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Градоначелник дискретно
али јасно изразио 
негодовање због избора
неких добитника 
Новембарске награде

Гимназијалци одушевили
публику музичко-сценском
представом о историји
Панчева

Овогодишња свечаност уприличена
у Културном центру за Дан града
протекла је много боље него што су
организатори очекивали с обзиром
на напетости у локалној власти и
јавности које су данима пре 8. но-
вембра владале у вези са додељива-
њем градских признања. То се пре
свега односи на околности у којима
су поједини добитници Новембар-
ске награде дошли до тог признања
и незадовољство појединих поли-
тичких фактора због одлуке градо-
начелника Павла Раданова да зва-
ње почасног грађанина додели Мај-

„Лавице” на врху
елите
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клу Девенпорту, шефу Мисије ЕУ у
Србији.

Због свега набројаног предузете су
појачане мере безбедности у сали
Културног центра и ван њега. На све-
чаност је могло да се уђе само с по-
зивницом, а осећало се и присуство
униформисаних полицајаца и поли-
цајаца у цивилу, али никаквих инци-
дената није било. Десетак припадни-
ка Покрета „Двери” мирно и неоме-
тано је демонстрирало испред КЦП-а
због награђивања Девенпорта, који је
без преке потребе уведен на свеча-
ност и после ње изведен на задњи
улаз зграде.

Градоначелник Павле Раданов
показао је поново свој став према
начину на који су додељене новем-
барске награде појединим добитни-
цима тиме што није желео да их
уручи, па је то уместо њега учинио
Миодраг Радојковић, заменик пред-
седника жирија за доделу градских
признања.

На бину су изашли глумац Зоран
Ротар, учитељ Предраг Старчевић,
гинеколог др Слободан Овука и пред-

Дали новац, добили
незавршене станове
» страна 10

међу њима развијање индустријске
прераде пољопривредних производа.
Нагласио је да су од прошлог Дана
града уложени озбиљни напори на
стварању северне индустријске зоне,
где ће моћи да се одвија таква делат-
ност и на тај начин обезбеде нова
радна места. Градоначелник је иста-
као како ће бити настављена борба
против корупције и свих врста кри-
минала како би Панчево било безбед-
на и економски стабилна средина.

Најјачи и најлепши утисак на све
присутне у сали оставили су хор и
драмска секција панчевачке Гимна-
зије. Музичко-сценска представа ко-
ју су они извели уз помоћ драматур-
га Бојане Бабић, редитеља Владана
Ђуровића и професорке музичког
Валентине Шимшић изазвала је оду-
шевљење публике. На веома забаван
и младалачки полетан начин млади
глумци су нас провели кроз историју
Панчева, а гимназијски хор и орке-
стар су све то зачинили занимљивим
аранжманима традиционалних пе-
сама и хитова класичне и популарне
музике.

Д. Вукашиновић

седник удружења „Српска Спарта”
Зоран Рајачић. У име награђених за-
хвалио је Старчевић, рекавши да по-
знаје много Панчеваца у различитим
професијама који нас достојно пред-
стављају свуда у свету. Додао је како
би свима њима доделио Новембарску
награду за то што се дају од срца, обо-
гаћујући тиме друге људе.

На предлог градоначелника Рада-
нова звање почасног грађанина до-
дељено је Девенпорту, заслужни гра-
ђанин је постао пуковник Зоран Ве-
личковић, заменик команданта Спе-
цијалне бригаде Војске Србије, а
плакету Града је добио Драган Жујо-
вић, пензионисани начелник панче-
вачког центра Државне безбедности
и потом БИА.

Девенпорт је нагласио како је при-
знање заправо додељено Европској
унији, те да сведочи о томе да је
Панчево озбиљно прихватило све
изазове европских интеграција, дају-
ћи тако допринос стремљењу Србије
ка чланству у унији.

Говорећи о циљевима локалне вла-
сти, Раданов је истакао да је главни

ССВВЕЕЧЧААННОО  ООББЕЕЛЛЕЕЖЖЕЕНН  ДДААНН  ГГРРААДДАА

ПОБЕДА УЉУДНОСТИ И МЛАДОСТИ

На овогодишњем фестивалу „Етно
глас”, који се одвија у склопу обеле-
жавања Дана града, од 13. до 16. но-
вембра, биће приређена два концерта
певачких група, затим музичко-сцен-
ско дело посвећено Михајлу Пупину,
изложба свадбених фотографија Ет-
нографског музеја из Београда, етно-
лошка радионица и једна књижевна
промоција. Панчеву у госте том при-
ликом долазе чланови КУД-а „Ловор”

из Трњана (Хрватска), ансамбла
„Смиље” из Крагујевца, удружења
„Завичај” из Злакуса, затим група пе-
вача „Кадињача” из села Буара код
Ужица и Бранимир Стошић из Вра-
ња, а у програму ће учествовати и
СКПД „Ђетван” из Панчева, група пе-
вача „Тоше Проески” из Качарева и
овдашњи КУД „Станко Пауновић”
НИС–РНП, који је уједно и организа-
тор тог фестивала. Д. М.

ОВОГ ВИКЕНДА У НАШЕМ ГРАДУ

Три дана „Етно гласа”
ППРРООГГРРААММ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛАА

ЧЧееттввррттаакк,,  1133..  ннооввееммббаарр
• 19 сати, „Аполо”: „На лудом камену”, отварање
изложбе свадбених фотографија Етнографског му-
зеја из Београда.

ППееттаакк,,  1144..  ннооввееммббаарр
• 20 сати, „Аполо”: „Слике из Банатске војне грани-
це”, музичко-сценско дело посвећено Михајлу Пупи-
ну, у извођењу КУД-а „Станко Пауновић” НИС–РНП.

ССууббооттаа,,  1155..  ннооввееммббаарр
• Од 10 до 16 сати, „Аполо”: етнолошка радионица
„Смиљевац”, израда оглавља Српкиња из Шумадије.
• 18 сати, „Аполо”: представљање едиције од пет
књига народних песама „Свилен конац”.
• 19 сати, „Аполо”: концерт певачких група.

ННееддеељљаа,,  1166..  ннооввееммббаарр
• 19 сати, „Аполо”: концерт певачких група.



дашње Социјалистичке Федеративне
Републике Југославије да случајно
сазнају нешто о томе!

Међутим, јавност у Србији ових
дана је ипак обавештена о заједнич-
кој вежби војних специјалаца наше
државе и Русије. Заслуге за то имају
овдашњи медији који до информа-
ција долазе захваљујући томе што
ову тему не прећуткују новине и те-
левизијске станице из Русије и Ми-
нистарство одбране те земље!?

Због тога се намеће питање због
чега нашем државном и војном ру-
ководству одговара да први боравак
руске војске на тлу Србије после
1944. године и краткотрајног заузећа
аеродрома „Слатина” код Приштине
1999. године прође и заврши се уз
што је могуће мање буке.

Све је још апсурдније ако се узме
у обзир да је Министарство одбране
Србије недавно добило први звани-
чан позив за учешће на недавном
НАТО самиту, који је одржан у Вел-
су, а да су сви српски медији оп-
ширно известили о томе. Поред то-
га, у нашим медијима је објављено
и да је Србија недавно требало да
потпише важан споразум којим се
сарадња са западним војним саве-
зом подиже на највиши ниво досад,
али да је то стопирано због проти-
вљења Албаније.

Једини закључак који се намеће
јесте да наш државни врх покушава
да и даље балансира између Истока
и Запада, Москве, Вашингтона и
Брисела и да, метафорички речено,
седи на три столице. Међутим, на-
меће се питање колико још ће вође-
ње такве несвсрстане политике бити
могуће.

Јавна је тајна да Русија не гледа
нимало благонаклоно на наше при-
ближавање НАТО пакту, а да, са дру-
ге стране, та војна алијанса нимало
није одушевљена због тога што Руси-
ји још увек нисмо увели економске
санкције. Можда је и то објашњење и
одговор на питање с почетка овог
текста – због чега се, у ситуацији ка-
да се криза у Украјини из дана у дан
погоршава, ћути и не таласа преви-
ше о првој заједничкој војној вежби
Русије и Србије?

М. Г.

Лака језа и огромна 
радост

У праскозорје доделе овогодишњих новембарских награда градо-
начелник Раданов јесте у вези с тим имао неодређене примедбе,
што само звучаше громовито и ствараше затегнуту атмосферу, али
с обзиром на то да је комисија изабрала лауреате, те да су „Српској
Спарти”, др Слободану Овуки, Зорану Ротару и Предрагу Старчеви-
ћу оне уручене – преостаје само да им честитамо: поштовани су-
грађани, који сте обележили претходну годину, желимо вам све
најбоље и убудуће у професионалном и приватном животу.

Учитељ Старчевић је у име награђених одржао веома емотиван
говор, мада од једног од оних што од наше деце стварају особе ни-
смо ни очекивали мање. Браво, Пеђа! Импресиван наступ ученика
Гимназије „Урош Предић”, оригиналан, потпуно ван клишеа, из-
двојио је овогодишњу свечаност од свих претходних, па је јако ва-
жно да и њих и њихове професоре засебно наградимо аплаузом.

У центру пажње је, ипак, био Мајкл Девенпорт, амбасадор ЕУ у
Србији. Говорећи о титули почасног Панчевца коју је добио, казао
је да има велику част што је признање понео после Ђорђа Вајфер-
та и потом рекао да му огромно задовољство причињава то што ће
сада Панчевце моћи да ословљава са „суграђани”. Шмекерски. Ин-
тервју с представником велике породице најмоћнијих држава Ста-
рог континента у нашој земљи бићете у  прилици да прочитате
следеће недеље.

**  ** **

Вратио се Војислав Шешељ. Та чињеница код многих изазива зеб-
њу, неке друге радује, а треће тера на евоцирање успомена. Нема
равнодушних.

Равнодушност само покушавају да одглуме најбоље позициони-
рани људи најмоћније странке у Србији. Али није реално да им је
свеједно: знају они одлично какву, када су у питању широке народ-
не масе, моћ магнетизма „војвода” има; уосталом, његови најбољи
ђаци сада воде државу. Учитељ је учитељ, а речи и савете најауто-
ритативнијег учитеља човек памти до краја живота.

С друге стране, радосни ће, утисак је недеље, с временом да се
помало разочарају. Ево, припремају му дочек, митинг, шта ли, што
је сасвим у реду. Ипак, и поред очекиваног ватреног говора том
приликом, Шешељ тешко да ће моћи да држи пажњу јавности у
континуитету; питање је да ли ће му нарушено здравље то дозволи-
ти.

Али питање над свим питањима је: који медиј би смео да га уго-
сти, има ли таквог? У Београду – не! Ово смемо скоро да тврдимо,
а остављамо само промил шансе да ће га нека телевизија с нацио-
налном фреквенцијом позвати у госте. То је због тога, како често
чујемо с врха власти, што не постоји цензура у медијима и свако
може да уређује програм како жели.

Пошто су прилике такве, ево, „Панчевац” је расположен да, као
и у случају сваког другог учесника у политичком животу са специ-
фичном тежином, објави интервју са Шешељом. Наравно, под
условом да не инсистира да се „пусти” свака реч коју изговори, за-
то што се сви добро сећамо да је он умео да онако, народски, соч-
но распали и да, у неким другим, важнијим случајевима, богами
увреди читаву групу грађана, нацију, а наш лист не објављује псов-
ке и говор мржње.

Поштовани панчевачки радикали, слободно пренесите шефу ову
поруку. Ми ћемо се, ако дугогодишњи становник Холандије при-
хвати понуду, дабоме, радовати. Како због новинарске ексклузиве,
тако и због тога што би наш сајт www.pancevac-online.rs у том слу-
чају експлодирао од посета, па бисмо могли и да наплатимо неке
банере.

А „Панчевац” већ осамнаест година живи и ради на тржишту, тј.
ни филер, ни цвоњак, а богме ни динар у том периоду није добио
ни од града ни од државе. Али то наши читаоци већ знају, да не да-
вимо...

лаганог министра некако извукли из
каљуге домаћини су дословце мора-
ли не само да га изују из ципела, већ
и из чарапа!

Таман што се из једне невоље из-
бавио, „одважни” Веља се безглаво
устремио у другу, то јест сумануто
запуцао с пентрањем уз тридесетак
метара високо брдо склиске јало-
вине, куда би се и спретна дивоко-
за тешко узверала. И поново му је у
последњи час притекла локална
„спасилачка екипа”, а један од њих
је, у судбоносном тренутку, придр-
жао министарску позадину, како се
ова (са остатком магистарске масе)
не би стровалила низ опасну стр-
мину.

А то коликих се „ризика” зарад
„општенародног добра” дотични ла-
тио најбоље илуструје присећање на
време када је овај „великомученик”
морао да, из тобоже здравствених
разлога, у сопственом дворишту из-
гради „минијатурно олимпијско ба-
зенче”!?

Наведена трагикомична лудорија
уједно је и најпрецизнији приказ на-
ше сурове политичке стварности. Та-
ко смо, уз сијасет министара – мена-
џера, курсиста, квазиексперата,
„контраверзних бизмисмена”, јуло-
ваца и разних других прелетача, до-
били и једног веселог кловна марке
„фром тхе Чачак”.

Још само да му се, као након небро-
јених тулума у Гучи, носић зацрвени и
представа може да почне...

Ј. Ф.

Војна тајна
Иако већ неколико дана више од сто
руских падобранаца учествује у ан-
титерористичкој вежби с колегама
из наше војске која се одржава на те-
риторији Србије, Министарство од-
бране наше државе и војни врх ћуте
о томе.

На сајту Министарства нема ни
речи о овом важном догађају, што
подсећа на епоху самоуправног со-
цијализма, када се све иоле важније
што се дешавало у нашој држави
проглашавало „војном тајном”, а та-
кво понашање правдало тиме како се
не сме дозволити непријатељима та-

(Из)ванредни
министар

Након бројних критика, министар за
ванредне ситуације коначно се свој-
ски потрудио да оправда своје при-
суство у, након шест месеци (гле чу-
да?!), још увек нереконструисаној
Влади. Чачански магистар за све и
свашта (и ни за шта) „скромну” при-
надлежност зарадио је тако што је и
сам упао (исправније речено – за-
глибио се!) у неколико „ванредних
незгода” из којих је потом једва из-
бављен.

Наиме, он је боравећи у Костаја-
нику, попут свог врховног шефа, из-
игравао неустрашивог суперхероја
(читај – донкихотовског клипету):
онако сав назољен пошао је у обила-
зак јаловишта рудника Столице, не
слутећи шта ће га дочекати испод
тамошње бране која је попустила
још за време пролећних „библиј-
ских” поплава.

Већ након првог корака до колена
се заглибио у живом блату. Што се
више батргао то је дубље тонуо и, да
му се убрзо нису нашли спретни ло-
калци, вероватно би доживео судби-
ну извесних волова који су на истом
месту недавно тонули. Да би нимало

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ајмо основци: оловке у руке и напишите рад на тему „Стигла је јесен”.

У Градском парку, ових дана

Снимио Богдан Петров
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•Нама не требају визе јер смо одавно прешли све границе!
•Тек кад се дозвао памети, схватио је колика је будала био.
•Извршена је реформа полиције. Продужен је пендрек.
•Били смо сведоци невиђене изборне крађе!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ДОБИЛИ СМО СТАТУС КАНДИДАТА ЗА ЕУ. ПОЧЕЛИ СМО ДА ИМ

УЛАЗИМО.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 13. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 



Пламени стуб и 
несносна бука 
узнемирили Панчевце

Проблем на 
компресији у Етилену

Током викенда грађане Пан-
чева узнемирила је претећа
бука из „Петрохемије”, а ви-
соки пламен етиленске бакље
парао је небо изнад јужног де-
ла града и наговестио да се
нешто чудно дешава у петро-
хемијским погонима. С обзи-
ром на то да надлежни из
„Петрохемије” нису обавести-
ли грађане да су од петка, 7.
новембра, у току биле стартне
активности, није ни чудо што
је многе наше суграђане обу-
зела паника, па су многи од
њих током вечерњих часова у
суботу и недељу (8. и 9. но-
вембра), због пламеног стуба
и несносне тутњаве, звали
панчевачке медије и надле-
жне државне и локалне слу-
жбе у нади да ће добити неоп-
ходну информацију.

Током поподнева у суботу,
8. новембра, па све до поноћи
грађани су звали Центар за
обавештавање. Олга Шиповац
из Секретаријата за заштиту
животне средине Панчева пр-
ва је од званичника изнела
разлоге хаварије – проблем на
компресији у Етилену. Како је
рекла, петрохемичари нису за-
уставили процес производње
због квара и није било преко-
рачења загађујућих материја,
сем у суботњим преподневним
часовима, када је регистрован
један пик угљоводоника.

