОСТОЈИ ЖУНИЋУ

од МИРКА и РАДМИЛЕ.

(90/209445)
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ДРАГОЉУБ БАБИЋ
2010–2015. 

Волели смо те и волимо до неба, одакле нас тво-

је око и даље гледа!

Твоји БАБИЋИ и ГРОЗДАНОВИЋИ
(35/209204)

СЕЋАЊЕ

ДРАГУТИН ОБРАДОВИЋ
10. XI 2005 – 10. XI 2015.

Чувамо те од заборава, с поносом споми-

њемо твоју доброту и племенитост.

Породице ОБРАДОВИЋ и СИМИЋ

(49/209242)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦА ЗРНИЋ
14. XI 2004 – 14. XI 2015.

С љубављу чувамо успомене и сећање на

тебе.

Супруг ДРАГАН, син МЛАДЕН 

и ћерка МИЛИЦА

(54/209258)

КОТЛАЈИЋ

ВИОРИКА         ГОЈКО            ПЕТАР

БЕБА                БАТА              ПЕРА

2002–2015. 2013–2015.                     2013–2015.

И сада када сте далеко ту сте заувек у нашим срцима, мислима и

сећањима.

Ваши најмилији

(58/209273)

Данас, 12. новембра 2015, навршавају се четири
године препуне туге и боли за нашим братом и
сином

НИКОЛА АНЕВ
У 11 сати ћемо посетити његову вечну кућу и
одати му почаст.

Ти живиш где звезде ткају саг од сребра, 
и невиношћу сја твоје лице,
док недостижан као сена настављам свој лет...

Твоји најмилији: брат, мама и тата
(26/209174)

СЕЋАЊЕ

ТРАЈЧЕ 

ЈОВЧЕВИЋ

15. XI 2012 – 15. XI 2015.

Ћерке ЗОРИЦА 

и СЛАВИЦА

(62/209327)

СЕЋАЊЕ

ЧУБРИЋ

ДУШАН                   ВЕРА
16. XI 1985 – 16. XI 2015.

Време пролази, а ми с поштовањем чувамо сећа-

ња на вас.

МАНЕ, ДРАГАНА, ЗОКА и ДУЛЕ
(70/209370)

Сећање на драге родитеље

СТОЈАНОВИЋ

ДРАГАН                              НАДА

1928–1998. 1930–2001.

С љубављу и поштовањем ваши најмилији

(83/209405)

ДРАГАН АНЂЕЛОВСКИ
Прошле су три године откако ниси с нама. 

Увек ће те се сећати твоји најмилији: мама, тата, брат

и остала породица и пријатељи

(84/209408)

У суботу, 14. новембра 2015, у 11 сати, на право-

славном гробљу, у Старчеву, даваћемо шестоме-

сечни помен нашој драгој супрузи, мајци и баки

ЈОВАНКИ СЕКИ СТОЈКОВИЋ

Успомену на њу чувају супруг БОРА, деца 

САША и ИВАНА, снаја ТАЊА, зет ДРАЖЕН 

и унуци ТАМАРА, ЈАНА, ТАРА и МАРКО.
(85/209420)

13. новембра 2015. навршиће се шест година от-

како није с нама наша вољена

АНЂЕЛКА ВИДЕСКИ
рођ. Деспотовић

С љубављу и тугом чувамо те у нашим срцима.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији
(87/

20. новембра 2015. навршава се година откад са мном није више
моја вољена мама и пријатељ

ОЛГА Б. МАРКОВИЋ
рођ. Никчевић

1935–2014.

Годишњи помен одржаће се 15. новембра 2015, у 11 сати, на Новом
гробљу, у Панчеву.

Заувек у срцу и мислима твоје ЦИЦЕ

(22/209160)

20. новембра 2015. навршава се годину

дана од смрти наше драге сестре

ОЛГА МАРКОВИЋ

Отишла си, али ниси заборављена.

Твоја браћа: РАДОВАН, ВУКО и ЉУБО

ПЕШИКАН и сестра ЗОРКА РУДОВИЋ

(72/209374)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА ВУЈОВИЋ
2004–2015.

У вечном болу твоја баба ЉУБИЦА
(99/ф-2046)

СЕЋАЊЕ

Прошло је тужних једанаест година без наше

драге

ЈЕЛЕНЕ ВУЈОВИЋ

Стриц СЛОБОДАН с породицом
(100/ф-2046)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати
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,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

16. новембра 2015. на-

вршава се четрдесет ту-

жних дана

ДРАГИША
ПАВЛОВ

Време пролази, а ти си
заувек у нашим мислима.
Много нам недостајеш.

Твоји МИЛИЦА
и АЛЕКСАНДАР

(18/209141)

18. новембра 2015, у 11 сати, на Новом гробљу,

даваћемо двогодишњи помен нашој драгој и ни-

кад непрежаљеној

ЈАСНИ ПЕТКОВИЋ
2013–2015.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: син ВИД, ћерка ЛЕНА, тата, мама

и брат с породицом
(23/209164)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 14. новембра 2015, у

12 сати, на Новом гробљу, давати шестомесечни помен нашој дра-

гој супрузи и мајци

РАДЕНКИ ВАНЕСКИ
Заувек у срцима твојих најмилијих: супруг СЛОБОДАН и ћерке

ОЛИВЕРА и БИЉАНА

(24/209171)

Четрдесет дана је прошло откако си нас напустио

РАДЕНКО ЦЕТИЋ

Остали смо у дубоком болу са сећањем на срећне године

које смо провели заједно.

С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју време не

лечи чуваћемо те од заборава.

Супруга ВЕСНА, мајка МИРКА, отац МИЛОРАД, 

сестра РАДА, синови ДАРКО и ДАМИР, снаје ИВАНА 

и ЈЕЛЕНА и унучићи ЛАЗАР, АНИТА, ДУЊА и НЕДА
(27/209177)

СЕЋАЊЕ

ЗДРАВКА 

ХАЏИЋ

2008–2015.

Увек ћеш остати у на-

шим срцима.

Супруг ЈОВАН, син 

ЂУРА, унук СТЕФАН 

и снаја ДРАГАНА

(28/209181)

ДУШАН СТАНИШИЋ
1930–2014.

Ни време, ни недостајање не могу умањити несвакидашњу лепоту

док смо скупа постојали.

Супруга ДУШАНКА, кћи ДРАГАНА, сестра ДАНИЦА, брат КРСТО

и фамилија СТАНИШИЋ

(31/209187)

13. новембра навршиће

се четрдесет дана од

смрти нашег

РАДЕНКО

ЦЕТИЋ

С тугом га се сећа 

свастика ЈЕЛИЦА 

с породицом.

(34/209202)

24. новембра 2015. навршава се тужна година откако ни-

је с нама наша драга

СЛОБОДАНКА БЕБА ЦРЕПАЈСКИ
рођ. Малешевић

1949–2014.

Оставила си трагове који се не бришу и доброту која се

памти, кроз најлепше успомене које болно подсећају на

љубав и пажњу коју смо твојим одласком изгубили.

Њени најмилији
(7/209102)

ВЕЛИМИР

МАНОЈЛОВИЋ

БАТИКА

1931–2006.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима!

Твоји најмилији

(43/209229)

13. новембра 2015. на-

вршава се четрдесет да-

на од смрти моје мајке

МИЛКА

АРСИЋ

1936–2015.

Много ми недостајеш. 

Ћерка КЕВИЦА

с породицом

(37/209208)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН 

ЛУЈАНСКИ
15. XI 2005 – 15. XI 2015.

Време је пролазно, али је

туга за најмилијим вечна.

Твоја супруга ЂИНА

и синови ГОРАН 

и БРАНИСЛАВ 

с породицама

(44/209233)

13. новембра 2015. на-

вршава се девет година

од смрти нашег

ДУШАНА 

КОВАЧЕВИЋА

1931–2006. 

Супруга РАЈНА 

и синови МИЛЕ 

и ДРАГАН с породицама

(46/209238)

Прошло је тужних четрдесет дана откад нас је напу-

стио наш колега

РАДЕНКО ЦЕТИЋ
Почивај у миру и нека те анђели чувају!
Колеге Фабрике Етилен, „ХИП–Петрохемије” Панчево

(67/209337)

Четрдесет тужних дана

без нашег зета

РАДЕНКА 

ЦЕТИЋА 

ЦВРЛЕТА
Поносни смо што си

био део наше породице.