ДРУШТВЕНО НЕОДГОВОРНО ПОНАШАЊЕ „ПЕТРОХЕМИЈЕ”

НА БАКЉИ СПАЉЕНИ ПРОПУСТИ

Четвртак, 13. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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У организацији удружења
„Лас хентес” и Дечјег одељења
Градске библиотеке Панчево,
у суботу, 29. новембра, од 10
сати, у читаоници Дечјег оде-
љења биће приказан анимира-
но-документарни филм „Ми-
хајло Пупин Идворски – пут
ка светлости”. У продужетку
програма, од 11 сати, Јована
Кулаузов Реба, ауторка првих
сликовница за децу о дина-
стији Немањић, представиће
своју нову књигу о Михајлу

Пупину. Књига је намењена
читаоцима предшколског и
школског узраста, али и роди-
тељима, бакама и декама, вас-
питачицама и наставницима.

Позивају се сва заинтересо-
вана деца узраста од шест до
тринаест година да се, због
ограниченог капацитета чита-
онице, до 25. новембра прија-
ве на Дечјем одељењу Градске
библиотеке Панчево за уче-
шће у радионицама.

Д. М.

Редакцију „Панчевца” недавно
су  посетили предшколци из
вртића „Лептирић”. Они су по-
казали, за свој узраст, завидно
знање о новинарству, а новина-
ри су се потрудили да им обја-
сне како настаје „Панчевац”,
какве све рубрике садржи и
шта их карактерише.

Деца су редакцији поклони-
ла своје зидне новине, на ко-
јима су кроз цртеже и тексти-
ће покушала да одговоре на
питање шта раде новинари. За
крај су заједно одрецитовали
Ршумовићеву песму „Поврћи-
јада”.

Д. М.

ПРОГРАМ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Михајло Пупин и деца

ПРЕДШКОЛЦИ У „ПАНЧЕВЦУ”

Гости из „Лептирића”

Тек другог дана од почетка
агоније огласило се руковод-
ство петрохемијског гиганта
саопштењем којим је станов-
ништво обавештено да је због
проблема на опреми преки-
нут старт фабрике Етилен и
да ће након завршетка тести-
рања поново почети стартне
активности. Они су информи-
сали Панчевце да су високи
пламен и бука уобичајени
приликом старта тог погона и
да су о свему обавештене све
надлежне институције. У по-
недељак је уследио нови старт
и „Петрохемија” је напокон,
из трећег покушаја, успела да
усклади производњу с пропи-
саним параметрима.

Члан Градског већа Влади-
мир Деља упозорио је менаџ-
мент „Петрохемије” да дугује
извињење грађанима због не-
благовременог информисања о
неприликама при стартовању
постројења током викенда и на-
поменуо да ће о неодговорном
понашању руководства те ком-
паније бити речи и на седници
тима задуженог за решавање
еколошких проблема у граду.

Да иронија буде већа, ме-
наџмент „Петрохемије” се у
среду, 12. новембра, огласио
новим саопштењем, у којем се
похвалио успешним стартом.

„Након успешног покретања
производње у фабрици Ети-
лен, у полиетиленским фабри-

кама ПЕВГ и ПЕНГ, у уторак,
11. новембра, почела је произ-
водња робе намењене продаји
на иностраном и домаћем тр-
жишту. Све петрохемијске фа-
брике раде стабилно, према
оперативном плану производ-
ње, а добијени производи су ’у
спецификацији’. Старт фабри-
ка успешно је завршен и оба-
вљао се уз интензивну контро-
лу загађујућих материја у ва-
здуху, која је показала да се
процес одвијао у складу са
стандардима квалитета жи-
вотне средине”, наводи се у са-
општењу „ХИП–Петрохемије”.

Сваки коментар је сувишан.

З.Станижан

Гори ватра, сад, ту, тик до нас

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Поштовање разлика неопходно
Међународни дан толеран-
ције, установљен 1995. годи-
не ради указивања на потре-
бу за поштовањем и уважава-
њем разлика међу људима,
прославља се у свету и у Ср-
бији 16. новембра. Повере-
ница за заштиту равноправ-
ности Невена Петрушић че-

ститала је свим грађанима
тај дан.

– У Србији треба још много
учинити ако желимо да људе, а
посебно децу и младе, научи-
мо толеранцији, односно томе
како тако разнолики по нацио-
налности, пореклу, вери, јези-
ку, политичком убеђењу, род-

ном идентитету и сексуалној
оријентацији можемо заједно
и хармонично да живимо у зе-
мљи у којој на истом простору
живи 29 различитих етничких
заједница – рекла је Невена
Петрушић за наш лист.

Поводом Међународног да-
на толеранције премијерно

објављујемо стрип толеран-
ције, у којем су приказани ау-
тентични случајеви дискри-
минације по којима је посту-
пао повереник за заштиту
равноправности. Аутор стри-
па је Панчевац Александар
Зограф.

И. П.

Позови полицију: 192
Потражи помоћ:

Виктимолошко друштво Србије 

011/228-30-40
www.vds.org.rs

НЕ ОКРЕЋИ ГЛАВУ ПРЕД НАСИЉЕМ.

ДЕЛУЈ. СПРЕЧИ.
Следећи пут то можеш бити ти.



Активисти Демократске стран-
ке Србије су у суботу, 8. новем-
бра, поводом осмогодишњице
доношења важећег митровдан-
ског Устава, организовали ак-
цију под називом „Одбрана
Устава је одбрана Србије”. На
штанду постављеном у цен-
тру града они су сакупљали
потписе за петицију којом се
тражи да се тај највиши др-
жавни акт не мења.

– Сматрамо да је стабил-
ност и трајање Устава један
од основа стабилности и
трајања државе. Он брани
територијални интегритет и
целовитост Србије, брана је
растакању државе и увођењу
геј бракова, а брани и права
радника од неуставних ак-

ција, као што је смањење
плата и пензија. ДСС сматра
да је Устав одличан и да је
неопходно да као такав тра-
је и даље – рекао је Влади-
мир Деља, председник
Градског одбора те странке.

Ова акција је, према њего-
вим речима, тек почела, а би-
ће настављена у свим окол-
ним насељеним местима.

Од момента када је бивши
председник Србије Војислав
Коштуница напустио стран-
ку, у панчевачкој градској
организацији, каже Деља,
није било масовног напу-
штања странке. Званично је
отишло двоје људи, а четво-
ро ће бити искључено јер се
прикључило иницијативном
одбору једне од новоформи-
раних партија. Између оста-
лих, ДСС је напустио и Бра-
нислав Бјелица, који је изја-
вио да ће остати веран но-
вом Државотворном покре-
ту Слободана Самарџића.

Због свега тога Демократ-
ска странка прикупља потпи-
се за петицију којом се зах-
тева да се преиспитају све
ове „усвојене мере које ће
грађане довести на руб сиро-
маштва”. У том склопу демо-
крате припремају и иниција-
тиву за оцену уставности и
законитости поменутих за-
кона, а најављују да ће пру-
жати и правну помоћ пензи-
онерима приликом израде
уставних жалби због непо-
стојања решења о снижењу
пензија.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 13. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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Државна јавна 
предузећа прете 
да потопе Србију

И ДС припрема 
петицију против 
снижења плата 
и пензија

Сет закона о снижењу плата и
пензија које је крајем октобра
усвојила Народна скупштина
била је тема осврта Демократ-
ске странке на конференцији
за новинаре одржаној у среду,
12. новембра.

– Очекивали смо да ће
председник Републике разу-
мети тежак положај оних на
које се ти закони односе и да
ће одбити потписивање указа
о проглашењу поменутих за-
кона, али пошто се то није де-
сило, одлучили смо да низом
активности изразимо про-
тест. Сматрамо да су предло-
жене мере штедње лоше, јер
имамо апсурдну ситуацију да
ће, након укидања солидар-
ног пореза, сви они који има-
ју плате преко 130.000 дина-
ра практично имати још ви-
ше зараде, па ће, на пример,
плата гувернерке Народне
банке бити за 40.000 виша не-
го раније. С друге стране, за-
послени у образовању, здрав-
ству и полицији имаће још
ниже плате него досад. Да не

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

ПЕНЗИОНЕРСКА УЗАЛУДНА ЖРТВА

говоримо још и о пензионери-
ма, чије је снижење пензија
не само неуставно већ и неху-
мано – рекла је Весна Марти-
новић, председница Градског
одбора ДС-а и народни по-
сланик у републичкој Скуп-
штини.

Она је подвукла да су упра-
во државна јавна предузећа
„та која прете да потопе јавне
финансије”, а има их око
3.000, са преко 250.000 запо-
слених и са партијским упра-
вљањем. Према њеним речи-
ма, имамо пример да се чак и

Проглашавање Мајкла Де-
венпорта, представника Ев-
ропске уније у Србији, за по-
часног грађанина Панчева
било је повод да Покрет „Две-
ри” одржи два протестна ску-
па. Први је био у петак, 7. но-
вембра, испред Градске упра-
ве, а други сутрадан испред
Културног центра, у чијој са-
ли се одржавала свечаност
поводом 8. новембра, празни-
ка града.

– Данас је један од нај-
срамнијих дана у нашој исто-
рији, пошто су ЛСВ, ДС, СНС
и ЛДП заједнички изгласали
да Мајкл Девенпорт буде по-
часни грађанин Панчева. Сви
знамо да је 1999. године наш
град доживео разарања, да су
неки наши суграђани притом
и погинули, и сматрамо да је
срамота да он, као представ-
ник организације која је уче-
ствовала у бомбардовању и

никада није рекао да је то би-
ла грешка, буде почасни гра-
ђанин и ту почаст дели, реци-
мо, са Ђорђем Вајфертом. Ту
смо да покажемо да има гра-
ђана Панчева који се не сла-
жу с тим, као и да ће, када се
„Двери” буду питале, помену-
то признање бити одузето –
рекао је том приликом Милу-

тин Илић, члан панчевачког
повереништва ове странке.

У саопштењу издатом истим
поводом „Двери” подвлаче да
је „свечаност укаљана”, као и
да су грађани тиме „добили
шамар свом достојанству”.

„Мајкл Девенпорт никада
није споменуо да му је жао
што је Панчево бесомучно

уништавано, што су загађене
воде и земља и што су грађани
жестоко трпели бол и ужас
тромесечног бомбардовања.
Да је бар то рекао, ако већ ни-
шта корисно није учинио за
наш град, па нек буде почасни
грађанин. Али није”, пишу
„Двери”.

Та странка напомиње и да
се на градску свечаност могло
ући само с позивницом, због
очекиваних инцидената, ко-
јих није било, а да је после
свечане седнице у фоајеу
Културног центра актуелна
власт организовала коктел,
„али са закључаним улазним
вратима”.

„Изгледа да су само персоне
на власти узурпирале Дан гра-
да. Грађани као да нису по-
требни, ни за шта. Осим да
повремено изађу на изборе и
гласају. За њих, наравно”, за-
кључују „Двери”.

ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Шамар достојанству Панчеваца

Српска радикална странка
ће у суботу, 15. новембра,
тачно у подне, на београд-
ском Тргу републике одр-
жати скуп добродошлице
Војиславу Шешељу, под
слоганом „Поздравимо по-
бедника”.

Председник српских ра-
дикала ће се том прили-

ком обратити окупљенима
као слободан човек, после
дванаест година против-
правног притвора у Ха-
шком трибуналу, током
којих је „водио праведну
борбу за истину о српском
народу”, каже се у саоп-
штењу Градског одбора
СРС-а.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Добродошлица
Шешељу

Српска народна партија
(СНП), чији је оснивач др Не-
над Поповић, формирала је у
Панчеву Иницијативни од-
бор. За његовог координатора
је именован Милан Јовић, а
остали чланови су Лаза Лаза-
ревић, Вања Ракиџић, Ми-
лош Пантовић, Горан Стева-
новић, Јелена Мошоринац и
Жељко Павловић – наводи се
у саопштењу те странке и на-
јављује да ће оснивачка скуп-
штина бити одржана 4. де-
цембра.

Као народна партија, СНП
обећава да ће окупљати и за-
ступати интересе свих слојева
друштва, а економска полити-
ка биће тежиште њеног дело-
вања. Та странка ће посебну
пажњу посветити развоју и
подстицају малих и средњих
предузећа и предузетника.

„Као евроскептична поли-
тичка партија, уједно и евроре-
алистична, противимо се
чланству у Европској унији, не
из идеолошких, већ искључиво
из економских разлога, и зала-
жемо се за то да коначан суд о
приступању ЕУ дају грађани
непосредно на референдуму.
Тежимо јачању економске са-
радње пре свега с Руском Фе-
дерацијом, али и с државама
чланицама ЕУ. Залажемо се за
поштовање скупштинске де-
кларације о војној неутрално-
сти и противимо се уласку Ср-
бије у НАТО”, каже се у саоп-
штењу Иницијативног одбора.

У Панчеву ће СНП, како се
наглашава, сарађивати са сви-
ма којима је развој „испред
ускостраначких интереса”,
без обзира на програмске и
идеолошке разлике.

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА

Развој испред 
ускостраначких интереса

Положај радника се, због свет-
ске економске кризе, погор-
шао – каже се у саопштењу По-
крета социјалиста. Али, при-
мећује та партија, „ако радник
мора да на своја плећа прими
терет кризе, то не значи да се
том истом раднику не треба
чувати људско достојанство”,
без обзира на то да ли је посло-
давац приватник или држава.

Из кризе нас може извући
само рад и због тога они који
раде морају имати поштовање,
како у друштву, тако и на свом
радном месту – сматра Покрет
– јер „само задовољан радник
може одговорити све строжим
захтевима које намеће савре-
мени начин производње и ор-
ганизације рада”. Зато су по-
слодавци дужни не само да
поштују законске одредбе већ
и да унутар организације име-

нују особу која ће се бринути
за заштиту права радника.

„Ми, социјалисти Панчева,
најоштрије осуђујемо брутално
иживљавање над радником које
је показао недавно директор јед-
ног предузећа у Београду. Ша-
марање радника, и то на радном
месту, које је светиња за сваког
радника, представља кршење
основних људских и радничких
права. Тај шамар раднику је ша-
мар целокупној радничкој кла-
си, која је подигла из рушевина
нашу земљу и сада је снага на-
шег мукотрпног кретања по раз-
валинама светске економске
кризе. Очекујемо да ће радно за-
конодавство све већу пажњу по-
клањати и том аспекту, односно
заштити достојанства радника и
заштити од физичког, психич-
ког и моралног злостављања”,
закључује се у саопштењу.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Заштитити 
права радника

једно локално предузеће, као
што је Градско саобраћајно
предузеће у Београду, субвен-
ционише из републичког бу-
џета. Подсетила је и на пода-
так који је објавио Фискални
савет – да само две фирме
(„Србијагас” и Железара у
Смедереву) имају веће суб-
венције из буџета него што су
приходи које је држава имала
од повећања ПДВ-а и соли-
дарног пореза. Због тога је и
смањење пензија назвала
„узалудном жртвом” која ће
бити „без ефекта”.

Страну припремио

Зоран
Спремо

Дилеме у вези са применом
појединих одредби Закона о
раду, после најновијих из-
мена и допуна овог прописа,
а посебно у делу који се од-
носи на затечена права за
увећање зарада по основу
минулог рада, биле су тема
коментара Градског одбора
Социјалдемократске парти-
је Србије на конференцији
за новинаре одржаној у сре-
ду, 12. новембра.

– Јавна предузећа у на-
шем граду различито обра-
чунавају увећање зарада по
основу минулог рада. Нека
то чине за укупан радни
стаж, а друга само за стаж
код последњег послодавца,
и то тако што месечну масу
новца за те намене деле на
начин да од оних којима се
одузима распоређују дру-
гим запосленима у оквиру
исте фирме. Тако долази до
прерасподеле у корист за-
послених с већим коефи-
цијентом и оних с дужим
стажом код последњег по-
слодавца, а на штету оста-
лих запослених – рекла је

Милица Мијовић, члан ГО
СДПС-а.

Према њеним речима,
Град је требало да дефинише
где и како се распоређују, од-
носно троше неисплаћена
средства за минули рад, а то
није урађено. Овај проблем
није занемарљив, упозорила
је она, с обзиром на могуће
последице и евентуалне суд-
ске спорове који због разли-
читог тумачења могу наста-
ти, па и довести поједина
предузећа до неликвидности.

– Градски одбор СДПС-а
сматра да се обрачун мину-
лог рада рачуна по важећем
Правилнику о раду све до
његовог усаглашавања са
Законом о раду, јер одредбе
Правилника у јавним пред-
узећима представљају по-
вољније право за запослене,
а као такве нису у супротно-
сти са Законом и могу се и
даље примењивати, те тра-
жимо од надлежних да од-
мах дају упутства за пози-
тивно превазилажење овог
проблема – истакла је Ми-
лица Мијовић.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Одбрана Устава 
је одбрана Србије

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Спотицање 
о минули рад

Весна Мартиновић: Пружаћемо и правну помоћ пензионерима за израду уставних жалби
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Глумац, редитељ и новинар Зоран Ротар овогодишњи је добитник Новембарске награде за из-
узетан допринос у области културе. Признање је стигло у време када је он заокружио педесет
година активног рада на стварању културног живота у овом граду и едукацији Панчеваца о
историји наше вароши. Готово да је тешко навести неку значајну локалну културну односно
медијску институцију у којој Зоран Ротар није оставио неки траг – писао је за „Панчевац”,
имао је емисију на Радио Панчеву, био је директор Културног центра, иницијатор панчевачког
Бијенала скулптуре, радио је у Историјском архиву, био је председник „Атељеа младих” и ау-
тор је занимљивих емисија о историји Панчева које се сада емитују на РТВ Панчеву. Уз све то,
Ротар је режирао читав низ представа, глумио и написао четрнаест монографија и десетак
стручних књига.

– Последњих тридесет година радим на афирмацији Панчева. Углавном говорим о томе ка-
кав је то озбиљан град некада био. Он сада није озбиљан, али када се има у виду његова исто-
рија дуга скоро хиљаду година, шта је тридесетак-четрдесет година? Није ништа. Опет ће Пан-

чево бити град достојан поштовања. Доћи
ће неке нове генерације које ће успоста-
вити поштовање према вароши у којој
живе. Волети град у којем живиш, па то је
елементарно домаће васпитање – каже
Ротар.

Он сматра да Панчевци, па чак и они
који одвајкада живе овде, не знају много о
историји наше вароши, тако да му је дра-
го што се на локалној телевизији емитују
његове документарне емисије које се ти-
ме баве. Како је рекао, он је пре двадесе-
так година предлагао да у панчевачким
школама бесплатно држи часове о исто-
рији Панчева, али та његова иницијатива
није наишла на разумевање.

Непријатни догађаји који су пратили
доделу Новембарске награде поколеба-
ли су Зорана Ротара да ли уопште треба
да је прими. Ипак, послушао је савет љу-
ди који му много значе, сабрао је шта је
све урадио за Панчево током ових педе-
сет година и сасвим заслужено постао
један од панчевачких новембарских ла-
уреата.

Д. М.

ЗОРАН РОТАР – ГЛУМАЦ, РЕДИТЕЉ, НОВИНАР

Шта значи волети Панчево?

Овогодишњи добитник Новембарске награде у области медицине је др Слободан Овука, спе-
цијалиста гинекологије и акушерства и директор Дома здравља Панчево. Како стоји у одлуци
жирија, он је знатно допринео унапређивању рада Дома здравља и повећању доступности
здравствених услуга.

Рођен је 1963. године у Тивту. Основну школу је похађао у Сплиту, а Војну гимназију у Бео-
граду. Медицински факултет је завршио у Загребу 1987. године, а специјализацију из области
гинекологије и акушерства 1996. године. Тада је почео да ради у Општој болници Панчево као
специјалиста гинекологије и акушерства. Био је шеф породилишта, а потом и шеф онколо-
шког одсека на Гинеколошко-акушерском одељењу Здравственог центра „Јужни Банат” Пан-
чево. У августу 2012. године именован је за директора Дома здравља Панчево.

Признање Града доживљава као сатисфакцију за досадашњи рад, али и обавезу за наставак
успешног рада.

– Свака награда годи, а посебно признање града у који сам дошао пре двадесет година. Тада
нисам могао ни да сањам да ћу у друштву великих доктора добити ово признање. Награду не
схватам лично, већ је делим са својим сарадницима, како из Дома здравља, тако и из Опште

болнице, где сам дуго радио, јер сматрам да је ово
признање за мој свеукупни рад, а не само за учинак
у последње две године – изјавио је др Слободан
Овука.

Он сматра да је највећи допринос дао подизању
свести о потреби превенције и, у складу с тим, у
основним и средњим школама држао је предавања
о јавноздравственим темама. Истакао је неколико
програма које је Дом здравља у последње две годи-
не покренуо, а то су: здравствена заштита у селима
(гинеколог и педијатар), спровођење скрининга ра-
ка дебелог црева (који је у нашем граду стартовао
пре државног програма), затим развијање саветова-
лишта за дермоскопију, скрининг рака дојке и
скрининг рака грлића материце, који треба да поч-
не да се спроводи следеће године. Такође, Дом
здравља је добио дигитални рендгенски апарат по-
сле четрдесет година, а извршена је и адаптација
скоро свих амбуланти.

Др Слободан Овука је истакао да ће новчану награ-
ду од око 60.000 динара, коју награђени још нису до-
били, дати у хуманитарне сврхе – за лечење нашег
суграђанина Владимира Ђорђевића. И. П.

ДР СЛОБОДАН ОВУКА

Допринос подизању свести 
о потреби превенције

Предраг Старчевић, професор разредне наставе у ОШ „Јован Јовановић Змај”, завршио је Пе-
дагошку академију у Ужицу и Учитељски факултет у Београду. Поред редовног рада у школи,
бави се хуманитарним и научним радом. Учитељ Пеђа, како га многи Панчевци знају, а његови
ђаци од милоште зову, припада групи ретких просветних радника који предано и доследно, чи-
тавим својим бићем, страствено и веома емотивно, приступају образовању и васпитању наших
најмлађих суграђана. Креативан, маштовит, драг, праведан, весео – само су неке од особина ко-
је га квалификују за најомиљенијег учитеља у граду. Није тајна – да је могуће, учитељ Пеђа би
имао толико нижих разреда у Панчеву да им се не би знао број. Сви га воле, поштују и цене.

А да углед, „пословни” успех и љубав деце и родитеља не падају с неба, већ долазе као резул-
тат преданости идеји и животној потреби да се стално ради на себи, прави пример је управо учи-
тељ Пеђа. Учествовао је на многим стручним скуповима, а посебно се издваја његов рад „Психо-
лошки проблеми деце из ратних подручја”, који је био представљен на Конгресу неуролога и пси-
хијатара југоисточне Европе одржаном у Солуну 1996. го-
дине. Писац је и аутор „Буквара за први разред основне
школе”, који је уврштен у списак наставних средстава за
студенте српског и хрватског језика на Факултету слави-
стике америчког универзитета Мичиген. Средином деве-
десетих је радио у Грчкој (Неа Аполонија) с децом из Хр-
ватске и Босне и Херцеговине која су изгубила родитеље у
рату, а почетком новог миленијума био је ангажован на
оснивању Допунске школе „Свети Сава” у Солуну и Кате-
ринију (Грчка). Учитељ Пеђа је 2008. године основао срп-
ско одељење у Лептокарији.

Грчка општина Неа Аполонија доделила му је 2005. го-
дине плакету за „развијање љубави између два народа”, а
годину дана касније Генерални конзулат државне заједни-
це Србије и Црне Горе из Солуна наградио га је за „изузет-
но залагање и неизмеран допринос у раду с децом”. И сад,
2014. године, Град Панчево додељује Пеђи Новембарску
награду због онога што он јесте – наш најбољи и највоље-
нији учитељ.

Остаће упамћен његов позив с бине као учитеља и
обичног грађанина, у име деце и Панчеваца, да „станемо
сви на једну страну, на страну на којој су љубав, уважава-
ње, поштовање зарад свих нас, нарочито дивне деце, која
су наше благо”.                                                            З. Ст.

УЧИТЕЉ ПРЕДРАГ СТАРЧЕВИЋ

Човек с праве стране

Удружење спортиста и љубитеља спорта „Српска Спарта” добитник је највреднијег градског
признања у области социјалног и хуманитарног рада. „Српска Спарта” је основана 2006. годи-
не и од тада је редован члан велике породице Спортског савеза Панчева. Предвођени председ-
ником Зораном Рајачићем, бројни активисти тог удружења су својом храброшћу и хуманошћу
одавно скренули пажњу на себе. За „Српску Спарту” се везују организације великих турнира у
борилачким спортовима, бројне акције у прикупљању помоћи за унесрећене суграђане, триби-
не у борби против наркоманије, али и очување наше традиције, попут пливања за часни крст,
које је у нашем граду поново почело да се одржава после 93 године!

За добитника овогодишње Новембарске награде „Српску Спарту” је предложила Општа бол-
ница Панчево, јер је управо то удружење после великог ММА спектакла у нашем граду, коме
је присуствовао и легендарни Фјодор Јемељаненко, саветник за спорт председника Русије Вла-
димира Путина, од продатих улазница и прикупљених донација (600.000 динара) купило нео-
пходне апарате за Дечје одељење наше болнице.

Више од сто панчевачких „спартанаца” је велику храброст и хуманост исказало и пролетос, ка-
да су бранили Шабац од набујале Саве, а не треба заборавити да је тада међу њима била и једна
девојка, која се, да би јој дозволили да учествује у опасним акцијама, прерушила у мушкарца! 

Ово удружење је својим деловањем успело да прикупи новац за куповину инвалидских ко-
лица за нашег болесног суграђанина из породице Бисак, а организовало је и бројне акције за
помоћ малом Владимиру Ђорђевићу, као и многим другим људима, поготово деци, који су не-
срећним случајевима остали без здравља и крова над главом.

О Зорану Рајачићу, председнику „Српске Спарте”, много се писало у српским медијима, и то
у рубрикама о невероватним хуманим подвизима – оним када се за спас нечијег живота ризику-
је и властити. Чињеница је да је тај човек често награђиван за изузетну храброст и да је своје нов-
чане награде поклањао угроженима и деци без родитеља. О Рајачићевој смелости говоре и њего-
ви подвизи из 1999. године, током НАТО бомбардовања Рафинерије, те писани подаци да је спа-
сао дечака који се попео на кров и хватањем за струјне каблове покушао самоубиство.

Да је у животу најважније бити хуман, добар и одважан, председник „Српске Спарте” је на-
учио још док је радио у Ватрогасној јединици МУП-а Панчево, када је заслужио чак шест при-
знања. Својевремено су га и штићеници Дома за незбринуту децу „Споменак” предлагали за
добитника награде у оквиру манифестације „Најхуманији гест године” коју традиционално ор-
ганизују „Вечерње новости”.  

И то је „Српска Спарта”. А. Ж.

„СРПСКА СПАРТА”

Хуманост и храброст изнад свега

Локална ссааммооууппрраавваа  јјее  уу  ссууббооттуу,,  88..
ннооввееммббрраа,,  ддооддееллииллаа  ссееддаамм  ггррааддссккиихх
ннааггррааддаа  ии  ппррииззннаањњаа..  ННооввееммббааррссккее
ннааггррааддее  ссуу  ддооббииллии  ггллууммаацц  ЗЗоорраанн  РРоо--
ттаарр  ззаа  ццееллооккууппаанн  ддооппрриинноосс  ппааннччеевваачч--
ккоојј  ккууллттууррии,,  ууччииттеељљ  ППррееддрраагг  ССттааррччее--
ввиићћ  ззаа  ддууггооггооддиишшњњии  ппррееддаанн  рраадд  уу
ппррооссввееттии,,  ддрр  ССллооббооддаанн  ООввууккаа,,  ддиирреекк--
ттоорр  ДДооммаа  ззддррааввљљаа,,  ззаа  ппооввеећћаањњее  ннииввооаа

ззддррааввссттввееннее  ззаашшттииттее  уу  ггррааддуу,,  ии  ууддрруу--
жжеењњее  „„ССррппссккаа  ССппааррттаа””  ззаа  ххууммааннииттаарр--
ннии  рраадд..

ММаајјкклл  ДДееввееннппоорртт,,  шшеефф  ММииссиијјее  ЕЕУУ  уу
ССррббиијјии,,  ддооббииоо  јјее  ззвваањњее  ппооччаасснноогг  ггрраађћаа--
ннииннаа  ззббоогг  ддооппррииннооссаа  уу  ззббрриињњаавваањњуу  иизз--
ббееггллииццаа  ии  ппооввеећћаањњуу  ннииввооаа  љљууддссккиихх  ии
ммаањњииннссккиихх  ппрраавваа  уу  ППааннччееввуу..  ИИннттееррввјјуу
сс  њњиимм  ооббјјааввиићћееммоо  уу  ссллееддеећћеемм  ббрроојјуу..

ППууккооввнниикк  ЗЗоорраанн  ВВееллииччккооввиићћ,,  ззаа--
ммеенниикк  ккооммааннддааннттаа  ССппеецциијјааллннее  ббррии--
ггааддее  ВВСС,,  ппооссттааоо  јјее  ззаассллуужжннии  ггрраађћаа--
нниинн  ззаа  ууччеешшћћее  њњееггооввее  јјееддииннииццее  уу  оотт--
ккллаањњаањњуу  ппооссллееддииццаа  ееллееммееннттааррнниихх
ннееппооггооддаа,,  аа  ппллааккееттаа  ГГррааддаа  јјее  ууррууччееннаа
ДДррааггааннуу  ЖЖуујјооввиићћуу,,  ббииввшшеемм  ннааччеелл--
ннииккуу  ппааннччееввааччккоогг  ццееннттрраа  ББИИАА,,  ззаа
ддооппрриинноосс  уу  ооббллаассттии  ббееззббееддннооссттии..



Произвођачи индустријске не-
прехрамбене робе с територије
јужног Баната могли су у сре-
ду, 12. новембра, у Регионал-
ној привредној комори Панче-
во да учествују у стручном ску-
пу чија тема су били прописи
који регулишу безбедност про-
извода и процедуре техничког
надзора такве робе.

Славиша Петковић из Репу-
бличке тржишне инспекције
рекао је како су прописи који
регулишу ова питања донети
још 2009, те да се велики број
домаћих произвођача већ по-
наша у складу с њима, а наро-
чито они који извозе у Европску
унију. Он је додао да има фир-
ми које то још увек нису уради-
ле и упозорио да оне то треба да
обаве у наредном периоду.

Ови прописи су усаглашени
са европским, а примењују се
како на домаће производе та-
ко и на увозне. Петковић је ре-
као како произвођачи не би
требало да гледају на увођење
безбедносних стандарда као
на трошак јер је то заправо
улагање у производњу које ће
се исплатити.

Он је додао како тржишна
инспекција свакодневно кон-
тролише да ли је роба на на-
шем тржишту безбедна, како
би се смањили ризици који-
ма су изложени потрошачи.
Реч је о најразличитијим
производима од беби-опре-
ме до пољопривредних ма-
шина који би могли предста-
вљати озбиљне ризике по ко-
риснике.

Комора је у понедељак, 10.
новембра, организовала раз-
говор на тему примене новог
Закона о заштити потрошача,
који је донет у јуну, али је по-
чео да се примењује крајем
септембра. Новине у овом
пропису презентовали су
представници Министарства
трговине, туризма и телеко-
муникација. Они су истакли
да је циљ Закона да се почне с
формирањем здраве пословне
климе у Србији.

Весна Новаковић, помоћни-
ца министра за заштиту потро-
шача, рекла је да су инспекто-
ри сада добили шира овлашће-
ња, ојачана је позиција удру-
жења потрошача, али је и тр-
говцима пружена прилика да
поврате углед и статус профе-
сије који су били пољуљани
претходних година када се са-
мо мислило на преживљавање.

– Трговац је некада био го-
сподин човек који се трудио да
очува углед, и то треба да се
врати у праксу. Зато је Мини-
старство у Закон унело одредбе
које афирмишу доношење ко-
декса пословне политике, како
би се бранша штитила од оних
који јој крше углед – рекла је
Новаковићева.

Новина је то да продавци
убудуће неће моћи неисправну
робу  да шаљу на сервис без
одобрења купца, као и да неће
моћи више пута да поправљају
производ уместо да га замене.
Инспектори неће арбитрирати
у споровима између продавца
и купца, јер се ради о уговор-
ном односу за који је надлежан
суд, али је грађанима оставље-
на могућност да претходно по-
кушају да остваре своја права
уз помоћ удружења потрошача.

Закон је скратио рок за од-
говор на жалбу купца са 15 на
осам дана, као и за испоруку
робе на максимално 30 дана.
Посебна пажња посвећена је
санкционисању непоштене
пословне праксе у виду скри-
вања битних информација о
производима, намерног по-
грешног формулисања чиње-
ница или насртљивог начина
нуђења робе. Укратко, санк-
ционисању свега онога што
треба да вас готово присили
да нешто купите.

Четвртак, 13. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ААККТТИИВВННООССТТИИ  ППРРИИВВРРЕЕДДННЕЕ  ККООММООРРЕЕ

Петрохемичари и
азотарци желе да 
чују из прве руке 
о чему се преговара
с Русима

Три синдиката „Петрохемије”
и „Азотаре” упутила су крајем
прошле недеље позив преми-
јеру Александру Вучићу да
посети те фабрике и разгова-
ра с представницима запосле-
них о могућим решењима за
опстанак двају предузећа.

„’ХИП–Петрохемија’ и ’ХИП–
Азотара’ са својих 3.000 радни-
ка годишње направе више од
милион тона најквалитетнијих
производа, од чега значајне
количине извезу на западное-
вропско тржиште. Након усва-
јања Закона о приватизацији и
Закона о стечају, који дефини-
шу рокове у којима се мора
окончати процес приватиза-
ције, радници ових фабрика
свакодневно са стрепњом иш-
чекују да им неко каже да ли
ће се и када наћи коначно ре-
шење. Ваша активност у вези
са статусом ’Петрохемије’ и
’Азотаре’ даје наду да оно по-
стоји, али осим информација у
медијима нема ниједног доку-
мента о томе”, навели су у по-
зиву самостални синдикати
„Петрохемије” и „Азотаре”,
као и петрохемичарски Син-
дикат инжењера и техничара
„Независност”.