Твој таст СЛАВКО 

и свастика ЉИЉА 

с породицом

(69/209352)

Прошло је годину дана откако није с нама 

МАРИЈА ОРЛИЋ
С љубављу чувамо успомену на тебе.

Твоја породица

(60/209306)5

Драги наш

ПАЈО ФРАНЦ

1938–2006.

16. новембра 2015. на-

вршиће се девет година

откад ниси с нама, али

ћеш остати заувек у на-

шим срцима.

Супруга КАТИЦА 

с породицом

(61/209322)

НАДА 

СТОЈАНОВСКИ

16. XI 1994 – 16. XI 2015.

Без тебе је велика пра-

знина, сестрице моја

мила.

БОРКА с породицом

(82/209400)

Навршавају се три го-

дине од смрти нашег

драгог

ГОЈКА 
МИЛОВЦА

Успомену чувају 
најмилији супруга 

СТАНА и ћерке 
ЗОРИЦА и МАРИЦА

с породицом

(73/2093779

У суботу, 14. новембра

2015, у 11 сати, на гро-

бљу у Јабуци, даваћемо

годишњи помен мојој

вољеној сестри

САВИЦИ 

ПЕТРОВИЋ

Брат БУДИМИР

(86/209436)

У суботу, 14. новембра

2015, у 11 сати, даваће-

мо десетогодишњи по-

мен

СТАНКУ

ИЛИЈЕВСКОМ

2005–2015.

Његови најмилији

(91/209448)
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18. новембра 2015. навршава се годину дана од

смрти

ЈОСИПА ЈОШКЕ 
ВРАЊОШЕВИЋА

Поносна сам што си био део мог живота. Време
проведено с тобом било је лепо, безбрижно,
срећно и изнад свега драгоцено. Хвала ти за све!
Заувек ћеш живети у мом срцу.

Твоја ВУКИЦА
(1/208655)

Помен непрежаљеној и вољеној

ДАЦИ
2013–2015. 

Заувијек живиш у нашим срцима и радо се сјећамо тво-

је племенитости.

Твоји: мајка ВЕРА, брат ЛОРИС, 

сестра МЕРИ и зет WERNER с дјецом
(2/209090)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР 

ДИМИТРИЈЕВИЋ

15. XI 2006 – 15. XI 2015.

Само време пролази,

успомене остају.

Супруга ЕСТИКА 

и ћерка ВЕСНА 

с породицом

(4/209096)

У недељу, 15. новембра 2015. године, у 11.30, на

Новом гробљу, у Панчеву, даваћемо четрдесето-

дневни помен нашем

СЛОБОДАНУ РАКОЧЕВИЋУ

У мислима с њим МИЛАНКА и ИВАН 

с породицом
(6/209101)

16. новембра навршавају се четири године од

смрти

ЈОВАНА НИКОЛИЋА
1937–2015.

Време пролази, а ти си вечно с нама. Недостајеш

нам.

Супруга ЈЕЛЕНА, деца и унучад
(8/209104)

СЕЋАЊЕ

ИВАН 

СТЕФАНОВ

13. XI 2005 – 13. XI 2015.

Успомену на тебе чува

твоја породица.

(9/209107)

13. новембра је десет месеци откако је у

Шведској преминула

ЕВА БАРАЊИ ЦЕСНАК

Тим поводом супруг ШАНДОР БРАЦА

БАРАЊИ даје помен са децом и унуцима

и поруком: нека је анђели чувају!

(10/209109)

13. новембра је десет месеци откако је у Швед-

ској преминула

ЕВА БАРАЊИ ЦЕСНАК

Помен даје брат ЈАНО ЦЕСНАК с поруком: небо

је сада твој том.
(11/209109)

Драгом супругу, тати, деди, пријатељу...

МИЛЕНКУ ЈАКОВЉЕВИЋУ

дајемо двогодишњи помен, у суботу, 14. новем-

бра, у 11 сати, на Новом гробљу.

Заувек у нашим срцима.

Нека те анђели чувају!
(12/209114)

16. новембра навршава

се двадесет седам годи-

на откако ниси с нама

ЗОРАН 

КЉАЈИЋ

Заувек тужни: мама, 

тата и сестра 

с породицом

(13/209121)

13. новембра, на Старом

православном гробљу,

даваћемо четрдесето-

дневни помен нашем

драгом

ВЛАДИМИРУ

НОВАКОВУ

Нека те анђели чувају и

ти си наш анђео!

Твоји најмилији

(14/209127)

13. новембра је четрде-

сет дана откако ниси с

нама

ВЛАДИМИР

НОВАКОВ

1974–2015.

Мили брате, очи моје

лепе, док ме има, нећу

те преболети.

Твоја сестра ТАЊА 

с породицом

(15/209127)

СЕЋАЊЕ

БАНЕ

11. XI 2000 – 11. XI 2015.

Празнина је бесконачна.

Воли Те ГОЦА.

(16/209130)

У суботу, 14. новембра

2015, у 11 сати, на Като-

личком гробљу, даваће-

мо годишњи помен

ВУКИЦИ

КЕЦМАН

рођ. Мошоринац

Брат и сестра 

с породицама

(17/209138)

У суботу, 14. новембра,

у 11.30, на Новом гро-

бљу, дајемо полугоди-

шњи помен нашем дра-

гом супругу, оцу и деди

МИЛОВАНУ

МИЋИ ВАСИЋУ

Постоји нешто што не

умире, то је љубав и се-

ћање на тебе.

Супруга МИЦА и ћерке

ЉИЉАНА и БИЉАНА 

с породицама

(19/209146)

У суботу, 14. новембра

2015, у 10.30, на Като-

личком гробљу, у Пан-

чеву, даваћемо годи-

шњи помен нашој дра-

гој мајци

ВУКИЦИ 

КЕЦМАН

1949–2014.

Твоја доброта и љубав

коју си нам пружала за-

увек ће остати у нашим

срцима.

Твоја деца: СРЂАН 

и САЊА с породицама

(25/209173)

У суботу, 14. новембра,

у 11 сати, на гробљу у

Старчеву, дајемо годи-

шњи помен

МИЋА 

СТАНКОВИЋ

1940–2015.

Помен даје његова 

супруга РУМЕНА

СТАНКОВИЋ и ћерке

БИЉАНА и ЗЛАТА.

(55/209267)

У суботу, 21. новембра

2015. године, у 10.30, на

Новом гробљу, даваће-

мо годишњи помен

СТОЈАН

ПЕТРОВ

Постоји нешто што не

умире – то су љубав и

сећање на тебе.

Твоја супруга

ДРАГИЊА

(39/209216)

13. новембра 2015. на-

вршавају се две године

од смрти моје супруге

БОРИКЕ 

ЧИКИЋ

1944–2013.

Године пролазе, али се-

ћање на тебе остаје.

Заувек твој супруг

МИЛОВАН

(41/209220)

14. новембра навршава

се шест месеци откад

није с нама наш вољени

супруг и отац

АЛЕКСАНДАР 

ПУРКАР

1961–2015.

Вечно ћеш живети у на-

ма, кроз најлепше успо-

мене које болно подсе-

ћају на љубав и пажњу

коју смо твојим одла-

ском изгубили.

Твоји: ДАЦА, ЦОКА 

и ГОГА

(59/209280)
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ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369

Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771

Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985

Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811

Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400

Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228

Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200

Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349

Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847

Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466

„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358

СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113

СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456

Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924

Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495

Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821

Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148

Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932

ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400

Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220

Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161

Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547

Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183

Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398

Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655

Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 

АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455

Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830

Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687

Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940

Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455

Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666

Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315

Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492

Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390

Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366

АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64

Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24

ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958

Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37

Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Немојте доносити брзоплете од-
луке, пустите да се ситуација
смири. Размислите добро пре но
што одлучите. Већ вам је доста
свега, али није време за ради-
калне промене.

Пред вама је једна динамична
седмица, пуна пословних саста-
нака и нових контакта. Не одби-
јајте понуду за дужи пут иако ће
она стићи у последњем тренутку,
јер вам следи добар провод.

Најбитније је остати миран и
прибран и само понекад убацити
неку малу варницу, чисто да се
ватра одржи. Не улажите себе
превише у нешто за шта нисте
сигурни да је оно право.