Они су Вучићу предложили
да у складу са својим обавеза-
ма планира посету Панчеву у
што скорије време. Ова два
предузећа из јужне индустриј-
ске зоне имају донекле разли-
чите проблеме и потребе, али
се синдикалисти обеју фабри-
ка слажу у томе да би најбоље
решење било да држава у њима
сачува већинско власништво.

Зоран Обрадовић, председ-
ник Синдиката инжењера и
техничара „Независност”, под-
сећа да су тај синдикат и Само-
стални синдикат „Петрохеми-
је” две године покушавали да
скрену пажњу државе на пита-
ње опстанка те компаније. До-
дао је да се тиме сада бави пре-

ЈУЖНА ЗОНА ПОЗВАЛА ПРЕМИЈЕРА У ГОСТЕ

РАЗГОВАРАЈМО О БУДУЋНОСТИ 
ФАБРИКА

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

мијер Вучић у разговорима с
руским властима, али да пе-
трохемичари ни на који начин
нису укључени у тај процес,
већ о њему добијају информа-
ције искључиво из медија.

– То је апсурдно, јер се ради
о нашој кожи. Из средстава
јавног информисања смо за-
тим сазнали и да се изјаловио
покушај да Руси преузму „Пе-
трохемију”, „Азотару” и Мета-
нолско-сирћетни комплекс у
Кикинди. Изгледа да преми-

великог купца сировине јер
„Петрохемија” преузме више
бензина од НИС-а него све ње-
гове бензинске пумпе заједно,
а радници би изгубили посао,
стечена права и зараде. Не бе-
жимо од технолошких вишко-
ва, али би у случају да Влада
Србије задржи већински пакет
акција, тај проблем био реша-
ван постепено преко одлазака
у пензију – рекао је Обрадовић.

Слично размишљају и чла-
нови Самосталног синдиката

ка због недостатка гаса. Да
смо га којим случајем старто-
вали пре те несташице, а по-
том зауставили, па онда опет
покренули, то би нас коштало
око 700.000 евра, што није
мали новац. После свих изја-
ва које је премијер давао на-
кон разговора с Русима, оче-
кујемо да ће решење бити на-
ђено у стратешком партнер-
ству. Мислим да би за све нас
и овај град било веома важно
кад би Вучић нашао мало вре-

Како до безбедних
производа

„УТВА” ПОНОВО ШТРАЈКОВАЛА ЗБОГ ПЛАТА

Посла има, пара нема
Радници „Утве авио-инду-
стрије” одржали су штрајк
упозорења у среду, 12. но-
вембра, од 12 до 13 сати,
због неисплаћених зарада за
септембар. Ово је њихов дру-
ги протест за непуна два ме-
сеца због кашњења плата. 

Слободан Костић, пред-
седник Самосталног синди-
ката предузећа, најавио је да
ће у понедељак, 17. новем-
бра, радници почети гене-
рални штрајк уколико до
краја ове недеље на својим
рачунима не виде уплату.

– Августовску плату смо
добили 8. октобра и тако се

сваког месеца  за по десет да-
на повећава кашњење испла-
те зарада, што значи да ћемо
у јануару имати две неиспла-
ћене плате. Овај штрајк смо
организовали да бисмо то
предупредили – рекао је Ко-
стић.

Он је додао како директор
фабрике радницима непре-
стано понавља да предузеће
има уговорене послове са
иностраним партнерима,
али да запослени од тога ни-
су видели ни динара.

– Стално слушамо како
имамо погођене послове са
Ираком за израду резервних
делова за авионе и хеликоп-
тере, па онда да једна група
радника у јануару иде у Бур-
му, друга је сад отишла у
Ирак да одржава авионе, али
од свега тога ми још увек не-
мамо ни динара плате – изја-
вио је Костић.

Председник синдиката
„Утве” додао је да „Југоимпорт”
СДПР, који управља панче-
вачком фабриком авиона од
2008. дугује радницима вели-
ки новац на име девизних
дневница за послове које су

радили у Ираку претходних
месеци. Од око 10.000 долара,
колико потражује сваки од
утваша, крајем септембра им
је исплаћено по 1.500 долара
и ништа након тога.

Костић је навео да се оче-
кује да стратешко партнер-
ство с „Југоимпотртом”, које
фактички постоји већ шест
година, буде и формализова-
но тако што ће државни тр-
говац наоружањем званично
преузети панчевачку фабри-
ку авиона.

Испоруке гаса из Русије Ср-
бији стабилизовале су се
претходних дана након дого-
вора двеју влада о начину ис-
плате српског дуга од око 220
милиона долара за тај енер-
гент. Захваљујући томе „Пе-
трохемија” је могла да покре-
не своје погоне почетком ове
недеље, али у суседној „Азо-
тари” још нема назнака када
ће производња минералних
ђубрива бити настављена.

„Азотарци” су почели да
раде после вишемесечних
ремонта постројења покре-
тањем погона Киселина и
КАН. Када се очекивало да
крене Амонијак, а потом и
Карбамид, стигла је непри-
јатна вест из Москве, па је
све заустављено. „Азотару” је
она много више погодила
него „Петрохемију” јер је
природни гас основна сиро-
вина за производњу ђубрива,
а у петрохемијској инду-
стрији је само енергент.

Фабрика ђубрива троши
око милион кубних метара
гаса дневно и сада га плаћа
по веома високој цени од
450 долара за 1.000 кубика,
због чега ради с губитком.
Вести које су ишле уз пости-
зање договора о исплати дуга
како ће гас за индустрију ко-
штати 290 долара, те да ће
Руси преузети „Азотару” на
име тог дуга за гас, улиле су
наду радницима да њихова

фабрика коначно има добру
будућност.

Онда је уследила нова ин-
формација о томе да преузи-
мање отпада, па сада „азо-
тарци” стрепе да и најава но-
ве, ниже цене гаса по којој би
фабрика радила с профитом
звучи сувише лепо да би била
истинита. Међутим, оно што
тек представља праву заго-
нетку јесте због чега су сви
добили гас осим тог предузе-
ћа и зашто оно још увек није
стартовало када гаса има.

Неко у Влади би морао да
одговори да ли се избегава
прављење нових дугова кроз
нерентабилан рад „Азотаре”
или је реч о неким другим
разлозима. Такође, није јасно
како држава мисли да обезбе-
ди довољне количине ђубри-
ва за домаћу пољопривреду, а
да опет не прави девизне тро-
шкове због повећаног увоза.

Зато не треба да чуди по-
зив синдиката „Азотаре” и
„Петрохемије” премијеру
Србије да дође и лично им
каже шта је истина од онога
што медији објављују незва-
нично, или спекулишу на
основу таквих информација.
Овакво стање можда би тре-
бало да забрине и локалну
власт, јер је ребаланс буџета
делимично засновала на
обећању „Азотаре” да ће до
краја године Граду платити
дуг од 70 милиона динара.

јер једини зна каква је судби-
на хемијске индустрије у Ср-
бији и зато смо га позвали да
дође у највећу српску компа-
нију, обрати се менаџменту и
радницима и каже шта је ре-
шење за „Петрохемију” – изја-
вио је Обрадовић.

Он је изнео став двају син-
диката те фабрике како је нај-
боље да она остане у већин-
ском државном власништву,
оценивши да никоме не би
одговарало да је преузме нека
руска компанија.

– Држава би тиме изгубила
значајан приход за буџет, Руси

„Азотаре”, који се залаже за
налажење стратешког парт-
нера уз задржавање већин-
ског државног власништва
над фабриком. Милан Иво-
вић, председник тог синдика-
та, подсетио је на ранији став
своје организације, али и Ду-
шана Бајатовића, генералног
директора „Србијагаса”, да
стратешки партнер треба да
обезбеди сигурно снабдевање
гасом по цени која би „Азота-
ри” омогућила позитивно по-
словање.

– Ми смо сад морали да од-
ложимо покретање Амонија-

мена да нам каже шта је дого-
ворено, јер се у медијима по-
јављују контрадикторне ин-
формације: од тога да од
партнерства с руским компа-
нијама нема ништа до тога да
је све у начелу договорено, а
сада се разговара о детаљима
– нагласио је Ивовић.

Он је додао да људи из Са-
мосталног синдиката верују у
ове боље вести које се обја-
вљују, али би волели да им
премијер каже каква је будућ-
ност запослених у „Азотари”,
јер од тога зависи и само Пан-
чево.

Јужна зона очекује неке одговоре од премијера Вучића

Боља заштита 
потрошача

КОНТРАДИКТОРНЕ ВЕСТИ О „АЗОТАРИ”

Старт ни на видику



ХРОНИКА
Најважнија вест је да ће „Азотара” до краја године
платити дуг Граду од 70 милиона динара.

Предраг Живковић,
члан Већа задужен за финансије

„Азотара” и локални 
порезници у улози
америчке коњице
у вестерн филмовима

Корисници тражили 
100 милиона динара 
субвенција, а могу 
рачунати на 20 милиона

Предлог ребаланса буџета Панчева
који ће се пред Скупштином града
наћи у петак, 14. новембра, последи-
ца је промене различитих републич-
ких фискалних прописа, укључујући
и смањење плата у јавном сектору.
Многи од тих закона претили су да
изазову озбиљне последице по град-
ску касу, јер су узроковали умањење
прихода по неким основама. Нена-
дани спас је дошао у последњем тре-
нутку из „Азотаре”, која се након из-
ласка из процеса реструктурирања
обавезала да плати дуг Граду од 70
милиона динара. Панчевачка јавна и
комунална предузећа могу рачунати
на двадесетак милиона динара по-
моћи захваљујући томе, али и чиње-
ници да је 50 милиона динара доби-
јено из донација за пројекте.

Предраг Живковић, градски већ-
ник задужен за финансије, навео је
да је због укидања појединих пореза
и локалних такса буџет закинут за
знатна средства, али је то у доброј
мери неутралисала добра наплата
пораза на имовину, пореза на пренос
апсолутних права и накнаде за за-
штиту животне средине. Крајњи ре-
зултат је да ће на крају буџет изгуби-
ти свега шест милиона динара због
измене фискалних прописа.

– Најважнија вест је да је „Азота-
ра” изашла из реструктурирања, па
се обавезала да ће дуг према Граду из
ранијег периода, који износи 70 ми-
лиона динара, платити у две рате –
до краја овог месеца и у децембру. То
су приходи који ће допринети да
„минус” у класичној буџетској потро-
шњи буде свега шест милиона, уме-
сто преко 100 милиона динара, како
смо првобитно рачунали – рекао је
Живковић.

Он је додао да је креаторима пред-
лога ребаланса наруку ишла и добра
наплата еколошке таксе, па су тим
средствима финансирани неки по-
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Недавна збивања у јужној зони при
стартовању погона Етилен у „Петрохе-
мији” подсетила су нас у каквој среди-
ни живимо. Огроман пламен, узнеми-
рујућа бука и пропратне појаве за боље
упућене и запослене у овдашњем ги-
ганту нису непознаница, али осталим
суграђанима причинили су више од
нелагодности. А колико смо, у ствари,
безбедни и да ли живимо у средини
која задовољава макар основне еколо-
шке стандарде? О томе треба да брину
стручњаци у фабрикама које су потен-
цијални загађивачи, затим републич-
ки и покрајински инспектори за жи-
вотну средину, као и Градски завод за
заштиту здравља. Исто тако, свако-
дневно се у чистоћу ваздуха можемо
уверити путем градског мониторинга,
као и мерне и мобилне станице за ме-
рење одређених параметара. Ипак...

ВИОЛЕТА ПЕТРОВИЋ, забринута
Панчевка:

– Искрено говорећи, када сам пре
неки дан видела онолику бакљу и осе-
тила непријатан звук који је долазио
из јужне зоне није ми било баш угодно.
Свашта човеку пада на памет. Знам да
се то дешава кад стартује неки погон,
али увек ме изнова хвата  нека језа. Ко-
лико нас то загађује и да ли удишемо
чист ваздух можемо само да претпо-

стављамо, мада нас уверавају да је све
у реду. Па да им верујемо онда.

ОЛИВЕР ИВАН ОНДРИК, 
лични тренер:

– Имамо доста извора информаци-
ја, па самим тим се умањује сумња да
може доћи до неке веће преваре у оба-
вештавању грађана Панчева. Исто та-
ко, не верујем да би баш смели да нас
варају кад је у питању наше здравље.
Ако би то чинили, онда је ситуација
веома лоша. Укратко, верујем свим
институцијама које брину о томе да
ли је наша средина загађена или није.

МАРИНА МИКША, средњошколка:
– Да се мало нашалим. Не знам шта

се дешава, па и немам бригу око тога
да ли живимо у загађеном граду или
не. Ипак, кад одем из Панчева на неко
време, па се онда вратим, приметим
разлику. Као да се осећа нешто у ва-
здуху, некаква непријатност, па се тек
онда уплашим. Можда би било згодно
да нас на време информишу кад се не-
што ремонтује или покреће производ-
ња у јужној зони нашега града.

БОРИС ОКАНОВИЋ, љубитељ 
животиња:

– Кад је реч о ономе што се пре не-
колико дана дешавало у „Петрохе-

мији” при стартовању погона Ети-
лен, нисам имао никакав страх, јер и
сам радим у једној од фабрика у ју-
жној зони Панчева. Увек је тако кад
стартује погон. Оно што бих ја волео
да истакнем као грађанин јесте да би
институције које брину о животној
средини морале правовремено да
нас обавештавају о томе да ли је и
колико је загађен ваздух.

ЕКАТЕРИНА ЏИГУРСКИ, 
гимназијалка:

– Мислим да све институције које ра-
де на пословима заштите животне сре-
дине помало улепшавају параметре ко-
ји су им доступни. Сигурно да не смеју
да претерују у негативном смислу, али
како ми грађани да баш на прави начин
проверимо каква је реална ситуација?

МИЛОШ МАТИЈАШЕВИЋ, будући
електроинжењер:

– Живим у Панчеву и досад нисам
имао проблема са здрављем. Имам
утисак да нам говоре истину о томе ко-
лика је загађеност у Панчеву, мада је
могуће да нам неке детаље и прећуте.
Волео бих да знам тачан разлог за то,
ако то чине. Оно што ме радује јесте
чињеница да нисмо ваздушна бања,
али ни еколошка црна тачка, како неки
кажу. Анкетирао С. Дамјанов
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НАША АНКЕТА

ПАНЧЕВО – ЗАГАЂЕНО ИЛИ НЕ?

Није тако црно како се чини

В. ПЕТРОВИЋ

„Бвутално су ме избацили из
схевенингенске тамнице”, по-
жалио се Воја Шешељ јуче с
прозора Магистрата у Земуну.
Ето нам робијаша који се жали
да га брутално избацују из „ха-
шког казамата” где акрепе ме-
мла дави.

Да је било памети, били би га
избацили још давно, па нека лу-
па на врата да га затворе опет.
Да је било још више памети, не
би га ни затварали: отерали би
га с врата, све и да се сам прија-
вио. Лепо смо им говорили да га
не дирају, јер с Војом посла
имати није паметно. Ето им га
сад. Да је био осуђен овде, већ
би био изашао из затвора, па
макар и због доброг владања,
што можемо и да поверујемо.

Оставимо ли по страни Ха-
шки трибунал и његов сумрак и
пад у случају Шешељ, остаје
нам наша политичка ситуација.
Док је Воја растеривао Хашки
трибунал као мачке с јебишта,
овде су Тома и Аца изгубили
стрпљење. Јесте Воја јуче при-
знао да је то растеривање потра-
јало мало дуже него што је он
планирао, али оснивање Српске
напредне странке није очеки-
вао. Једном давно, у „Времену”,
пишући о лику и делу Воје Ше-
шеља (тада је био на врхунцу
моћи), на обавезно питање кога
треба да се плаши написао сам
– Томе Николића, да простите
на нескромности. Тако то иде с
махнитим фанатицима и хох-
штаплерима: изађе им рок тра-
јања.

Ето вам Слобе Милошевића,
који до краја није схватио шта

му се догађа. Воји Шешељу је
2008. исцурио рок трајања. Па
Тома и Аца нису ваљда довека
могли да чекају да Воја растера
Трибунал и тријумфално се вра-
ти; време је пролазило, ствари
су се догађале, а стрпљење се та-
њило. Сада имамо ово што има-
мо: Српска радикална странка
је остала испод цензуса од пет
одсто, а Српска напредна стран-
ка има неупитну власт у Србији,
с тенденцијом ширења на сваку
месну заједницу. Спекулације
на тему опоравка радикала за-
сад су неуверљиве, шта год раз-
не анкете јавног мњења слути-
ле. Неће се ни Аца ни Тома од-
рећи власти само зато што се
Воја вратио.

Уосталом, Воја и његови ра-
дикали-натражњаци већ су спа-
лили све мостове: као прво,
оним књижуринама о Томи и
Аци чији су наслови утуживи.
Воја је јуче лепо рекао да се не-
ће смирити док њих двојицу не
отера с власти; Аца Вучић се на-
смешио и рекао да му жели сре-
ћу и добро здравље. Шта је стра-
шније могао да му пожели него
да још дуго година гледа Вучи-
ћа и Николића на власти?

Воја ће се, како чујемо, у су-
боту на Тргу републике обрати-
ти Србству васколиком и пре-
цизирати своје планове. Ето на-
ма забаве за неко време. А на-
предњаци су се збунили више
него што се очекивало: Бабић
хвали Вучићеву великодушност
(да је он заслужан за пуштање
Шешеља), док Вулин види бело-
светску заверу за рушење Владе.
Договориће се ваљда.

Вратио се Воја

САЧИЊЕН ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА

МАЛО НОВЦА ЗА ДЕЉЕЊЕ

Пише: Милош Васић

слови у „Хигијени” и „Зеленилу” и
отплаћен је део кредитног задужења
Града. На тај начин је уштеђено 20
милиона динара у класичној буџет-
ској потрошњи, па ће толико новца
бити за расподелу појединим преду-
зећима и установама које су се обра-
тиле за буџетску помоћ.

Живковић је напоменуо да је панче-
вачка власт чекала ребаланс репу-
бличког буџета да би видела да ли ће
новац од смањења плата у јавном сек-
тору остати локалној самоуправи. Ме-
ђутим, Градско веће Панчева је дожи-
вело непријатно изненађење, јер ће
педесетак милиона динара који ће се
уштедети на тај начин отићи из Пан-
чева на посебан рачун Владе Србије. И
ту није крај. На ниже плате биће нижи
и порез, па ће панчевачка градска ка-
са до краја ове године остати празнија
за осам милиона динара по том осно-
ву, а 2015. за више од 50 милиона.

Већник за финансије је рекао да су
корисници буџета тражили око 100
милиона динара додатних субвенци-
ја, али ће добити пет пута мање. Та-
ко је АТП тражио 30 милиона, а мо-
же рачунати на 12, РТВ Панчево ће
уместо 6,5 милиона динара добити
3,5 милиона, док ће девет сеоских
комуналних предузећа имати два
милиона динара на располагању, а

не шест, колико су захтевала. Локал-
на власт  ће помоћи још основном
образовању с милион динара и соци-
јалној заштити са 1,5 милиона.

– Доскора смо радили ребалансе
само због АТП-а. Ово предузеће је
прошле године добило 350 милиона
субвенција, а ја се надам да ће 2014.
завршити са 240 милиона. То значи
да они сада много озбиљније раде,
чему је допринео и овај недостатак
новца у буџету – рекао је Живковић.

Поједине фирме ће моћи да рачу-
нају и на додатне субвенције, по
основу расподеле добити. Наиме,
сви који су исказали добит у 2013.
години, уплатиће тај новац у буџет,
одакле ће им бити враћен назад у ви-
ду помоћи. Највећу добит у износу
од 34 милиона динара прошле годи-
не имало је ЈКП „Грејање”, али и
РТВ Панчево, па ће локалним елек-
тронским медијима по том основу
стићи још нешто новца да плате бар
део нагомиланих обавеза.

Д. Вукашиновић

Живот мења стара 
правила у Одлуци о 
финансијској подршци 
породици с децом

Градско веће Панчева сложило се с
предлогом нове Одлуке о финансиј-
ској подршци породици с децом, у
којој су две новине. Прва је да се уво-
ди десета врста буџетске помоћи, а
то је пригодан поклон за прворођено
дете у календарској години. Друга се
састоји у томе што ће убудуће, уме-
сто беби-пакетића, породице једно-
кратно добијати новац за набавку по-
трепштина за новорођенчад.

Образложење ове промене гласи
да је процедура јавних набавки пре-
ко којих се долазило до пакетића
компликована и дуготрајна, па су бе-
бе прерастале неке артикле из њих, а

поједини родитељи су били незадо-
вољни квалитетом садржаја пакета.
Висину средстава за ову једнократну
помоћ, као и за поклон намењен пр-
ворођеној деци, одредиће градона-
челник Панчева најкасније до краја
јануара следеће године.

Већници су прихватили измене
Програма пословања Аутотран-
спортног предузећа Панчево. Оне
подразумевају да се планирани при-
ход предузећа од 30 милиона динара
за последњи квартал ове године на
основу набавке нових аутобуса из-
брише, јер возила нису купљена.
Уместо тога, АТП ће узети кратко-
рочну банкарску позајмицу од 30
милиона динара за одржавање теку-
ће ликвидности и још 15 милиона
дугорочног зајма под повољним
условима од Развојног фонда Војво-
дине. Д. В.

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Новац уместо беби-пакетића
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Корист и за државу
и за појединца

Медијација као алтернативни
вансудски начин решавања
спорова у земљама западне
Европе и у Америци у употре-
би је већ деценијама. На овај
начин у САД се решава 99 од-
сто привредних спорова, а у
Европи 90 одсто. У питању је
могућност да се било која вр-
ста спора реши посредством
треће стране – медијатора, без
покретања судског поступка, а
посредовање може почне и у
току суђења. Да би се медија-
ција покренула, неопходан је
пристанак обеју страна, а у
сваком моменту странке могу
одустати од поступка.

У нашој земљи Закон о ме-
дијацији (посредовању) донет
је још 2005. године, али тај
поступак до данас није зажи-
вео. Стручњаци сматрају да
нови Закон о посредовању у
решавању спорова, који је до-
нет у мају, а ступа на снагу 1.
јануара 2015, треба да допри-
несе развоју и промоцији ме-
дијације. С тим циљем је 25.
октобра одржана оснивачка
скупштина Националног
удружења медијатора Србије,
којој су присуствовали и ме-
дијатори из нашег града.

Добровољан и флексибилан
поступак
Дипломирани економиста
Милош Марковић недавно је
завршио основну обуку за ме-
дијатора, коју су организова-
ли удружење „Партнери за де-
мократске промене” и При-
вредна комора Србије. Он је
објаснио које су предности
медијације:

– Посредовањем не добијају
само странке у спору. Уколи-
ко се одлуче за медијацију,

оне избегавају судске поступ-
ке који трају дуго, као и
огромне трошкове судског по-
ступка. С друге стране, и др-
жава је на добитку јер се судо-
ви растерећују.

Марковић је додао да је ме-
дијација неформалан и флек-
сибилан поступак који под-
стиче бољу комуникацију и
равноправност супротставље-
них странака. Такође, она је
заснована на добровољности,
није обавезујућа и поверљива
је, те посредник не може да
сведочи на суду о садржају
медијације и са странкама
потписује споразум о повер-
љивости којим се обавезује да
ће све држати у тајности.

Адвокат Зоран Јаковљевић,
који је такође недавно завр-
шио основну обуку за медија-
тора, истиче да ће посредова-

ње у наредним месецима бити
врло актуелно и интересантно
грађанима као начин лакшег,
бржег и јефтинијег решавања
спорова у односу на судски
поступак. Он ипак оцењује да
ће бити потребно много вре-
мена док медијација не уђе у
свакодневни живот. Она се за-
сад примењује спорадично, у
појединим државним органи-
ма и институцијама. Јаковље-
вић је закључио да је нови за-
кон резултат трогодишњих
припрема, што доказује да је
држава заинтересована да
уведе медијацију у правни си-
стем Србије како би се судови
растеретили.

Снага извршне исправе
– Законом су одређени само
принципи и дати су оквири
поступка. До краја године би-

ће донети подзаконски акти
на основу којих ће у Мини-
старству правде бити устроје-
на листа овлашћених медија-
тора. Такође, накнадно ће се
утврдити и тарифа и кодекс
понашања посредника – иста-
као је Јаковљевић.

Када се странке договоре,
закључује се споразум о ре-
шавању спора, који може да
се овери у суду или код нота-
ра, чиме добија снагу извр-
шне исправе. Приликом за-
кључивања уговора о спрово-
ђењу медијације странке се
договарају о износу који ће
платити посреднику. Те суме
су, каже Јаковљевић, више-
струко ниже од судског по-
ступка, који обухвата тро-
шкове таксе, адвоката, ве-
штака и друго.

На крају треба напоменути
да свака особа са завршеном
високом школом може поста-
ти медијатор. Улога посред-
ника није да донесе одлуку,
већ да искористи своје знање
и вештине како би супротста-
вљене странке комуникацијом
дошле до решења које је при-
хватљиво за обе стране. Стога
се за медијацију каже да није
право, већ психологија.

ИИННФФООРРММААЦЦИИЈЈЕЕ  ИИ  ППИИТТААЊЊАА
У нашем граду тренутно постоје три медијатора. Уколико

желите да добијете информацију, поставите питање или од-

лучите да решите спор мирним путем, можете им се обра-

тити: Милош Марковић, corporatethinkers@gmail.com,

062/16-06-555; Зоран Јаковљевић, jakovzoran3314@yahoo.com,

063/81-39-607; Биљана Бјелетић, advbbjeletic@gmail.com,

064/12-15-941.

Локална самоуправа
ће поставити 
саветника из редова
запослених

Према Закону о правима па-
цијената, који је ступио на
снагу у мају прошле године,
дотадашње заштитнике права
пацијената у домовима здра-
вља и другим здравственим
установама заменили су савет-
ници за заштиту права пације-
ната. Тим актом је прецизира-
но да њих бирају локалне са-
моуправе, које су имале обаве-
зу да их именују до 1. децем-
бра 2013. Међутим, у Панчеву
се то још увек није десило.

Како смо сазнали од надле-
жних из локалне самоуправе,
у децембру прошле године је
расписан конкурс за место са-
ветника, који је пропао јер је
једини пријављени кандидат
одустао. Након тога су се над-
лежни у неколико наврата
обраћали Министарству здра-
вља ради одобрења за пријем
новог запосленог. Међутим,
одговор до данас није стигао
на адресу локалне самоупра-
ве. Због тога је, како нас је
обавестио Милорад Милиће-
вић, начелник Градске управе
Панчево, ових дана донета
одлука да се један запослени
правник из Градске управе
распореди и на послове савет-
ника. Он ће бити ангажован
једном недељно за рад с паци-
јентима у Канцеларији за-
штитника права грађана, у
Улици Жарка Зрењанина 13.

УСКОРО ИМЕНОВАЊЕ САВЕТНИКА ПАЦИЈЕНАТА

После скоро годину дана пронађено решење
Састав тог тела је недавно
промењен: два члана су због
сукоба интереса искључена
из његовог рада, а именован
је и нови председник – Јеле-
на Новаков, из локалне само-
управе. Досадашњи председ-
ник Савета за здравље др Ми-
лан Трифуновић рекао је да
је ове године том телу упуће-
но свега седам жалби и да ни
у једном приговору није
утврђена повреда права па-
цијента.

Посао саветника пацијена-
та, који ускоро треба да почне
да ради у Панчеву, јесте да да-
је потребне савете и инфор-
мације о правима пацијената
и начину њиховог остварива-
ња, те да поступа по поднетим
приговорима. Пацијент може
писмено или усмено да се
обрати саветнику уколико
сматра да му је ускраћено не-
ко право из области здрав-
ствене заштите, што може
учинити и законски заступ-
ник пацијента. У здравстве-
ним установама постоје и за-
штитници права осигураника,
које поставља Републички
фонд за здравствено осигура-
ње. Грађани се могу њима
обратити уколико сматрају да
им је ускраћено неко право из
области здравственог осигу-
рања и здравствене заштите.

Према речима др Милана
Трифуновића, члана Градског
већа задуженог за здравство,
на ту функцију је изабрана
правница Јелена Мокран, што
ће Градско веће потврдити на
једној од наредних седница.
То је, према његовим речима,
привремено решење, док се не
добије одобрење министар-
ства за отварање новог радног
места. На питање због чега та-
ква одлука није донета раније,
наш саговорник је одговорио
да се чекао позитиван одговор
из министарства и да су молбе
слате у неколико наврата.

Скупштина града Панчева
је у октобру прошле године
променила члан 49 Одлуке о
заштитнику грађана града
Панчева. Према новој одред-
би, заштитник грађана „обра-
зује стручну службу за оба-
вљање стручних послова и по-
слова саветника за заштиту

права пацијената и одлучује о
заснивању и престанку радног
односа, као и о правима, оба-
везама и одговорностима из
радног односа лица запосле-
них у служби”. Информације
о томе затражили смо од за-
штитнице грађана Јелене Го-
лубовић, али она није желела
да да званичну изјаву, обја-
снивши да је цео поступак по-
стављања саветника у надле-
жности локалне самоуправе.

Послове саветника до сада
је обављао другостепени ор-
ган, Савет за здравље, што
није било у складу са зако-
ном. Њега чини седам члано-
ва – представници локалне
самоуправе, Опште болнице
Панчево, Дома здравља Пан-
чево, Удружења дистрофича-
ра Јужнобанатског округа и
Друштва за борбу против ше-
ћерне болести, који поступају
по приговорима пацијената.

Рад у хитним службама, по-
ред искуства и сналажљиво-
сти у решавању медицинских
питања, тражи и вештине у
свакодневној комуникацији с
пацијентима. Некад та знања
нису баш од неке користи, па
је, чини се, у тим ситуација-
ма примеренија народна по-
словица: „Сто људи, сто ћу-
ди”. Невоља и очајање поне-
кад нас натерају да урадимо
оно што у нормалним окол-
ностима никада не бисмо
учинили. Поменућемо неко-
лико интервенција проте-
клих дана које доста говоре о
нашој свакодневици.

Докторка и медицински
техничар доживели су прави
шок у кућној посети када је
наш старији суграђанин из-
вукао пиштољ испод новина
које су стајале поред кревета.
Уследиле су претње да ће
тим пиштољем бити пресу-
ђено супрузи и њему уколи-
ко она не буде одвезена у
болницу. Докторка је прочи-
тала болничке извештаје од
само неколико дана раније и
констатовала да је баки по-
требна нега, а не болнички
третман. Очајни супруг је
помислио да ће на овај на-
чин постићи циљ. Полиција

је констатовала да је пиштољ
наводно за паљење ватре. Ка-
ко било, стрес за чланове
екипе био је стваран, ма ко-
лико пиштољ био лажан.

Позиви из једног нашег
викенд-насеља, од пацијен-
та који је београдски осигу-
раник, постали су уобичаје-
ни и добро познати нашим
диспечерима. Наравно да
не правимо разлику по ме-
сту осигурања кад су хитни
позиви у питању. Проблем
је у томе што су те интер-
венције примереније пре-
гледима изабраног лекара и
што кућне посете протичу
обично уз жалбе на неке но-
ве тегобе и захтеве за про-
мену терапије. Признаћете
да је веома лагодно кад вам
с времена на време долази
лекар на ноге, а ви не жели-
те да се обратите специјали-
сти или изабраном лекару.

Вожња под дејством алко-
хола најчешћи је узрок сао-
браћајних незгода. Позиви с
места удеса су највишег
приоритета и први задатак
екипе је да што пре дође до
унесрећених. Последња ин-
тервенција је показала да
није увек баш тако. Први
разговор диспечера с воза-
чем протекао је уз размену
основних информација о
незгоди. Међутим, када му
је речено да би требало по-
звати полицију и ватрогасце
како би се евакуисала стари-
ја особа из аутомобила, во-
зач се није одазивао на по-
зиве који су уследили. Ур-
гентној екипи је преостало
да сама трага за местом не-
среће. После двадесетак ми-
нута потраге она је затекла
видно алкохолисаног воза-
ча, који је због таквог стања
угрозио здравље сапутника
којима је била неопходна
медицинска помоћ.

Претња пиштољем

Пише: 
др Мирослав Тепшић

ХХИИТТННАА  ППООММООЋЋ

Поводом Светског дана
борбе против дијабетеса, 14.
новембра, Друштво за борбу
против шећерне болести из
Панчева спровело је акцију
бесплатног мерења шећера
у крви у среду, 12. новем-
бра, у просторијама удруже-
ња. Суграђани су имали
прилику да измере и крвни
притисак и телесну масу,
као и да се консултују с ле-
каром опште праксе др Та-
маром Мирков, професор-
ком у Медицинској школи
„Стевица Јовановић”. Пре-
ма речима Марије Нико-
лић, потпредседнице поме-
нутог друштва, акцији се
одазвало око четрдесеторо
људи, међу којима није би-
ло новооткривених дијабе-
тичара. Наша саговорница
је рекла да ће чланови орга-
низације поводом Светског
дана борбе против дијабете-
са приредити још једну ова-
кву акцију, као и предавање.

Смисао обележавања овог
празника је подизање све-
сти о значају превенције ди-
јабетеса, утицају те болести

на живот пацијената и ва-
жности мера неопходних за
контролу. Последњих годи-
на је примећен пораст броја
оболелих међу млађом по-
пулацијом, код које се јавља
дијабетес типа 2.