Било да сте приватник, било да
радите у фирми, новац пристиже
у већој количини, али љубавна
ситуација није баш најбоља. Уса-
мљени могу очекивати ново по-
знанство крајем седмице.

Саберите се и коначно заврши-
те започето. Контакти са стран-
цима могу донети ванредне при-
ходе. Могућа је промена посла
или бар канцеларије.

Хтели ви то или не, ствари се
померају с мртве тачке и све што
је остало недоречено, сада пола-
ко излази на површину. Штедите
новац колико год можете и не
нервирајте се.

Љубав вам је тренутно приори-
тет, али то не значи да ћете се
одрећи добре пословне прилике
због ње. Многи Ракови ће у овом
периоду бирати између љубави и
каријере.

Помоћ вам долази у правом
тренутку и то од особе од које се
томе нисте ни надали. Пут у ино-
странство и већи прилив новца.
Љубав је у ваздуху, па дишите
дубоко.

Уз помоћ особе која је на поло-
жају или старог пријатеља, ја-
вљају се нове шансе. Само пола-
ко, не журите, најпре све добро
анализирајте. Могуће је мало за-
хлађење партнерских односа.

Заборавите на страх, све карте
су већ на столу, а ово је игра на
све или ништа. Могућ је новчани
добитак. Пријатељство полако
може прерасти и у љубав. Краћи
пут.

Решење стамбеног питања је
поново актуелно, али ви упорно
идете на погрешну страну и обра-
ћате се погрешним особама. По-
трошачка грозница вас је ухвати-
ла, чувајте се дугова.

Финансије су и даље јако тан-
ке, али је љубавни живот одли-
чан. Јако дуго су вас мучили сит-
ни и крупни здравствени про-
блеми, но за неколико дана ће
се то све санирати. Одмарајте се
више.

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
10. октобра: Ивону – Сања Савић Миленковић и Јурије Миленковић; 13. октобра:

Јовану – Марјана и Борислав Топаловић, Лару – Лукреција Кристина Влајић и Ла-

зар Влајић; 21. октобра: Софију – Анета и Никола Маравић; 24. октобра: Милану

–  Зорица Марковић и Горан Узелац; 25. октобра: Сару – Зорка Новаковић и Ми-

лан Новаков; 26. октобра: Машу – Ана и Душан Савић; 29. октобра: Милицу –

Ивана и Горан Букур, Неду – Ана Марија Јојић и Владан Јојић. 

Добили сина
6. октобра: Лазара – Маргарета и Иан Крецуљ; 11. октобра: Михајла – Сања Аћимов

и Владан Бјелетић; 12. октобра: Страхињу – Јасна и Данијел Загајчан, Михајла – Ми-

хајла – Катарина и Никица Ђоровић; 13. октобра: Алексу – Александра и Душан Грек;

14. октобра: Рељу – Бојана и Петар Стојак; 18. октобра: Уроша – Бојана Каранфилов-

ска и Горан Стефановић, Тадију – Александра и Ђорђе Грујић; 19. oктобра: Огњена –

Боса и Далибор Симић, Огњена – Биљана и Игор Бисак, Уроша – Ивана и Александар

Живојиновић, Николу – Јелена Угрчић и Петар Митић, Софију – Весна и Дејан Милин-

ковић; 20. октобра: Марјана – Марина Курај и Милан Здихан; 21. октобра: Бошка –

Марина и Миша Суховски, Ђорђа – Марина и Миша Суховски, Александра – Јована

Минић и Милан Дејановић; 22. октобра: Драгана – Јасенка и Слободан Јелић, Филипа

– Зорица и Владимир Арсић, Михајла – Марија и Божа Стојиљковић; 23. октобра: Се-

лима – Сашка Јованов и Хасим Вејсељи; 24. октобра: Луку – Сања и Милош Буљугић;

25. октобра: Александра – Ивана и Дејан Срећков; 27. октобра: Дамјана – Јелена Ми-

лић и Игор Миловановић; 31. октобра: Марка – Радмила и Драгиша Недељков.

ВЕНЧАНИ

29. октобра: Марија Ковачевић и Ненад Окука, Данијела Радуловић и Мирослав

Мрђан, Божана Ристић и Милан Барт Зако; 31. октобра: Диана Хинић и Милан По-

повић, Сандра Кежић и Милан Драгојловић, Милица Миладиновић и Игор Шајић; 1.

новембра: Лидија Савић и Радиша Спасић, Тања Доловачки и Милија Перовић; 5.

новембра: Јована Фара и Немања Панић, Маја Јевђовић и Милан Миликић.

УМРЛИ

29. октобра: Верона Цветковић – 1944; 30. октобра: Ева Ласлофи – 1935, Стојан Тасић

– 1937; 31. октобра: Марија Стојановић – 1958, Миле Царић – 1941, Мила Жрвнар –

1934, Јордан Николов – 1935; 1. новембра: Весна Гојсовић – 1967, Илија Анђелковић –

1931, Никола Урс – 1953, Василије Помар – 1944; 2. новембра: Властимир Соколовић

– 1948, Божидар Копривица – 1932; 3. новембра: Предраг Стојковић – 1932, Предраг

Ђорђевић – 1941, Милица Поповић – 1940, Златица Миливојевић – 1929, Милорад Шко-

дрић – 1951, Младен Петровић – 1965; 4. новембра: Виора Секешан – 1941, Остоја Жу-

нић – 1936, Светозар Живков – 1951, Божо Славуљ – 1924; 5. новембра: Ана Михајлов-

ски – 1954, Миладин Банђур – 1931, Десанка – 1923, Ђорђе Шорђан – 1934.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

1

2
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4

5

ИСПУЊАЉКА

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

РЕШЕЊА – Испуњаљка: оператор, Алибунар, квартали, Лазарево, тек-

стови (коначно решење: ПАВЛЕ ОРЛОВ). Трапез 5-11: санта, станар,

стартан, арестант, натресати, натрчати се, анестетичар. Скандинавка:

Ниш, одрон, а, оп, Одра, пм, рум, ав, репетитор, СНЕЖАНА, а, аз, ЈЕ-

ЛЕСИЈЕВИЋ, нагомилати, ара, атол, Наката, ањ, молерај, кичице.

7

6

5

4

3

2

1

ТРАПЕЗ  5-11

Свака нова реч добија се додавањем слова претходној речи

и преметањем свих слова.

ВОДОРАВНО: 1. плутајућа ледена громада, 2. корисник стана,

3. који брзо развија брзину, 4. затвореник (стр.), 5. довољно ис-

тресати, 6. провести много времена у трчању, 7. стручњак за

анестезију.

Речи су састављене од следећих

слогова: А, БУ, ВИ, ВО, ЗА,

КВАР, ЛА, ЛИ, ЛИ, НАР, О, ПЕ,

РА, РЕ, СТО, ТА, ТЕК, ТОР.

ВОДОРАВНО: 1. хирург, 2. оп-

штина у јужном Банату, 3. троме-

сечја, 4. место у Банату код Зре-

њанина, 5. писани садржаји.

Ако сте испуњаљку правилно

решили, слова на посебно обе-

леженим пољима, читана ус-

правно, даће вам име и прези-

ме једног панчевачког шахисте,

носиоца титуле интернацио-

налног мајстора (на слици).

ЊЕНО ИМЕ



кекса, укусног карамел-фила
и фине чоколаде. У њој је по-
сластичарница, али и велика
производња у којој чак триде-
сет троје запослених произво-
ди слатке „печате” којима се
„оверава” свако велико сла-
вље како наших суграђана, та-
ко и комшија у Београду. Из
„Анчија” само за један викенд

ле кућне радионице створи
гореописану бајку. Њих че-
творо и још тридесетак њихо-
вих запослених с којима деле
једнак елан и посвећеност.

Био је 5. новембар када смо
се срели с директором „Анчи-
ја” Драганом Милосављеви-
ћем. Већ је падао мрак, а Дра-
гана смо затекли у његовој

Америци улажем у „Анчи”. У
једном моменту откупљујемо
половину фирме, а за неко-
лико година и цело предузе-
ће. И тада полако креће
успон. Обилазили смо најве-
ће европске сајмове, „крали”
знање, куповали најсавреме-
није машине. На таквом ква-
литету инсистирамо и данас
и непрекидно инвестирамо –
како у уређаје, тако и у прво-
разредне састојке од којих
правимо торте. Трудимо се и
да наше посластице имају
најидеалнији однос квалите-
та и цене. То је оно што нас је
издвојило и што је поред
панчевачког препознало и
београдско тржиште – обја-
шњава Драган.