– Главни фактори ризика
за добијање овог типа шећер-
не болести су гојазност и фи-
зичка неактивност. Деца се
не хране на правилан начин
јер конзумирају брзу храну,
не једу на време, уносе вели-
ку количину шећера и нису
довољно активна, што ствара
услове за настанак различи-
тих болести, па и дијабетеса.
Препоручујем им да не избе-
гавају часове физичког, да се
баве спортом и да пробају да
у јеловник уведу здраву хра-
ну – истакла је др Тамара
Мирков и додала да постоји
и дијабетес типа 1, који је на-
следан и на чији настанак се
не може утицати.

Процењује се да у нашој
земљи шећерну болест има
око 670.000 људи, а дијабе-
тес типа 2 годишње добије
16.000 људи.

Страну припремила 

Ивана 
Предић

АКЦИЈА БЕСПЛАТНОГ МЕРЕЊА ШЕЋЕРА У КРВИ

Едукација и превенција



У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас шта у ва-
ма може изазвати вихор
очаја. „Панчевац” и изда-
вачка кућа „Вулкан издава-
штво” припремили су по је-
дан примерак књиге „Кобна
размена” Роберта Ладлама
за два наша читаоца или
читатељке који су најкреа-
тивније одговорили на то
питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Вихор очаја може, и хо-
ће, изазвати смањење пла-
та, које су и без тога мале.”
062/2137...

„Пун ормар гардеробе у
коју не могу да уђем.”
062/8480...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на
питање: каква се историја
крије иза малих ствари?
Они ће освојити по један

примерак књиге „Добро до-
шли у Роузину продавницу
слаткиша из снова” Џени
Колган.

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

„У мом случају веома бур-
на, јер човек у већини слу-
чајева пада и греши на ма-
лим стварима.” 064/9037...

„Кравата с паткицама,
црвене ’старке’, кувано ви-
но и бомбоњера, сузе, смех
и љубав у цркви, креветац и
стопала ситна... лопта и мо-
дрица... до кутије од маха-
гонија: причају моју и њену
малу историју среће.”
064/0541...

С добитницима ћемо кон-
тактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.

Нова наградна питања
потражите на страницама
овог броја „Панчевца”.

Д. К.

Аутобуси АТП-а који иду за
Београд и даље ће примати
путнике и заустављати се на
неколико места у граду, као
што се дешавало док је траја-
ла реконструкција моста на
Тамишу. Реакције наших су-
грађана студената и оних који
раде у главном граду на то би-
ле су више него добре, па је
руководство градског прево-
зника одлучило да се таква
пракса настави.

Воја Савичић, руководилац
саобраћаја у АТП-у, изјавио је
да ће аутобуси за Београд који
иду радним данима у јутар-
њем шпицу од 5.30 до 8.30
ићи и старим и новим путем,
преко насеља Содара. То неће
важити једино у данима ви-
кенда, када ће аутобуси сао-
браћати само старим путем.

– Новина је и то да смо уве-
ли поласке с „Ластине” ауто-
буске станице у Београду – у
непосредној близини главне

аутобуске станице у том граду,
и то у 13.45, 14.00, 14.35,
15.05, 16.00, 17.00 и 18.00 са-
ти. Аутобуси ће примати пут-
нике и на „Дунав станици” и
код Панчевачког моста. Ва-
жно је да ће поред табле на
којој ће писати да иду за наш
град бити истакнута још једна,
са обавештењем о томе да ли

иду старим или новим путем,
како би путници могли да се
определе – нагласио је Сави-
чић.

Он је рекао да ће део ауто-
буса АТП-а и даље ићи само
старим путем за Београд и са-
обраћати по старом реду во-
жње, који је важио од 1. јуна.
То значи да ће у времену од

5.30 до 19.30 ићи на сваких
петнаест минута с главне ау-
тобуске станице у Панчеву.

– Током реконструкције мо-
ста на Тамишу обавили смо
једно истраживање чији су ре-
зултати показали да не само
да је велики број наших сугра-
ђана задовољан због зауста-
вљања аутобуса на неколико
места у граду него то одговара
и становницима јужних села.
Конкретно, становницима Ба-
натског Брестовца, Старчева и
Омољице који путују у Бео-
град много више одговара да
сиђу на стајалишту код Грге и
ту сачекају аутобусе за Бео-
град него да, као до сада, дођу
до наше главне станице, па да
ту чекају превоз за главни
град. То доказује наше опре-
дељење да желимо да се при-
лагођавамо потребама путни-
ка и да им излазимо у сусрет –
додао је Савичић.

М. Г.

Радници фирме „Градитељ
НС” ових дана приводе крају
радове на реконструкцији це-
вовода који је од огромног
значаја за успешно снабдева-
ње Панчева и околних села
водом.

Ова инвестиција је вредна
582.636,87 евра, а новац за
њену реализацију обезбедила
је немачка банка KfW. Радови
су почели 23. јуна ове године,
а о важности тог посла најбо-
ље говори то да је претходни
цевовод постављен далеке
1983. године, због чега су се
на њему често дешавале хава-
рије и били су велики губици
воде.

Душан Крачунов, руководи-
лац сектора „Водоводна мре-
жа” у ЈКП-у „Водовод и кана-
лизација”, изјавио је да је но-

ви цевовод дугачак кило-
метар и по и да почиње од
Градске шуме, на старом
путу Панчево–Београд, а
завршава се у близини ка-
фане „Шајка”.

– Током ове недеље тре-
ба да почне пуњење цево-
вода, дезинфекција и ис-
пирање. После тога ће кре-
нути повезивање постоје-
ћег цевовода, који иде ис-
под Тамиша, и новог – изјавио
је Крачунов.

Он је додао да је фирма ко-
ја је извођач радова готово у
потпуности испоштовала уго-
ворену динамику, а да је рок
за завршетак незнатно проби-
јен – за само двадесетак дана.
Објаснио је да је то било не-
миновно због честих киша то-
ком ове године, високог нивоа

подземних вода и пораста во-
достаја Тамиша.

– Завршетак реконструкци-
је цевовода донеће поузданост
у снабдевању Панчева и окол-
них села водом током наред-
них година. Стари цевовод је
био челичан, изолација је на
више места била оштећена и
дошло је до корозије. На при-
мер, само током једне године,

2008, имали смо десетак хава-
рија – додао је Крачунов.

Он је рекао и да је пре почет-
ка реконструкције водовода би-
ло проблема око обезбеђивања
свих неопходних грађевинских
дозвола за извођење радова, али
да су они превазиђени. Нарочи-
то кооперативно било је Јавно
предузеће „Воде Војводине”,
које је брзо издало дозволу за
извођење радова иако нови це-
вовод једним делом прелази
преко земљишта тог предузећа.

Према речима Душана Кра-
чунова, значајно је и то што ће
траса новог цевовода бити ја-
сно обележена. Захваљујући
томе биће лакше његово одр-
жавање и више се неће пона-
вљати случајеви оштећивања
цеви, који су били чести рани-
јих година. М. Г.

– И поред одлуке „Србија-
гаса” да гас за домаћинства
поскупи од почетка овог
месеца, ЈКП „Грејање” неће
повисити рачуне које шаље
грађанима и неће дизати
цену своје услуге. За тим
нема потребе јер је сада-
шња цена од 103 динара по
квадратном метру сасвим
довољна. За поскупљење
нема разлога ни зато што
„Грејање” троши мање
енергената с обзиром на по-
вољне временске услове и
високе температуре за ово
доба године. Због тога не
желимо да оптерећујемо
грађане и потрудићемо се
да тако буде и у наредних
годину дана, до почетка
примене нове одлуке о це-
нама грејања – изјавио је
Предраг Патић, члан Град-
ског већа за стамбено-ко-
муналне послове, на конфе-
ренцији за новинаре одржа-
ној 12. новембра.

Он је подсетио да је ло-
кална власт недавно донела
одлуку да се за годину дана
одложи примена Одлуке о
ценама грејања. Њоме је
предвиђено да се потрошња
утврђује након очитавања
калориметара у подстани-
цама и дељења укупне ко-
личине потрошене топлот-
не енергије на број станара.

Нова цена гаса за дома-
ћинства важи од 15. новем-
бра и биће виша за 4,4 од-
сто, односно 1,5 динара по
кубику. То је друго поску-
пљење у кратком периоду,

јер је цена први пут повећа-
на у октобру. У „Србијагасу”
је то објашњено скоком
вредности долара, а наја-
вљено је да се због сталног
пораста вредности те валуте
током зиме може очекива-
ти још једно поскупљење.

Стручњаци упозоравају
да се у Србији само десет
одсто домаћинстава греје
на гас, а да је много већи
проблем то што дугови
школа, болница и привреде
за потрошени „плави енер-
гент” износе скоро 200 ми-
лиона долара. Иако је наја-
вљено да се од идуће године
та пракса неће толерисати и
да ће рачуни морати да се
плаћају, тешко је поверава-
ти да ће се то, због економ-
ске кризе, и остварити.

М. Г.
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Радови уговорени на
84 милиона динара, а
могу коштати још два

У мост уграђено 19
тона челика

Прва возила су преко старог
моста на Тамишу, после скоро
петомесечне реконструкције,
прешла у суботу, 8. новембра.
Отварање моста за саобраћај, а
поводом обележавања празни-
ка нашег града, најавили су
Павле Раданов, градоначел-
ник Панчева, и Ненад Станоје-
вић, директор Дирекције за
изградњу и уређење града. Они
су у петак, 7. новембра, у при-
суству сарадника и представ-
ника извођача радова, обишли
скоро завршену ћуприју.

– Као градоначелник и
Панчевац изузетно сам сре-
ћан и радостан што смо успе-
ли да издвојимо средства из
овогодишњег буџета, иначе за
милијарду динара мањег од
прошлогодишњег, и да извр-
шимо тоталну реконструкци-
ју. Флуктуација је на овом мо-
сту изузетно велика, а он је
значајан не само као саобра-
ћајница већ и због тога што
преко њега пролазе цеви које
Панчево снабдевају водом,
као и многе друге инсталаци-
је. Вредност ових радова је
нешто мања од 90 милиона
динара, а за ту намену је по-
дигнут кредит и то је било је-
дино кредитно задужење у по-

ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА НА ТАМИШУ

НОВИ ЖИВОТ СТАРЕ ЋУПРИЈЕ
користила само путничка во-
зила и возила јавног превоза.

Овогодишњи радови на тој
времешној ћуприји, изграђеној
још 1936. године, почели су 19.
јуна. У мост је сада уграђено
око 19 тона челика, санирани
су насипи са обе стране, попра-
вљено је јавно осветљење, уре-
ђене су пешачке стазе преко

Павле Раданов: Реализован је једини кредит подигнут у последњих годину дана

„Мостоградња” и „Левер ин-
жењеринг”, која су квалитет-
но обавила радове, а посебно
грађанима Панчева, који су
имали довољно стрпљења и
разумевања. Извршени су ра-
дови на насипу, на бетонској
и челичној конструкцији, које

Подсетимо, после претход-
не, делимичне реконструкци-
је, урађене још 2002. године,
мост је толико пропао да је
постојао и предлог да се затво-
ри за саобраћај. Прелазак те-
шких возила је годинама био
забрањен, а за саобраћај су га

моста, сређени одводни канали
поред насипа, а на коловоз је
постављен полимер-асфалт бе-
тон. И све то, кажу у Дирекци-
ји, радило се у условима висо-
ког нивоа Тамиша и сталних
падавина, што је отежавало ре-
конструкцију. З. Спремо

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Срећа почиње од
кравате с паткицама

ОДЛУКА РУКОВОДСТВА АТП-а

Аутобуси за Београд и даље иду 
и старим и новим путем

„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ЗАВРШАВА ВАЖАН ПОСАО

Снабдевање водом биће још боље

следњих годину и по дана –
рекао је Раданов.

– Ово је био најозбиљнији
посао који је Град поверио
Дирекцији у 2014. години.
Желим да захвалим колегама
инжењерима који су све добро
организовали и контролиса-
ли, извођачима, предузећима
„Штрабаг–Војводинапут”,

су заштићене од корозије и
разједања, замењене су спој-
нице и сливници, постављени
су нова хидроизолација и нов
асфалт. Радове смо уговорили
на 84 милиона динара, а било
је и непредвиђених, који могу
коштати око два милиона –
казао је овом приликом Не-
над Станојевић.

ХРОНИКА

ПРЕДРАГ ПАТИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА

ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Неће бити 
поскупљења грејања
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Поводом 7. новембра, Дана
противпожарне заштите, гра-
доначелник Панчева Павле
Раданов уручио је припадни-
цима Ватрогасно-спасилачке
јединице нову опрему, вредну
милион динара, чија купови-
на је финансирана новцем из
градског буџета.

Набављене су батеријске
лампе, хидраулика за отвара-
ње заблокираних врата, бате-
рије за радио-станице и мла-
знице, што ће ватрогасцима
умногоме олакшати посао с
обзиром на то да они нису об-
нављали опрему више од два-
десет година.

Градоначелник Павле Рада-
нов изјавио је да му је драго
што је Градска управа помогла
ватрогасцима и што је донаци-
ја уручена поводом 180-годи-
шњице од формирања ватро-
гасне службе у Србији. Он је
најавио да ће у градском буџе-

ту за 2015. годину такође бити
обезбеђен новац за помоћ пан-
чевачким ватрогасцима.

Поводом уручивања ове до-
нације и Дана противпожарне
заштите припадници Ватрога-
сно-спасилачке бригаде су 6.
новембра извели вежбу на ко-
јој су градоначелнику, њего-
вим сарадницима и ученици-
ма из неколико панчевачких

школа приказали део својих
вештина.

– Наша вежба је имала три
сегмента. Представили смо по-
ступке у интервенцијама на-
кон истицања опасних хемиј-
ских материја, радње које при-
мењујемо када спасавамо стра-
дале у саобраћајним несрећа-
ма и мере предвиђене у случа-
јевима пожара у стамбеним
зградама на вишим спратови-
ма. Захвални смо градоначел-

нику и Градској управи Панче-
ва што су нам знатно олакша-
ли обављање свакодневних по-
слова, јер су први пут после ду-
жег времена помогли нашу је-
диницу – изјавио је Боро Мај-
кић, командир Ватрогасно-
спасилачке бригаде.

Припадници панчевачке Ва-
трогасно-спасилачке јединице
који су учествовали у вежби из-
мамили су аплаузе присутних,
јер су демонстрирали висок
степен увежбаности и спрем-
ност да брзо реагују у ванред-
ним и опасним ситуацијама. С
обзиром на опасну петрохемиј-
ску индустрију у Панчеву, то
још више добија на значају.

У медијима су, поводом Да-
на противпожарне заштите,
објављени алармантни пода-
ци да Србији недостаје преко
четири хиљаде ватрогасаца, а
да је опрема коју они користе
у свом ризичном и слабо пла-
ћеном послу у просеку стара
двадесет пет година. М. Г.

Уселили се у зграду
пре техничког 
пријема

Највише страхују
зато што се 
приближава зима, а
још увек немају 
грејање

Станари једне зграде у Улици
Ивана Гундулића на Стрели-
шту огорчени су на њеног ин-
веститора Мићу Николића за-
то што им још увек није при-
кључио грејање иако је про-
шло готово годину дана отка-
ко су се уселили. Због тога са
зебњом ишчекују предстојећу
зиму.

– Желимо да скренемо па-
жњу нашим суграђанима на
какве све проблеме и тешкоће
могу наићи ако, као и ми, од-
луче да купе станове у изград-
њи. Иако смо инвеститору на-
ше зграде Николићу платили
за станове и потписали с њим
уговоре којима се обавезао да
ће их завршити на време, он
то није испоштовао. Наша
зграда има двадесет седам
станова, а ниједан крајњи да-
тум на уговорима о завршетку
станова се не поклапа. Има
људи којима на уговорима пи-
ше да су њихови станови мо-
рали да буду завршени још
пре две године. Поред тога,
имамо доста примедби и на
квалитет градње, а највише
смо огорчени због тога што
нам Николић још увек није
пустио грејање. Кад смо виде-
ли да нас је преварио, силом
прилика смо се пре времена
уселили у ту зграду иако није
завршен њен технички при-
јем, због чега она још увек не-
ма употребну дозволу. Док се
то не деси, Николић је вла-
сник целе зграде и само од

Четвртак, 13. новембар 2014.
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Поводом 8. новембра, Да-
на ослобођења Панчева у
Првом светском рату, гра-
доначелник Панчева Па-
вле Раданов и председник
Скупштине града Филип
Митровић положили су
венце на споменик Пан-
чевцима који су страдали
од 1914. до 1918. године.
Поред њих, то су учинили
и представници Војске Ср-
бије, Градског одбора
Удружења бораца и Удру-
жења потомака ратника
1912–1920. године.

– Град Панчево је након
Првог светског рата постао
део Југославије и ми треба
да ценимо и чувамо успо-
мену на оне који су за то да-
ли своје животе. Сећањем
на жртве рата ценимо жи-
вот у миру – изјавио је Фи-
лип Митровић, председник
Скупштине града.

Након полагања венаца
приређен је краћи културни
програм у којем су наступи-
ли Брас оркестар Музичке
школе „Јован Бандур” и Јо-
ван Габић. М. Г.

ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА

Венци на споменику
ослободиоцима

УПРАЖЊЕНА МЕСТА У ПАНЧЕВАЧКОМ

ПРАВОСУЂУ

Траже се нови 
поротници

У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КОТЕЖ

Бесплатни лекарски
прегледи

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ У КАЧАРЕВУ

Срце за Алексу

Високи савет судства распи-
сао је конкурс за судије по-
ротнике у Панчеву и бројним
другим градовима широм
Србије. Последњи рок за при-
јављивање је 24. новембар, а
они који буду изабрани, оба-
вљаће тај посао за новац. Нај-
више судија поротника тра-

жи се за Основни суд у Пан-
чеву – чак 64. У Вишем суду
ће на ту функцију бити при-
мљено 18 кандидата, а у При-
вредном суду осам.

Детаљније информације
о овом конкурсу могу се
пронаћи на сајту Високог
савета судства.

У суботу, 15. новембра, од 8
сати, наши суграђани с Ко-
тежа који желе да их пре-
гледају лекари моћи ће то
да учине бесплатно, без
претходног заказивања, у

згради тамошње Месне за-
једнице.

Организатори ове акције су
МЗ Котеж и Центар за превен-
цију који постоји у оквиру До-
ма здравља у нашем граду.

Хуманитарни концерт под на-
зивом „Срце за Алексу” биће
одржан у суботу, 15. новем-
бра, од 18 сати, у качаревачкој
хали спортова.

Тај племенити догађај орга-
низују локална месна заједни-
ца и Комисија за здравство и
социјална питања, а у њему ће
учествовати ученици Музичке

школе „Јован Бандур”, дечји
хор „Пахуљице”, певачка гру-
па „Тоше Проески” и култур-
но-уметничка друштва „Вељ-
ко Влаховић” и „Абрашевић”.

Улазница ће коштати сто
динара, а сав приход ће бити
намењен за лечење малог
Алексе Кукоља.

Ј. Ф.

НЕЗАДОВОЉНИ СТАНАРИ ЈЕДНЕ ЗГРАДЕ НА СТРЕЛИШТУ

ДАЛИ НОВАЦ, ДОБИЛИ 
НЕЗАВРШЕНЕ СТАНОВЕ

ПРВИ ПУТ ПОСЛЕ ВИШЕ ОД ДВАДЕСЕТ ГОДИНА

Градска управа помогла ватрогасце

његове добре воље зависи да
ли ће она бити прикључена на
грејање. Звали смо га на неко-
лико састанака које смо одр-
жали до сада, а он је био само
на једном. Чак нам је равно-
душно рекао: „Ако хоћете, ви
ме тужите”. Уплашени смо,
долази зима, а како чујемо,
Николић је ангажован на не-
колико других градилишта у
граду, што значи да га ми ви-
ше не интересујемо. Тражимо
од њега да нас не гледа као
људе другог реда и нижу расу,
већ као себи равне – изјавио је
Душан Станојковић, један од
станара из Гундулићеве.

Станарка која није хтела да
се представи рекла је да је
платила Николићу све до кра-
ја и да је на њеном уговору на-
веден 1. октобар прошле го-
дине као крајњи рок за завр-
шетак свих радова и усељење.

Мића Николић, инвеститор
спорне зграде, другачије гле-
да на овај проблем. У изјави
за „Панчевац” он је истакао да
станари из Гундулићеве пре-

ћуткују оно што је по њему
најважније – да су се пре вре-
мена, самоиницијативно и на
силу уселили, да међу њима
има оних што му претходно
нису уплатили сав новац за
станове. Када је у питању при-
кључивања зграде у Гундули-
ћевој на топловод, он је рекао
да ће станари чим му измире
све дугове, врло брзо добити
грејање.

– Што се тиче примедби на
рачун наводно неквалитетне
градње, могу рећи да су кори-
шћени материјали врхунског
квалитета. Уграђене су многе
ствари које нису биле предви-
ђене пројектном документа-
цијом, као на пример алуми-
нијумске ограде на терасама и
у ходницима, клима-уређаји у
сваком стану, блиндирана си-
гурносна врата, калориметри
за мерење утрошка топлотне
енергије итд. Купци су имали
могућност да сами изаберу ке-
рамичке плочице и санитари-
је о мом трошку. Комисија ко-
ја је извршила технички при-

јем објекта није имала нијед-
ну примедбу на квалитет из-
грађеног објекта. До пробија-
ња рока за завршетак радова
дошло је делом мојом криви-
цом, али и због купаца који
нису испоштовали рокове
плаћања из купопродајних
уговора које су закључили са
мном. Проблем због прикљу-
чивања на даљинско грејање
настао је због тога што се је-
дан мањи број купаца станова
уселио у њих у априлу и мају
ове године, а до данас ми још
увек нису дали сав новац за
њих иако су морали. Моје по-
зиве да то ураде и исплате ду-
гове за станове у које су ушли
и користе их већ више од се-
дам месеци потпуно су игно-
рисали. ЈКП „Грејање” је завр-
шило технички пријем греј-
них инсталација у згради и
она ће бити прикључена на
градско грејање за један дан,
чим купци станова који их ни-
су до краја и у потпуности ис-
платили то ураде – изјавио је
Николић. М. Глигорић

МИРОСЛАВ ЛАЗАНСКИ ГОСТОВАО 

У ПАНЧЕВУ

Србија води добру
политику

– Србија треба да настави
да води неутралну политику
без обзира на то што посто-
ји реална опасност од даљег
заоштравања кризе и још
већег и опаснијег сукоба у
Украјини. Политика за коју
се определила наша држава
је једина добра и једина мо-
гућа у овом тренутку. Да
нисмо више пута истакли
да признајемо територијал-
ни интегритет Украјине
скочили бисмо сами себи у
уста због Косова, а ако би-
смо увели санкције Русији,
то би било равно економ-
ском самоубиству – изјавио
је 12. новембра Мирослав
Лазански, војно-политички
коментатор „Политике”, у
препуној сали Градске би-
блиотеке у Панчеву.

Он је био гост трибине
„Нови хладни рат”, коју су
организовали Удружење „Las
Gentes Las Hentes” и његова
председница Јелена Симић.

Лазански је нагласио да
доношење коначне одлуке
о томе да ли ће Србија ући
у НАТО никако не сме да
се препусти нашој поли-
тичкој елити, већ да конач-
ну реч о томе треба да дају
грађани Србије на рефе-
рендуму.

Он је поставио питање ка-
ко је могуће да НАТО пакт и
даље постоји, води изузетно
агресивну политику и кон-
тинуирано се приближава
границама Русије, ако се
узме у обзир да је Варшав-
ски пакт одавно престао да
постоји, а да је Русија сада
капиталистичко друштво и
није ни налик оној Русији
због које је НАТО пакт фор-
миран 1949. године. Лазан-
ски је истакао да ће то бити
могуће све док Европска
унија буде била послушна
марионета Америке и њене
политике.

М. Г.

И купци и инвеститор сматрају да су у праву



Поједини уметнички на-
стројени Старчевци поку-
шали су да бар начас оживе
дух прохујалих боемских
времена.

Тако је у петак, 7. новем-
бра, у старчевачком ресто-
рану „Мекс”, уз звуке тамбу-
ра и гитара, рецитована по-
езија песничких величина
попут Јесењина, Ујевића и
Диса, а било је и речи о њи-
ховим боемским животима,
као и незаобилазних урне-
бесних кафанских анегдота.

Главни креатори ове несва-
кидашње вечери били су ис-
такнути старчевачки уметни-
ци: сликар, музичар и један
од ретких преосталих боема
– Никола Пољак, чији су ра-
дови изложени том прили-

ком, и талентовани писац
Дарко Јешић, који је водио
програм и припремио садр-
жајне сторије о иконама до-
маће и светске боемије. Вече
су зачинили познати панче-
вачки шансоњер Жељко То-
ђераш и млађани чланови
тамбурашког оркестра „Нео-
лит”, а сви који су се тамо за-
текли, могли су да уживају и
у одличном гулашу.

Организатори – власни-
ци поменутог угоститељ-
ског објекта и локалног До-
ма културе – намеравају да
наставе овакву праксу и у
име тога што кафана на
истом месту постоји више
сто година, још од времена
када је носила назив „Код
Штимца”.

Новосељанско комунално пред-
узеће је успешним учешћем на
актуелним конкурсима добило
прилику да унапреди средину у
којој функционише. У питању
су три пројекта – два ће суфи-
нансирати Влада Војводине, а
један ће бити реализован уз по-
моћ Националне службе за за-
пошљавање.

Град Панчево је имао мо-
гућност да пријави пет проје-
ката на конкурс Покрајинског
секретаријата за пољопривре-
ду, водопривреду и шумар-
ство. Након обелодањивања
резултата испоставило се да
ће ЈКП БНС моћи да реализу-
је чак два, оба у вези с побољ-
шањем рада локалног водово-
да. Према речима директора
предузећа Недељка Ерака, у
првом се ради о набавци опре-
ме за хлорисање, а у другом о
ревитализацији бунара.

– Почетком године санитар-
ни инспектор је констатовао
проблеме с хлорисањем воде и
наложио нам отклањање уоче-
них недостатака. Тада смо нај-
пре из сопствених средстава
издвојили 800.000 динара за

уградњу једног система за ау-
томатско хлорисање на бунару
у центру села, а за исти посао
на извориштима у перифер-
ним деловима насеља прија-
вили смо се на покрајински
конкурс. Недавно смо обаве-
штени да смо добили новац за
још два система у вредности
око 1.677.000 динара. Од тога
ће Покрајина обезбедити ми-
лион динара, Град – триста хи-
љада, а остатак ћемо финанси-
рати сами. Други пројекат се
односи на ревитализацију два-

ју бунара пијаће воде на пери-
ферији насеља, којом ће умно-
гоме бити побољшано водо-
снабдевање. Укупна вредност
пројекта износи 721.000 дина-
ра, од чега је 421.000 добијена
од Покрајине, а остатак су на-
ша средства предвиђена град-
ским буџетом – навео је Ерак.

Расписивање јавне набавке
је у току, а реализација се оче-
кује средином децембра. По-
ред тога, ЈКП БНС ће, по кон-
курсу Националне службе за
запошљавање, моћи да орга-

низује шестомесечни јавни
рад за три особе са инвалиди-
тетом.

– Јавни рад ће обухватити
послове на одржавању гробља,
садњу украсног биља и цвећа,
сакупљање лишћа, разношење
позива и одржавање парков-
ских површина и дечјих игра-
лишта. Њих ће, почев од 1. де-
цембра, у наредних пола го-
дине обављати три лица – јед-
но неквалификовано, које ће
примати 23.000 динара ме-
сечно, и по једно с трећим и
четвртим степеном школске
спреме, чија ће зарада бити
хиљаду динара виша. Укупно
је одобрено 656.948 динара,
од чега је 13.500 предвиђено
за трошкове спровођења јав-
ног рада, пре свега за набавку
опреме. Важно је истаћи и то
да је захваљујући уредби Вла-
де од 30. октобра јавним пред-
узећима омогућено да, мимо
раније донетог ограничења
квоте могућег запошљавања
на максимум десет одсто од
укупног броја стално запосле-
них, приме у радни однос осо-
бе са инвалидитетом – иста-
као је директор ЈКП-а БНС.

Национална служба за за-
пошљавање је већ одабрала
три поменута лица – једно је
настањено у Панчеву, а два су
у Новом Селу.

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц::  Осам
чланица Удружења жена
„Соса” кренуло је на инфор-
матичку обуку која се спро-
води у Градској управи.
Дом културе очекује да ће
следеће недеље добити раз-
бој, након чега би почеле
радионице ткања.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо::  Ком-
плетирани су радови на ас-
фалтирању Улице ослобо-
ђења. Ових дана радници
ДВП-а „Тамиш–Дунав” тре-
ба да уреде прилазе преко
ћуприја на каналима у ата-
ру. Комуналном предузећу
су на покрајинском конкур-
су прошли пројекти за ре-
витализацију двају бунара и
набавку хлоринатора за ау-
томатско хлорисање, а по
конкурсу Националне слу-
жбе за запошљавање и ше-
стомесечни јавни рад за три
особе са инвалидитетом.

ДДооллооввоо::  Месна заједница је
у петак, 7. новембра, отво-
рила шест понуда у оквиру
јавне набавке за рекон-
струкцију тротоара у центру
села, а одлука о најповољ-
нијем извођачу биће донета
крајем недеље. Фирма „Вој-
водинапут” започела је ра-
дове на санацији атарског
пута који спаја Гробљанску
и Баштенску улицу.

ГГллооггооњњ:: Дечја представа
„Штрумпфета на зрну гра-
шка” одржана је у среду, 12.
новембра, у Дому културе.
Од новца добијеног на град-
ском конкурсу Ловачко
друштво реализује пројекат
за унапређивање животињ-
ског станишта.

ИИввааннооввоо:: Месна заједница,
уз помоћ извођача радова
на постављању ризле на
атарском путу код Рибарске
улице и надзорног органа,
тренутно преправља проје-
кат како би ускоро могли да
крену радови. Понуде у по-
ступку јавне набавке за бе-
тонирање кошаркашког те-
рена у центру отвараће се у
понедељак, 17. новембра.

ЈЈааббууккаа::  Очекује се да фирма
„Војводинапут” током следе-

ће недеље започне израду ау-
тобуског стајалишта у центру
села. Последња креативна
радионица за израду накита
биће одржана у недељу, 16.
новембра, у Дому културе.

ККааччааррееввоо:: Поступак јавне
набавке за уградњу картица
за контролисано коришће-
ње воде на биваторијуму
треба да буде поново распи-
сан до краја недеље. Скуп-
штина МЗ је донела одлуку
да се ветрозаштитни појас
попуни новим садницама.
Хуманитарни концерт под
називом „Срце за Алексу”
биће одржан у суботу, 15.
новембра, од 18 сати, у хали
спортова.

ООммоољљииццаа::  Изложба нових
наслова набављених на не-
давно завршеном Сајму
књига отворена је 6. новем-
бра у локалној библиотеци.
Из шуме Саве Недељкова
украдено је преко тридесет
стабала. Покрет горана и

центар волонтера Панчева
одржао је предавање о при-
марној селекцији чврстог
отпада. Монографија о
омољичкој школи биће
представљена у четвртак,
13. новембра, од 17 сати, у
великој сали Дома културе.

ССттааррччееввоо:: Чланови Одреда
извиђача „Неолит” заврши-
ли су уређивање својих про-
сторија у Дому културе. Бо-
емско вече је приређено у
петак, 7. новембра, у ресто-
рану „Мекс”. Изложба пово-
дом 250 година од оснивања
Војне границе отворена је у
уторак, 11. новембра, у гале-
рији „Боем”. Друштво пчела-
ра започиње зимске актив-
ности у уторак, 18. октобра, у
18 сати, када ће у свечаној
сали Месне заједнице преда-
вање одржати пчелар Драго-
рад Ковачевић из Црне Баре
код Богатића.
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Брестовчанима 
„пала” набавка, 
Доловци остају без
спортског центра

Ново Село до краја
године мора да утроши
девет милиона 

Пролећно време у новембру
омогућило је да се грађевин-
ска сезона несметано одвија,
што се односи и на завршетак
капиталних инвестиција који-
ма су директно управљале се-
оске месне заједнице. У најве-
ћем броју места ти послови
били су везани за извођење
појачаног одржавања колово-
за на улицама или, народски
речено, за асфалтирање.

Омољчани уштедели
Помоћник градоначелника за
село и рурални развој Дејан
Живановић је, као члан коми-
сија за спровођење поступка
јавних набавки, учествовао у
избору најповољнијих извођа-
ча радова у свих девет места и
добро познаје „грађевинску”
ситуацију у њима.

– У Брестовцу је асфалтира-
ње дела Улице Соње Маринко-
вић изостало због уочених не-
достатака у пројектно-технич-
кој документацији, што је усло-
вило обустављање јавне набав-
ке. Будући да се то сматра гре-
шком инвеститора, у наредних
шест месеци по закону није мо-
гуће започети нови тендерски
поступак. Новац остаје Бре-
стовчанима, а тих девет и по
милиона динара ће следећим
ребалансом градског буџета
бити употребљено такође за ас-
фалтирање поменуте улице,
али њеног другог дела. Том
приликом ће Брестовчанима
на постојећих 450.000 динара
бити додато исто толико за по-
требе израде пројектно-тех-
ничке документације за појача-
но одржавање још неких коло-
воза – навео је Живановић.

У Омољици су се почетком
лета зацрнеле коловозне кон-
струкције у Бањском просеку
и у улицама Доситеја Обрадо-
вића и Николе Пашића. За-
хваљујући томе што је цена
радова била знатно нижа од

СЕЗОНА КАПИТАЛНИХ РАДОВА ПРИ КРАЈУ

АСФАЛТИРАНО ДЕСЕТ УЛИЦА
Месне актуелности 

– од четвртка до среде –
толико новца, бити распоређе-
но за прву фазу асфалтирања
паркинга и аутобуског стајали-
шта у Улици ослобођења.