Свака торта из радионице
Милосављевића филована је с
много посвећености послу и
међусобне љубави и декори-
сана великом количином по-
зитивне енергије – то је оно
што се шири из „Анчија” и пу-
тује на одредиште, упаковано
у прелепе црвено-беле кутије.
А то клијенти осећају. И зато
се увек враћају по још.

Д. Кожан

Америку. Међутим, десио се
11. септембар, а спремала се
и инвазија на Ирак, па су
услови за улазак имиграната
били драстично пооштрени.
Било је све извесније да су-
пруга и деца неће моћи да до-
ђу и одлучио сам да се вратим
у Србију – завршио је Драган
причу о свом америчком сну.

У Србији је 2003. планирао
да отвори малу производњу
алуминијумских прозора и
врата, али на дан када је тре-
бало потписати уговор о купо-
вини машина, 12. марта, уби-
јен је премијер Ђинђић и кре-
ће „Сабља”. Драгану није било
свеједно да у таквом тренутку
започиње посао, па је све од-
ложио.

– Милена се тада бавила
посластичарством заједно с
пријатељицом Весном, која
је заправо у то време била
власница малог предузећа
„Анчи колачи”. Била је то
кућна радионица која је ра-
дила потпуно легално, али
није било великог прихода.
Почињем да се интересујем
за тај посао и одлучујем да се
укључим. Новац зарађен у

био сам у Америци две године
– од 2001. до 2003. Пре одла-
ска сам имао  камиончић ко-
јим сам превозио робу, радио
селидбе... Сналазили смо се,
живели скромно... Онда се де-
сило бомбардовање и, попут
многих, осетио сам жељу да
одем из Србије. Продао сам
камион, који ми је био готово
све што сам поседовао, и ку-
пио авионску карту. Био је то
бескрајно храбар и ризичан
потез. У Србији сам оставио
супругу и ћеркице које су тада
имале осам и три године – ка-
же Драган.

Милосављевић је у Чикагу
постао возач лимузина. Две
године је радио по дванаест и
више сати без дана паузе и за
то време прегазио 360.000 ки-
лометара.

– Тих година су биле акту-
елне видео-касете, па сам по-
родици слао снимке. Плани-
рао сам да и њих доведем у

канцеларији, задубљеног у па-
пире и окруженог нестварним
експонатима торти направље-
них од стиропора. Иако му је
тог дана био рођендан, није
отишао на журку, већ је вред-
но радио, док је супруга за то
време у производњи правила
торте. И ћерке су биле ту да
припомогну. Драган на себе
није мислио, али на своје за-
послене јесте, па их је неко-
лико дана раније обрадовао
одласком на концерт, а потом
и на екскурзију у други град.

Ипак, Милосављевић не во-
ли да прича о успеху који је
„Анчи” неспорно постигао.
Свестан је да у свакој средини
постоји много завидних људи.

– Знам, многи ће рећи: лако
је њему, он је био у Америци!
Или: лако је њему, он је купио
фирму коју је неко други по-
кренуо! Па, ако је тако лако,
зашто онда сви не ураде исто?
Није лако, ни најмање. Да,

ДДАА  ККООММШШИИЈЈИИННАА  ББУУДДЕЕ  ММААЊЊАА

Питали смо Драгана и који су

били најинтересантнији зах-

теви клијената када је реч о

изгледу торте. Издвојио је

једну која је била висока два

метра и пет центиметара, на-

прављену за ромску свадбу.

– Та породица је, наиме,

била на свадби код рођака

који су имали торту високу

тачно два метра и желели су

по свему да надмаше ту про-

славу, па и по висини торте.

Стога је тих пет центиметара

било пресудно – каже Драган

уз осмех.

У „Анчију” су најпоноснији

на реплику краљевске торте, тешку преко 60 килограма,

коју су направили по узору на торту какву су на свом вен-

чању имали принц Вилијем и принцеза Кејт Мидлтон. Она

је направљена за свадбу једног панчевачког пара.

„Анчи колачи” – од
мале кућне 
радионице до 
чувеног бренда

Преданост и 
посвећеност послу 
се увек исплате

Најлепше торте на великим
прославама „Панчевца”, теле-
визије Н1, РТВ „Пинка”,
„Блица”, продукцијске куће
„Emotion”, различитих козме-
тичких и фармацеутских ку-
ћа; најимпозантнија више-
спратна слатка уметничка де-
ла на бројним панчевачким и
београдским венчањима и
најбајковитије посластице на
хиљадама дечјих рођендана
имају два заједничка имени-
теља: под један – о свим овим
ђаконијама прича се и пише
данима и месецима на дру-
штвеним мрежама, форуми-
ма и у медијима, и под два –
сва та шећерна чудеса наста-
ла су у уметничкој радионици
за коју мало који Панчевац
или Београђанин није чуо:
„Анчи колачи”.

Да, то је она ушушкана
зградица у Улици Лава Тол-
стоја, која и сама изгледа као
да је сазидана од лешника,
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изађе и по сто најразличити-
јих торти. Милена, Драган,
Андреа и Александра, или
једном речју: Милосављевићи
– сложна су породица која је
захваљујући својој међусобној
љубави, прегалачком раду, ве-
ликим улагањима – и труда и
финансија – успела да од ма-

„ПАНЧЕВАЦ” У ПОСЕТИ ФАБРИЦИ СЛАТКИХ ЧУДА

РЕЦЕПТ ЗА ТОРТУ ЗВАНУ УСПЕХ

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.

Теријер
Мужјак немачког ловног терије-
ра пронађен је без микрочипа у
Старчеву пре неколико дана.
Пас је миран и доброћудан, и ве-
роватно је некоме побегао из
дворишта.

Уколико га препознате или
желите да га удомите, а власник
не дође по њега, обратите се
градском прихватилишту на
013/352-148.

Лабрадор
Мужјак стар око седам-осам
месеци пронађен је у „Авив
парку”, такође без микрочи-
па, али је на себи имао све-
тлоплаву огрлицу, која је пу-
кла када му је стављан пово-
дац.

Уколико овог лепо ухрање-
ног лабрадора неко препозна
или жели да га удоми, он се
налази у градском прихвати-
лишту у Власинској 1.

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.

ГГААЗЗДДАА  ММООРРАА  ББИИТТИИ  ННААЈЈББООЉЉИИ  РРААДДННИИКК

Драган тврди да успешан приватник мора бити први и нај-

бољи радник у предузећу.

– Газда који се само појави на крају дана да би покупио

пазар тешко да може бити успешан у било ком послу. Ми-

лена и ја себе не сматрамо газдама, већ колегама својих

запослених и тако се и понашамо. То би требало да буде

правило у свакој приватној фирми – категоричан је Драган.

Слатки Ајфелов торањ

Краљевска торта за
Сандру и Цветомира

Јестиви „Панчевац”

Драган Милосављевић с тортом високом 2,05 метара

Ивановачки Дом културе
имао је привилегију да ове го-
дине буде домаћин тридесет
четврте Омладинске изложбе
фотографије Србије. То што је
најмалобројније, али вероват-
но најлепше панчевачко село
добило организацију тако
престижног догађаја, не треба
да чуди, будући да је познато
колико његови житељи негују
ту врсту уметности.

Манифестација је почела у
петак, 6. новембра, а сутра-
дан, у суботу, приређене су ра-
дионице на тему снимања из
ваздуха и pinhole фотографи-
је, док је Ивановчанин Золтан
Бисак, који је и један од глав-
них организатора ових сусре-
та, приредио путопис о Инди-

ји. У вечерњим часовима је
отворена „Омладинска изло-
жба радова”, када су најбољи-
ма додељена признања.

Вредно је навести да су све
награде у категорији за младе
фотографе до шеснаест година
понели Ивановчани: победила

је Драгана Стоиљковић с фото-
графијом „Придика”, друга је
била Јована Благојев („На про-
зору”), а трећа Ливија Немет
(„Пред капијом”). Када је реч о
категорији фотографа до два-
десет једне године, најубедљи-
вија је била Маја Мацановић
из Апатина с фотографијом „I
Can See You”, испред Јована
Милосављевића из Баточине
(„Боксер”) и Нађе Павловић из
Врњачке Бање („M & A”).

Последњег дана, у недељу,
8. новембра, учесници скупа
су могли да фотографишу ми-
су у Цркви Светог Венделина,
као и разне мотиве по селу и
околној природи, а најинспи-
ративнији су им били људи,
посебно они старији. Ј. Ф.

У ИВАНОВУ ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА

Млади фотографи приказали таленат



Најбољи млади такмичари
Карате савеза Војводине на-
ступили су прошлог викенда
на Купу „Енергија” у Бањалу-
ци. Одлазак на тај турнир ор-
ганизован је с циљем да се
перспективни кадети и јунио-
ри из наше покрајине што бо-
ље припреме за искушења ко-
ја им предстоје до краја годи-
не, међу којима ће најважније
бити Балканско првенство.

Карате клуб Динамо је
представљало троје бораца, а
велики успех је остварио ка-
дет Урош Петровачки, који је
освојио сребрну медаљу у ка-
тегорији до 57 кг. Урош је на
путу до финала остварио три
сигурне победе, а посустао је
тек у последњем мечу. Петро-
вачки је ове године сјајним
наступима у Купу, али и на
другим такмичењима, скре-
нуо пажњу на себе, па нема
сумње да израста у перспек-
тивног такмичара који може
много да напредује у даљем
раду.

Иако су се одлично бориле,
овог пута су без медаље оста-
ле одличне такмичарке – се-
стре Миња и Сања Варсако-
вић. За ове младе такмичарке
ово је била одлична проба,
али и добар показатељ шта
треба да поправе до следећег
такмичења како би ушле у
праву форму. А. Ж.

борбено. Није било неке ле-
поте, јер терен и услови нису
дозвољавали да наша пас-
игра буде квалитетнија, али
мислим да је ово максимум с
обзиром на то у каквим усло-
вима наш клуб тренутно тре-
нира и колике проблеме има,
али не својом кривицом.
Презадовољан сам због осва-
јања нових бодова. Посебно
ми је драго због играча, то је
један мотив више за њих; до-
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЖЕЛЕЗНИЧАР СРУШИО ЛИДЕРА
То је права 
„дизелка”

Марко Јовановић 
одлучио победника

Популарна панчевачка „ди-
зелка” опет тутњи кроз Војво-
дину. Прошлог викенда на
Спортском центру „Младост”
одиграна је утакмица тринае-
стог кола Српске лиге, у којој
је Железничар савладао прво-
пласирану, убедљиво најбољу
екипу у овом рангу – тим Оџа-
ка, с 1:0. Иако је наш тим
играо без неколико повређе-
них стандардних играча,
момци које с клупе предводи
тренер Александар Стевано-
вић оставили су срце на тере-
ну и заслужено освојили три
велика бода.

Екипа из Оџака је у наш
град дошла као апсолутни
фаворит, али је овог пута на-
ишла на амбициозног рива-
ла, који је притом имао и
сјајну подршку с трибина од
око 300 највернијих навија-
ча. На самом почетку утак-
мице панчевачка „дизелка”
је показала да ће бити досто-
јан ривал лидеру. Железни-
чар можда није играо преви-
ше лепо, али је био одважан
и храбар. И успео је. Прире-
дио је најпријатније изнена-
ђење и показао да и те како
заслужује место међу српско-
лигашима.

Гол одлуке је постигао Мар-
ко Јовановић у 63. минуту, а

Атлетски клуб Динамо је и
ове године, по 68. пут, био
организатор уличне трке ко-
ја се традиционално одржа-
ва 7. новембра, поводом Да-
на Панчева. У Народној ба-
шти су се окупили атлети-
чарке и атлетичари из пет-
наестак клубова, као и деца
из локалних основних и
средњих школа.

Динамо није наступио у
најјачем саставу, јер су ста-
рији чланови клуба на при-
премама за предстојећа так-
мичења, али је и овог пута
остварио одличне резултате.

Највредније трофеје су за-
служили Андреја Божанић,
Урош Јовановски, Сара
Аврамовић и Марко Авра-
мовић. Сребром су се окити-

ли Никола Стокић и Страхи-
ња Стевшић, а бронзе су
освојили Вук Олушки, Сте-
фана Стоиљковић и Марти-
на Чижик.

Управа АК-а Динамо за-
хвалила је свим клубовима
који су учествовали у трци,
али и локалним медијима
који су му пружили подр-
шку.

Одлични су били и члано-
ви АК-а Тамиш, који су осво-
јили седам медаља.

Најсјајнија одличја су за-
радили Стефан Марић, Сте-
фан Лазић и Ана Драгоје-
вић. Сребрна одличја су за-
служили Урош Игња и Сања
Марић, а бронзана Алекса
Нертица и Владимир Драго-
јевић. А. Ж.

УЛИЧНА ТРКА ГРАДА ПАНЧЕВА – 68. ПУТ

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

били су ветар у леђа, сатис-
факцију. Залужили су ову
победу и честитам им на то-
ме – рекао је Александар
Стевановић, тренер Желе-
зничара.

„Дизелка” је и даље на два-
наестом месту на табели. Са-
да има петнаест бодова, само
поен мање од Слоге, с којом
ће се наредног викенда саста-
ти у Темерину.

А. Живковић

У седмом колу Кошаркашке
лиге Србије Тамиш је у Ни-
шу изгубио од Константина
са 84:77, по четвртинама:
18:20, 26:20, 22:26 и 18:11.
Око 600 гледалаца пратило
је сусрет у дворани „Чаир”.

Да су Панчевци током целе
утакмице били на нивоу из
уводне четвртине, резултат
би био другачији. Ако и није
био бољи, Тамиш је био бар
достојан ривал фавориту у
овом дуелу. Иван Смиљанић
је поново био најбољи у дресу
тима из нашега града, а раду-
је све боља игра капитена Ду-
шана Хукића, који је пости-
гао 14 поена. Сасвим солидан
утисак оставио је и млади
Алекса Илкић, плејмејкер Та-
миша, коме је Бојан Јовичић
„поклонио” чак 31 минут на
паркету у Нишу. Испунио је
све одбрамбене задатке, а у
нападу је био најбољи откад
се вратио у родни град. Десет
пута се уписао у листу стрела-
ца. Тамиш у суботу, 14. но-
вембра, дочекује Јагодину,
што ће бити добра прилика
да се прекине лош низ и по-
ново уђе у победнички ритам.

Прошлог викенда је оди-
грано шесто коло Прве срп-

ске лиге, у коме је Крис-крос
победио Оџаке са 97:64.

– Одлично смо ушли у
утакмицу и изненадили смо
искусне госте. До изражаја је
дошла наша боља физичка
припремљеност. Још једном
се показало да када добром
одбраном изградимо самопо-
уздање, наша младост поста-
је предност – рекао је Вук
Станимировић, тренер Крис-
-кроса.

Динамо је у петом колу
Друге српске лиге у Новој
Пазови савладао истоименог
домаћина са 73:84.

– Успели смо да победимо
директног конкурента за
највиши пласман, и то на
његовом терену. Саша Радо-
вић је одлично разигравао
екипу, а постигао је и 25 по-
ена. Три минута пре краја
било је 70:70, а тада је на
сцену ступио Миљан Раден-
ковић, који је са две „тројке”
решио питање победника –
нагласио је Ненад Раковац,
тренер Динама.

Стефан Петровић је по-
стигао 18 поена, а Борис
Мујковић се 15 пута уписао
у листу стрелаца.

С. Д.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ПОРАЖЕН У НИШУ

„Жуто-црни” тријумфовали у
Ваљеву

Панчевке уздигнутих руку из
Пирота

Љубитељи рукомета у нашем
граду памтиће протекли ви-
кенд само по лепом, јер су сви
наши клубови који имају за-
пажену улогу у игри с „лепљи-
вом лоптом” остварили побе-
де у својим такмичењима.
Браво!

Рукометаши Динама су у че-
твртак, 5. новембра, одиграли
одложену утакмицу првог кола
Супер Б лиге, у којој су у Ваље-
ву победили домаћи Металац
са 24:28. Никола Митановски
на голу и Миломир Радовано-
вић у пољу истакли су се својим
бравурама, али кад се победи,
похвале иду на рачун свих који
су допринели тријумфу. Дина-
мо је сада други на табели, од-
мах иза лидера Шамота, који
му „бежи” само два бода.

У петак, 13. новембра, по-
пуларни „жуто-црни” иду на

незгодно гостовање у Врбас.
Истоимени домаћин није у
врхунској форми, али опрез
не сме изостати. Ако наши су-
грађани добију и тај меч, има-
ће чисту ситуацију до краја
првог дела такмичења.

Већ смо најављивали да је
само питање тренутка када ће
Светлана Ничевски и њене са-
играчице показати колико за-
иста вреде у Супер Б лиги.
ЖРК Панчево је прошлог ви-
кенда, у осмом колу, у Пироту
победио истоименог домаћи-
на са 25:22. Три победе у низу
примакле су наш тим ка сре-
дини табеле, а посебно су се
истакле Маја Радојчин, Мари-
ја Милићевић, Светлана Ни-
чевски и Ивана Танелов.

У суботу, 14. новембра, иза-
бранице Игора Шуловића има-
ће прилику да се још више
учврсте на жељеном месту на
табели, јер ће угостити Мета-
лац из Краљева, у овом тренут-
ку слабији састав од Панчевки.

Рукометаши Јабуке су у су-
срету против Владимировца, у

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВИКЕНД У ЗНАКУ ПОБЕДА

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ СТРЕЛАЦА У ПОКРАЈИНИ

ПИОНИРКЕ „ДРУЖИНЕ” НА ПРВОМ МЕСТУ

да срећа прати храбре, пока-
зало се и у овом дуелу. Само
два минута касније гости нису
искористили једанаестерац, а
у последњих неколико минута
домаћи су играли и са игра-
чем мање јер је искључен Гу-
дан, али до промене резултата
није дошло. Железничар је
био заиста храбар.

– Публика је имала шта да
види. Играли смо срчано,

КАРАТЕ ТУРНИР У БАЊАЛУЦИ

СРЕБРО ЗА УРОША

ДДИИННААММООВВИИ  ККЛЛИИННЦЦИИ  УУ  ССУУППЕЕРРЛЛИИГГИИ  

ВВООЈЈВВООДДИИННЕЕ

На турниру одржаном у нашем граду 7. новембра пионири

РК-а Динамо успели су да се коло пре краја такмичења

пласирају у Суперлигу Војводине.

Они су то учинили после победа над Пролетером и Тите-

лом. Властимир Милетић је био најефикаснији у екипи из

нашега града.

Друго коло Лиге пионира Вој-
водине у стрељаштву одржано
је прошлог викенда у Старој
Пазови. Женска екипа СД-а
„Панчево 1813” тријумфовала
је и овог пута (492 круга), док
су дечаци заузели друго место,
с 500 кругова.

У појединачном надметању
Ивана Виславски је освојила
сребро, са 178 кругова, а Ма-
рија Алексић је била трећа, са
шест кругова мање. Запажени
су били и Стефан Михајлов,
Владимир Стајчић и Сергеј
Вукасовић.

У финалу Купа Србије у га-
ђању из серијске ваздушне пу-
шке у екипној конкуренцији,

одржаном у нашем граду, по-
бедио је тим Пирота, а наши
суграђани су заузели пето ме-
сто. Стрељачка дружина
„Панчево 1813” наступила је у
саставу: Ивана Виславски, Да-
вид Даутовић, Марија Алек-
сић, Ђорђе Јовчевић, Бисерка
Гагић и Урош Јованић. У ре-
вијалном такмичењу је вођа
екипа – панчевачки тренер
Синиша Вељковић освојио
треће место.

Панчевци су, као и обично,
били добри домаћини, а у
преуређеној стрељани са 22
места послужили су све госте
ручком и обезбедили пригод-
не награде за најбоље. А. Ж.

дербију кола Прве лиге „Север”,
потврдили назив фаворита. По-
бедили су с 33:26, а резултат је
могао бити убедљивији да Жи-
кица Милосављевић, тренер Ја-
буке, у другом полувремену ни-
је дао шансу играчима с мањом

минутажом. Брети је одлично
бранио, а за нијансу бољи од
осталих били су Миленковић,
Јовановски и Илић. У дресу
Владимировца најбољи је био
Иван Тубић, који је постигао де-
сет голова. С. Д.

Домаћи фудбалери оставили срце на терену



Међународни џудо-турнир
„Кикинда 2015” одржан је
прошлог викенда по 32. пут.
Учествовало је 385 такмичара
из 43 клуба из: БиХ, Бугарске,
Црне Горе, Хрватске, Мађар-
ске, Пољске, Румуније, Слове-
није и Србије. ЏК Динамо је
представљало 13 малих бора-
ца, а предводила их је Неда
Остојић. Поред осам медаља,
наши суграђани су освојили и
пехар намењен најбољој екипи
у конкуренцији полетараца.

На турниру су судили Петар
Илијин и Миленко Крајновић.

Златна одличја су освојили:
Марија Стојановски, Андрија-
на Кртенић, Немања Јурица и
Вук Васић, а бронзама су се
окитили: Матија Стојановски,
Филип Француз, Владимир
Богдановски и Матија Зубо-
вић. На пета места су се пла-
сирале Јелена Стојановски и
Тијана Стојанов.

На екипном Првенству Ср-
бије за жене у сениорској кон-

куренцији, које је одржано 8.
новембра у Нишу, наступило
је седам тимова. Екипа Дина-
ма, састављена од кадеткиња
(Андреа Стојадинов, Ена Сте-
фановић, Анђела Радуловић и
Анђела Ранђеловић) и једне
јуниорке (Неда Остојић), зау-
зела је пето место.

Панчевке су у првом мечу
од новосадског Партизана
претрпеле пораз од 8:0, а по-
том су са 6:4 изгубиле од Бор-
ца. Треба рећи да је Динамо

једини наступио с такмичар-
кама само из својих редова.
Екипу је предводио тренер
Љубомир Станишић, док је
Славко Станишић судио мече-
ве и екипног шампионата за
жене, али и борбе плеј-офа
Суперлиге за мушкарце.

Страну припремио

Александар
Живковић

У организацији ФК-а „Воја
Гачић”, у недељу, 8. новембра,
поводом дана нашега града, у
Хали спортова на Стрелишту
одржан је традиционалан тур-
нир у малом фудбалу под на-
зивом „Куп града Панчева”.
Надметали су се дечаци рође-
ни 2008. године, а поред до-
маћина учествовали су и: Аре-
на, Фортуна, Врчин, Обрено-
вац, зрењанински Бамби, вр-
шачки Банат, Колонија из
Смедеревске Паланке, Пре-
синг из Пожаревца и Зенит из
Бијељине.

Екипе су биле подељене у
две групе, а потом су прво-
пласирани ишли директно у
полуфинале, док су друго-

пласирани и трећепласирани
тимови морали да разиграва-
ју како би дошли у прилику
да се боре за медаље. У пр-

вом полуфиналном мечу
Обреновац је после извођења
пенала био бољи од Пресин-
га, док је Банат с 3:0 савладао
Колонију. Треће место је зау-
зела екипа из Пожаревца, ко-
ја је с 1:0 победила тим из
Смедеревске Паланке, а по-
бедник великог финала из-
међу Баната и Обреновца од-
лучен је после извођења пе-
нала. У регуларном делу ме-
ча било је 1:1, а потом су
срећнији били Обреновчани,
па су освојили победнички
пехар.

СЈАЈНЕ 

ГИМНАСТИЧАРКЕ
Наше мале суграђанке које су
чланице ГД-а Палилула
оствариле су сјајан резултат и
прошлог викенда, на такми-
чењу у Нишу.

У конкуренцији десет клу-
бова из БиХ, Црне Горе и Ср-
бије, на надметању на којем

се као реквизит користио
обруч, Панчевке су наступиле
са две екипе и оба тима су
освојила најсјајнија одличја.

Јелена Гачић Милић тако
успешно наставља да ради с та-
лентованим девојчицама, пред
којима су још нека занимљива
такмичења до краја године.

КРОС ПАРТИЗАНА
Последња трка из календара
АСС-а, под називом „Јесењи
крос Партизана”, одржана је
прошлог викенда у Београду.
У конкуренцији 500 младих
атлетичара из 30 српских клу-
бова АК Тамиш је освојио три
медаље.

Олга Лисицин је трећа стигла
на циљ у трци на 100 м, Стефан
Марић је освојио сребро на 200
м, а његова сестра Сања је заслу-
жила бронзу на 300 метара.

Атлетски клуб Тамиш је ове
сезоне освојио 53 медаље, па
је тако остварио највећи успех
у краткој историји клуба.

ЗЛАТНА ВАЊА
У Зрењанину је прошлог ви-
кенда одржан један од нају-
гледнијих пливачких митинга
у нашој земљи, на коме је уче-
ствовало 358 такмичара из:
Израела, Словачке, Италије,
Словеније, Хрватске, Мађар-
ске, Румуније, Црне Горе и
Србије. Седмочлану екипу Ди-
нама предводила је Влатка
Комленац.

Најуспешнија је била Вања
Грујић, која је освојила три
златне медаље: у дисциплина-
ма на 50, 100 и 200 метара
леђно.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Четвртак, 12. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” СЕ УПЛАШИЛЕ ЗВЕЗДЕ
СПОРТСКИ
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Да4)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Зрењанин: ЗРЕЊАНИН–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ – НОВИ САД

недеља, 19 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЈЕДИНСТВО 2

недеља, 15.45

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–МЕТАЛАЦ

субота, 16.30

мушкарци

Врбас: ВРБАС–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ЈАБУКА

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–ЈАГОДИНА

субота, 19 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Војка: ВОЈКА–ДИНАМО

Качарево: ЈЕДИНСТВО – Н. ПАЗОВА

субота, 19 сати

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–БНС

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Темерин: СЛОГА–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Б. Н. Село: СЛОГА–БОРАЦ

Војловица: МЛАДОСТ – ПАРТИЗАН (Г)

Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА

Омољица: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО

Прошлонедељни 
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА 0:3

ПРВА ЛИГА

Ваљево: ВА-014 – БОРАЦ 1:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Рума: РУМА – ОДБОЈКА 013 0:3

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Пирот: ПИРОТ–ПАНЧЕВО 22:25

мушкарци

Ваљево: МЕТАЛАЦ–ДИНАМО 24:28

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–ВЛАДИМИРОВАЦ 33:26

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ниш: КОНСТАНТИН–ТАМИШ 84:77

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ОЏАЦИ 97:64

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ДИНАМО 73:84

Б. Н. Село: БНС–ДЕЧ 60:82

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ОЏАЦИ 1:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Омољица: МЛАДОСТ – ПАРТИЗАН (У) 5:0

Качарево: ЈЕДИНСТВО – ДИНАМО 1945 0:3

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – МЛАДОСТ (В) 1:2

Гај: ПАРТИАЗН–СЛОГА 1:2

Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА 4:0

и Нине Коцић Динамо је водио
током већег дела утакмице,
имао је и предност од 21:18, али
не и довољно снаге да зада ко-
начан ударац фавориту. Звезда
је успела да се извуче из неугод-
не ситуације, преокренула је ре-
зултат и на крају стигла до мак-
сималне победе.

– Не треба да будемо неза-
довољни. Звезда је играла из-
ванредно, с врло мало греша-
ка. Можда остаје жал за тим
трећим сетом, али шта је – ту
је. Најважније је да се види на-
предак у нашој игри, па зато
девојке заслужују похвале за
приказану жељу и борбеност.
Изгубили смо од неког ко је
бољи од нас и преостаје нам да
се окренемо новим изазовима
– рекао је први тренер Динама
Александар Владисављев на
конференцији за новинаре по-
сле утакмице.

Одбојкаши Борца су, после
два узастопна пораза, обрадо-
вали своје навијаче. Они су у
четвртом колу Прве лиге го-
стовали у Ваљеву, где су побе-
дили домаћу екипу ВА-014 с
1:3, по сетовима: 25:23, 24:26,
22:25 и 23:25.

Иако није играо онако како
уме, тим у саставу: Рајковић,
Бојковић, Спасојевић, Јовић,
Меденица, Симић, Владиса-
вљев, Кнежевић, Познић,
Зиндовић, Милошевић и Ми-

Следи меч 
у Зрењанину

Борац тријумфовао 
у Ваљеву

Одбојкашице Динама нису
успеле да приреде изненађе-
ње у четвртом колу Суперли-
ге. Оне су прошлог викенда у
Хали спортова на Стрелишту
угостиле Црвену звезду, од
које су изгубиле с 0:3, по сето-
вима: 20:25, 20:25 и 22:25.

Гошће су тријумфовале с
максималним резултатом,
али треба рећи да су девојке
које предводи тренер Алек-
сандар Владисављев биле до-
стојан противник фавориту.
Панчевачке „лавице” су пру-
жиле солидан отпор, а да су
биле само мало храбрије и од-
лучније, резултат би био дру-
гачији. Све до средине првог
сета одвијала се егал борба, а
онда је уследио мали пад кон-
центрације код домаћих игра-
чица, па се то одмах одразило
на резултат.

Други део утакмице је про-
текао у доминацији гостујућег
тима, који је константно во-
дио. Црвена звезда је играла
одлично, готово без грешке, а
бриљирала је сјајна Бојана
Миленковић, којој су Весна
Урошевић и Душко Бокшан
пре почетка утакмице уручили
новчану награду од 500 евра и
плакету намењену најбољој
играчици Суперлиге у окто-

да изједначи на 19:19, али ни-
је имао довољно снаге да до-
бије први сет.

У наставку сусрета тренер
Драгољуб Стојановић је мало
променио поставу, али се и тада
играло углавном поен за поен.
У веома неизвесној завршници
више среће је имао Борац, који
је са 26:24 успео да изједначи
на 1:1. Жестока борба се одвија-
ла и у трећем сету, мада је нер-
воза почела да се увлачи у оба
тима. Ипак, захваљујући иску-
ству Старчевци су успели да
тријумфују и приближе се ко-
начном циљу. Четврти део меча
је протекао у жестоком прити-
ску домаћих одбојкаша, који су
на тај начин покушали да дођу
бар до бода. „Севали” су и црве-
ни картони због неспортског
понашања, али су Давор Мило-
шевић и његови саиграчи успе-
ли да издрже и на крају дођу до
вредне победе.

Борац је сада на петом ме-
сту на табели, са седам бодо-
ва, а идућег викенда дочекује
Нови Сад.

КУП ГРАДА ПАНЧЕВА

ТРОФЕЈ ОТИШАО У ОБРЕНОВАЦ

бру, по избору „Винерштеди-
ше осигурања”, Удружења од-
бојкашких клубова првих лига
и „Спортског журнала”.

Најнеизвеснији је био трећи
сет. Захваљујући сјајним поени-
ма Николине Ашћерић, Алек-
сандре Петровић, Јелене Лазић

Остаје утисак да су Панчев-
ке превише респектовале вели-
ког ривала из Београда, а нај-
више су се уплашиле Весне Ђу-
ришић, легендарне одбојкаши-
це и некадашње репрезента-
тивке наше земље, која од ове
сезоне игра за Црвену звезду.

летић заслужено је освојио
нова три бода. Старчевци су
одлично започели меч, пове-
ли су са 11:8 и када се чинило
да ће мирно привести сет кра-
ју, пала им је концентрација,
што су домаћи казнили и по-
вели са 19:14. Борац је успео

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ЗАПАЖЕН НАСТУП ДИНАМА

Остао жал за трећим сетом

ООФФООРРММЉЉЕЕНН  „„ДДРРИИММ  ТТИИММ””

Женски одбојкашки клуб Динамо је током ове недеље офо-

рмио прави „дрим тим”. Појачао се искусним, провереним

одбојкашицама, па нема сумње да ће у наставку Суперли-

ге, када се девојке буду мало уиграле, представљати опа-

сност за све ривале.

На позицији техничара убудуће ће играти Слађана Мир-

ковић, освајач две титуле шампиона с Визуром, али и нај-

бољи техничар на јуниорским европским и светским првен-

ствима. Нова „лавица” је постала и коректор Сања Старо-

вић, која је за сениорску репрезентацију наше земље деби-

товала још 2000. године, а била је и клупски првак света с

Рабитом из Бакуа. Дрес Динама задужила је и Ивана Осто-

јић, примач сервиса, која је одбојкашко исуство стицала у

клубовима широм Старог континента.
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Јована Полић,
ученица:
– Планирам да ове 
суботе идем у Сакуле 
и посетим родбину. 
Тамо се увек лепо 
проведем. У недељу
ћу изаћи с другарицама
и уживаћу у лепом 
времену.

Марта 
Фазловски, 
средњошколка:
– Викендом волим да
уживам, а то подразумева
и добар провод. С друга-
рицама ћу посетити „Хедо-
нист” или „Кулу” и тамо ћу
провести неколико сати у
добром дружењу. Остатак
времена ћу се одмарати.

Јелена 
Ранисављев, 
фризерка:
– Биће ово први викенд
после много времена
који ћу провести с де-
цом. Обично суботом и
недељом радим, па је
сада прилика да проше-
тамо породично до На-
родне баште и уживамо.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Патина

Стари Београд, Скадарлија, па ни ваљевски Тешњар нису ништа

према нашем старом градском језгру.

Овдашње архитектонско наслеђе је толико лепо, а споменици

тако стамени да им ни зуб времена не може ништа.

Зато их ни не поправљамо, нити ревитализујемо.

Да се што боље уочи њихова старост и накупљена патина.

Силазак

Панчево није чувено само по аерозагађењу, уништеној привреди

и лошим возачима.

Имамо ми и других ствари за дику и понос.

На пример, ту је наше Потамишје, јер нас не називају бадава

градом на Тамишу.

Оно одавно плени лепотом и пример је како град силази на

реку.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Природност

Изворна лепота старих здања сигурно се не може видети у стро-

гим центрима других градова.

То је тамо све намештено, намалано и нашминкано како пре

никада није било.

Дође му као жена која је вештачки напумпана силиконима,

имплантантима, колагеном, хијалуроном...

Па више ни не може да се утврди како је некад изгледала.

Код нас је, бре, све природно.

Фантастични музичари маестрално су
одували осамнаест свећица са славље-
ничке џез торте и тако испунили жеље
пажљиво обрушене публике, довољно
сензибилне да препозна квалитет и аде-
кватно га награди не штедећи дланове.

Сада већ чувени панчевачки фе-
стивал је под слоганом „Све боје џе-
за” дочекао пунолетство и потврдио
да је сазрео у незаобилазно регионал-
но ходочашће поштовалаца суптилне
музике настале у делти Мисисипија
почетком 20. века.

Иконе попут Курта Елинга или Ге-
рија Барца, као и величине „The Bad
Plus” и „Get the Blessing” и, пре свега,
константно препуна дворана Култур-
ног центра, упориште су за овакву
тврдњу.

Осамнаести Панчевачки џез фести-
вал отворен је у четвртак, 5. новем-
бра, у дупке пуној сали Културног
центра наступом домаћег састава
„Majamisty trio”.

Креативна новосадска ритмичка
секција, предвођена пијанисткињом
Мајом Алвановић, прописно је опусти-
ла аудиторијум и припремила га за
главни догађај вечери и, без сумње, це-
лог фестивала – концерт Курта Елинга.

Овај амерички певач, који је хаби-
тусом и бојом гласа неодољиво подсе-
тио на ванвременог Френка Синатру,
направио је перформанс за дивљење.
Уз подршку врсних музичара, пре
свих виртуозног гитаристе Џона Ме-

„ПУНОЛЕТСТВО” РЕНОМИРАНОГ ПАНЧЕВАЧКОГ ФЕСТИВАЛА

СВЕ БОЈЕ ЏЕЗА ЗАСЈАЛЕ ПУНИМ КОЛОРИТОМ

клина, Елинг је приказао ретко виђен
уметнички дијапазон – певао је ниско
и високо, скетовао, презентовао брејк
бит, али и степовао, па се чак и че-
шкао микрофоном. Сви су се добро
забављали – и музичари и публика, а
незаборавно вече завршено је бисом и
највећим хитом – „Nature Boy”.

Хвала фор евритинг

Узбуђења су настављена наредног да-
на, када је најпре свирао „The Bad
Plus” (САД), ове године други у свету
када су џез поставе у питању. Опу-
штену и, на моменте, успављујућу
свирку (за појединце у публици), раз-
дрмавао је бубњар Дејвид Кинг неу-
хватљивим ритмовима и једва видљи-

вим микропокретима. Ипак, заврше-
так је био непосредан, јер је контра-
басиста Рид Андерсон запевао на (по-
лу)српском: „Хвала фор евритинг...”

Потом је на одушевљење млађе по-
пулације на бину искочио британски
састав „Get the Blessing”. Проширена
ритам секција чувене трип-хоп групе
„Portishead” (басиста Џим Бар и буб-
њар Клајв Димер) је фузијом многих
праваца – од постпсиходелије до ал-
тернативног рока – навела многе да
већ после неколико минута затрепере
у жестоком ритму.

џеза и светске музике владало је огром-
но интересовање.

Одлично расположење са званичних
програма преносило се на џем-сешн
партије у фоајеу, чије је зидове красила
поставка фотографија џез легенди у из-
ведби Тима Дикесона.

Карта више

Према речима Војислава Пантића, дирек-
тора фестивала, намера организатора би-
ла је да представе разнолик програм, буду-
ћи да савремени џез удружује различите
притоке. Он је истакао да је овај догађај
својим квалитетом привукао никад већи
број страних новинара – чак дванаесторо
(из Америке, Британије, Холандије, Лето-
није, као и из свих земаља из окружења).
Припадници „седме силе” пожелели су и
да осете дух града, нажалост, осетили су и
смог. Упркос томе, Панчево им се баш до-
пало – шетали су поред Тамиша, ручали у
овдашњим ресторанима и остајали у ка-
фићима до зоре.

Слободан Танасијевић, музички уред-
ник Културног центра, додао је како је,
без обзира на скроман буџет (око три и по
милиона динара – највише је дошло од
Града, републичке Владе и америчке ам-
басаде), све текло перфектно, а похвале
извођача и гостију пљуштале су на сва-
ком кораку.

Једини проблем је био недостатак хо-
тела – рак-рана Панчева. Док су музича-
ри одсели у београдском „Мажестику”, за
стране новинаре једва је пронађен какав-
-такав смештај у граду.

С друге стране, треба истаћи да је пр-
ви пут РТС (као и РТВ) у целини снимао
фестивал, што значи да ћемо га наред-
них месеци често гледати на национал-
ним фреквенцијама.

Потпуно заслужено, будући да је за све
дане тражена карта више, а поред верне
(и подмлађене) панчевачке публике, у
„свим бојама џеза” уживали су гости с
разних стана, па и из иностранства.

Ј. Филиповић

ПАПРИКЕ И ФАНОВИ

Да је за време фестивала владала изузетно позитивна и присна атмосфе-

ра, говори и много интересантних ситуација.

Елинг се директору Културног центра Немањи Ротару хвалио како је

мајстор у обртању црвених паприка на роштиљу. Барц се као дете радо-

вао када му је Слободан Танасијевић предложио бис.

Али једна епизода се издвојила: чинеле Дејвида Кинга („The Bad Plus”)

загубиле су се на путу за Београд. Када је то чуо, Клајв Димер („Get the

Blessing”) понудио је своје. Сусрет на паркингу био је комичан – када је Во-

јислав Пантић Кингу представио Димера, овај је реаговао из топа: „Вау,

Клајв Димер! Каква част, ја сам велики фан твог бенда ’Portishead’!”

У суботу, 7. новембра, у складу са
интенцијом фестивала неговане су
домаће снаге, па је у фоајеу Кул-
турног центра, поред неизбежног
квартета Макса Кочетова (који је
сваке вечери свирао сешн), засви-
рао и џез одсек Музичке школе
„Станковић”.

Последњи дан, недеља, 8. новем-
бар, почео је с неодољивим Геријем
Барцом. Човек који за собом има го-
тово пола века бављења џезом и без-
мало толико соло албума пленио је
гласом и својим саксофоном разне-
жио многе романтичне душе.

Званични програм фестивала за-
творио је „Орегон”. За њихову фузију

„Get the Blessing”

Курт Елинг