– Највећа непознаница за ме-
не је Долово, где је ове године
требало да „никне” спортско-
рекреативни центар. Људи из
тамошње месне заједнице по-
кушали су да за то добију лока-
цијску дозволу, али нису успели
јер је на том потезу некад било
језеро, што не дозвољава град-
њу таквог објекта. Како би све
било у складу са законом, по-
стоје назнаке да ће за 8.300.000
динара, колико је предвиђено
за наведену намену, Доловци
на истом месту поставити плато

У  Омољици три улице добиле нову подлогу

вини Ритске улице, једине пре-
остале калдрмисане у Старче-
ву, постављена је поменута
чврста подлога на бази меша-
вине минералних твари и би-
тумена, у вредности од око пет
и по милиона динара. Поред
тога, за нешто више од милион
динара уређивана је саобраћај-
ница у Улици Вука Караџића.

Качаревачки паркинг
У Новом Селу је од прошлого-
дишњег новца асфалтиран ко-
ловоз у Улици ослобођења (од
Улице Жарка Зрењанина до

тица за контролисано кори-
шћење воде на биваторијуму.
Међутим, понуђачи се нису
уклопили у пројектовану цену,
па ће поступак бити поновљен.
У Јабуци је уређивана Змај Јо-
вина улица (између улица
Маршала Тита и Рибарске) и у
ту сврху утрошено је девет и
по милиона динара, а у Глого-
њу је, за близу осам милиона,
одрађено појачано одржавање
Тамишке улице – од Утринске
до Београдске улице. На том
послу је уштеђено око 900.000
динара, што ће, заједно с још

и трим-стазу. За то, према ин-
формацијама из градског Се-
кретаријата за стамбено-кому-
налне делатности, није потреб-
на локацијска дозвола. У Доло-
ву је моментално у току друга
јавна набавка за посао уређења
тротоара у центру села – иста-
као је Живановић.

Поред свега наведеног, Град
је улагао у села и преко ЈП Ди-
рекције за изградњу и уређење
Панчева, попут инвестирања у
брестовачку, доловачку и кача-
ревачку амбуланту или у јабуч-
ки Трг Бориса Кидрича.

О УМЕТНОСТИ У СТАРЧЕВУ

У име боемства...

ЈКП БНС РЕАЛИЗУЈЕ ТРИ ПРОЈЕКТА

Водовод и јавни радови

пројектованих десет милиона
динара уштеђена су три ми-
лиона, које ће Омољчани, за-
једно с још милион динара,
уложити у асфалтирање Ули-
це Михајла Пупина. Поред
тога, коначно је урађен и про-
јекат фекалне канализације
по цени од 1.200.000 динара.

Ивановчани су за појачано
одржавање коловоза у улицама
Жарка Зрењанина, 29. новем-
бра, Бориса Кидрича (источни
део) и Војвођанској  располага-
ли са 6.700.000 динара, а до
краја године им предстоји из-
рада пројекта за асфалтирање
још једне улице, као и уређење
кошаркашког терена. На поло-

Вашарске улице), а тек недав-
но је месна скупштина донела
одлуку да девет „капиталних”
милиона динара расподели та-
ко што би до краја године тре-
бало да буде покривена сеоска
пијаца, асфалтирана Улица
братства и јединства (између
улица Вука Караџића и И. Л.
Рибара) и израђена комплетна
документација за капелу.

Качаревачка Месна заједни-
ца је већ израдила паркинг у
Улици маршала Тита, као и
тротоар од Радничке улице до
Улице Бориса Кидрича, што је
укупно коштало око пет мили-
она динара. Тренутно је у току
јавна набавка за уградњу кар-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

СЕЛО



Изложба керамике и цртежа
„Flying Stories” Ларисе Ацков,
уметнице из Панчева, отворе-
на је 24. октобра и у Галерији
савремене уметности „Аут” у
Торонту (Канада). Пре тога се
та поставка могла погледати у
галерији „Vollsjo Mill” у гради-
ћу Vollsjo у Шведској. Ауторка
је припремила шест визуел-
них целина – четири зидне
композиције начињене од
мноштва појединачних кера-
мичких паноа, затим целину

од шест великих пастела на
папиру и циклус акварела.
Као што је наговештено нази-
вом поставке, тема свих радо-
ва, на овај или онај начин, од-
носи се на летење, перцепцију
света одозго, гледање „летача”
одоздо...

Марија Терезија 
први пут међу 
Панчевцима

Изведена кореографска
кантата „Банат” 
Димитрија Големовића

Исте године када је формира-
на Банатска војна граница
(1764), Панчево је постало
средиште 12. немачко-банат-
ског граничарског пука и било
је, после Темишвара, највеће
војно упориште у граничар-
ском подручју. Та историјска
факта била су одлучујућа у до-
ношењу одлуке на нивоу По-
крајине да наш град, 250 годи-
на касније, буде центар обеле-
жавања јубилеја. Тим поводом
је осмишљен програм који об-
ухвата неколико изложби, му-
зичко-сценска дела и друге
интересантне садржаје. 

Премијера на свечаној 
академији
Главни догађај свакако је би-
ла свечана академија, прире-
ђена у среду, 12. новембра, у
дворани Културног центра,
која је истовремено посвеће-
на и 175-годишњици непре-
кидног деловања Панчевач-
ког српског црквеног певач-
ког друштва (ПСЦПД). По-
здравни говор су одржали
историчар др Милан Мицић,
помоћник секретара за кул-
турно наслеђе и јавне збирке,
и историчарка др Ивана Спа-
совић, запослена у Историј-
ском архиву Панчева. Том
приликом је премијерно
приказан филм ученика ЕТШ
„Никола Тесла”, а потом је из-
ведена једночасовна корео-
графска кантата „Банат” Ди-
митрија Големовића – за во-
калне солисте, хор, оркестар,
ансамбл тамбураша и ан-
самбл фолклорних играча.

Реч је о врло захтевном во-
кално-инструменталном делу
за које кореографију потпису-
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Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један зани-
мљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања мо-
гу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.

Два читаоца који до среде, 19. новембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање „Шта је ваша тамна страна стварности?”, награ-
дићемо по једним примерком књиге „Девојка коју си во-
лео” А. Р. Тори. 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.

Живот између четири зи-
да био је савршен. А онда
је почела да дише изван
њих. Њен додир нико није
осетио већ три године. Не
везује се за клијенте док
скида одећу, стоји пред
камером и глуми док они
троше сате и хиљаде дола-
ра да би посматрали њено
наго тело. Шта затраже, то
и добију. Њихове тајне
строго чува, а сума на ње-
ном банковном рачуну ра-
сте вртоглавом брзином.
Све што им говори, чиста
је лаж.

Вест о нестанку девојчи-
це Ени узбуркава јавност,
али и Дијанин свакоднев-
ни живот. Отмица подсећа
на фантазије једног од ње-

них клијената. Убеђена да
је он одговоран за злочин,
најзад је спремна да се су-
очи с тамном страном
стварности.

КУЛТУРА

Музика
Четвртак, 13. новембар, 19 сати, Градска библиотека:
концерт градског ансамбла „Златна јесен”.

Субота, 15. новембар, 19 сати, „Аполо”: концерт певачких
група („Етно глас”).

Недеља, 16. новембар, 19 сати, „Аполо”:  концерт певач-
ких група („Етно глас”).

Изложбе
Четвртак, 13. новембар, 19 сати, „Аполо”: „На лудом ка-
мену”, отварање изложбе свадбених фотографија Етно-
графског музеја из Београда („Етно глас”).

Среда, 19. новембар, 18.30, фоаје Културног центра: из-
ложба „Ормож и словеначка Подравина”.

Представе
Петак, 14. новембар, 17 сати, Змај Јовина улица: луткар-
ски перформанс „Времеплов” Зорана Мисите и Мине Ми-
ладиновић (250 година Банатске војне границе).

Понедељак, 17. новембар, 19.30, фоаје Културног центра:
представа „Звездара театра” – „Рођендан господина Нуши-
ћа” Душана Ковачевића, у режији Небојше Брадића.

Понедељак, 17. новембар, 20 сати, „Аполо”: представа
„Скривене сјене”, реализована у склопу пројекта „Лажна
слобода – животни стил без алкохола”. Улаз је слободан.

Уторак, 18. новембар, 20 сати, „Аполо”: представа „Стид”
„Породице бистрих потока”.

Среда, 19. новембар, „Аполо”: представа „Стваран свет?”
Мишела Трамбела, у режији Момчила Миљковића, урађе-
на у копродукцији ФДУ и Дома омладине Панчево.

Тематски догађаји
Четвртак, 13. новембар, 20 сати, „Аполо”: пројекција
филма ученика Електротехничке школе „Никола Тесла”
Панчево (250 година Банатске војне границе).

Петак, 14. новембар, 19 сати, фоаје Културног центра:
„Ethno.com времеплов” – промоција монографије др Селе-
не Ракочевић, изложба фотографија Александра Стојкови-
ћа и пројекција филма о овогодишњем фестивалу „Et-
hno.com” Александра Токина и Сеада Богућанина.

Петак, 14. новембар, 20 сати, „Аполо”: музичко-сценско
дело посвећено Михајлу Пупину у извођењу КУД-а „Стан-
ко Пауновић” НИС–РНП (250 година Банатске војне гра-
нице / „Етно глас”).

Субота, 15. новембар, од 10 до 16 сати, „Аполо”: етноло-
шка радионица „Смиљевац”, израда оглавља Српкиња из
Шумадије („Етно глас”).

Субота, 15. новембар, 18 сати, „Аполо”: представљање едици-
је од пет књига народних песама „Свилен конац“ („Етно глас”).

Недеља 16. новембар, дворана Културног центра: концерт
РКУД-а „Јединство”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Културни телекс

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ - СЛОВЕНСКИ
АПОСТОЛИ

19.00 19.00 19.00 / / / / 

ТЕМПЛАР 21.00 21.00 21.00 20.30 / / / 

ПЧЕЛИЦА МАЈА (3Д) / / / / / 16.00 / 

БРАНИО САМ МЛАДУ БОСНУ / / / / / 17.45 / 

ИНТЕРСТЕЛАР / / / / / 20.30 / 

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић

„Девојка коју си волео”
А. Р. Тори

БАНАТСКА ВОЈНА ГРАНИЦА – 250 ГОДИНА КАСНИЈЕ

СЕДИШТЕ ДИСТРИКТА 
У СРЕДИШТУ ИСТОРИЈЕ

ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ ССВВИИ//ССВВУУДДАА

„Летеће приче” 
Ларисе Ацков

је Дејан Трифуновић, сцено-
графију Мина Младеновић, а
диригент је Вера Царина. У
кантати „Банат” учествују: че-
тири солиста (Биљана Васи-
љевић, Неда Неранџић, Бог-
дан Ђаковић и Миодраг Јова-
новић), хор ПСЦПД-а, орке-
стар који чине Краљевски гу-
дачи Светог Ђорђа, панчевач-
ки дувачи – солисти, перкуси-
онисти и бас-гитариста, а ту су
и Тамбурашки и Први играч-

Магистрата, према Штапској
згради, потом се скренуло у
Затворску улицу (како се Ње-
гошева улица некада звала),
па од старе касарне, тј. зграде
ПИК-а „Тамиш” и хотела
„Слобода”, преко Корзоа, до
некадашње апотеке „Код цр-
ног орла”. Потом су грађани
заједно с „царицом” и „гене-
ралом” отишли на Малу пија-
цу (садашњи Трг слободе),
прошли поред Граничарске

ки ансамбл КУД-а „Станко
Пауновић”. Овој премијери је
претходило отварање двеју из-
ложби посвећених јубилеју – у
холу Градске управе, коју је
приредио Историјски архив, и
у фоајеу Културног центра.

Шетња с царицом
Недељу дана пре тога, 5. но-
вембра, у Банатском Новом
Селу је отворена документар-
на изложба и приређена је
промоција књиге др Миланa
Мицићa (видети оквир), а по-
том је у четвртак, 6. новембра,
Панчевцима омогућено да се
прошетају нашим градом у
друштву Марије Терезије и
генерала Миховила Михаље-
вића. О чему је заправо реч?

Слободанка Перовић из За-
вода за заштиту споменика
културе Панчево, у улози ца-
рице Марије Терезије, и Мар-
јан Дакић, запослен у Исто-
ријском архиву Панчево, у ро-
ли бригадног генерала Михо-
вила Михаљевића, водили су
већу групу заинтересованих
грађана до објеката у град-
ском језгру изграђених у вре-
ме Границе. Кренуло се од

куће и зграде „Трубача” и сти-
гли до крста на некадашњој
Великој пијаци, у данашњем
Градском парку.

– У улози Марије Терезије
сам се осећала царски (осмех).
Иако она никада није борави-
ла у Панчеву, њен утицај је био
изузетно велики. У једном од
турских напада страдали су
многи објекти, а међу њима и

осталог, истакнуте све важне
историјске чињенице у вези
са овом тематиком. Ту публи-
кацију, као и саму поставку у
Музеју, похвалио је др Милан
Мицић приликом отварања
изложбе.

– Импресиониран сам на-
чином на који Град Панчево
обележава овај јубилеј. Пан-
чево је само себе изабрало као

Римокатоличка црква у Пан-
чеву, па је лично Марија Тере-
зија послала половину суме за
обнову тог верског објекта –
рекла је Слободанка Перовић.

Између Европе и Азије
Перовићева је заједно са Ср-
ђаном Божовићем, вишим ку-
стосом историчаром Народ-
ног музеја, приредила изло-
жбу под називом „Панчево у
Банатској војној граници од
1764. до 1872. године”, која је
6. новембра отворена у На-
родном музеју. Њих двоје су
направили и одличан каталог
уз изложбу, у коме су, између

главног носиоца програма,
јер је оно било седиште реги-
менте, на крајњем јужном
ободу не само Банатске војне
границе већ и Подунавске мо-
нархије. С друге стране је би-
ло Османско царство, тако да
је баш овде била граница из-
међу Европе и Азије, међа из-
међу Хабзбуршке монархије и
Османског царства – изјавио
је Мицић.

Како је рекао, неговање се-
ћања на Банатску војну грани-
цу јесте покушај да се обнови
нешто што се зове завичајни,
локални идентитет.

ППЕЕРРФФООРРММААННСС  „„ВВРРЕЕММЕЕППЛЛООВВ””

У склопу обележавања Банатске војне границе до краја ове

недеље биће приређена још три интересантна садржаја. У

четвртак, 13. новембра, у „Аполу” ће бити приказан филм

ученика Електротехничке школе „Никола Тесла” Панчево,

док ће у петак, 14. новембра, у Змај Јовиној улици најпре

(од 17 сати) бити изведен луткарски перформанс „Време-

плов” Зорана Мисите и Мине Миладиновић, а потом ће, од

20 сати, у „Аполу”, КУД „Станко Пауновић” НИС–РНП изве-

сти музичко-сценско дело посвећено Михајлу Пупину.

ББААННААТТССККОО  ННООВВОО  ССЕЕЛЛОО

Јубилеј – 250 година од оснивања Банатске војне границе

обележен је у Банатском Новом Селу прошле среде, 5. но-

вембра, двама квалитетним културним догађајима, који су

изазвали велико интересовање грађана. Захваљујући по-

дршци Покрајинског секретаријата за културу и јавно ин-

формисање отворена је изложба старих докумената и фото-

графија под називом „Ново Село – Satu Nou 250”.

Приказани изложбени материјал потиче из драгоценог фон-

да Историјског архива у Панчеву и открива како су новосељан-

ски граничари и остали становници живели у 18. и 19. веку.

Други део обележавања годишњице Војне границе, који

је одмах уследио у малој сали Дома културе, односио се на

промоцију књиге „Колонија у Банатском Новом Селу

1921–1941” др Миланa Мицићa. Посетиоцима су значај и

садржај ове књиге приближили рецензент др Мирча Маран

и сам аутор. Том приликом су читани одломци из тог изда-

ња, што је изазвало посебно интересовање бројних потома-

ка колониста и солунаша из Босне, Црне Горе и Србије ко-

ји су били у публици. М. Ј.

КУД „Станко Пауновић”, ПСЦПД, оркестри и солисти на истом задатку



Четвртак, 13. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs

КУЛТУРА 13

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Лондон, 1920. Град се при-
према да обележи двогоди-
шњицу завршетка Великог
рата и ода почаст незна-
ном јунаку. Рат још увек
прогони многе: Хети, учи-
тељицу плеса која живи с
мајком и братом што се с
фронта вратио нем, Еве-
лин, коју свакодневни рад
с војним инвалидима под-
сећа на њен сопствени гу-
битак, Ејду, што погледом
по улицама тражи свог си-
на, убеђена да је можда
ипак преживео, слепу за
бол свог мужа... Једног да-
на младић ће крочити на
њена врата, доносећи са
собом тајну која ће повеза-
ти судбине тих жена и
истовремено им и оживети
и сломити срце.

„Помен” је изузетна, по-
тресна слика трагедије на-
стале након Великог рата,
нарочито међу женама не-
вољним да кажу збогом
оном свету који је рат раз-
био у комаде, али истовре-
мено спремним да са себе

збаце црнину и окрену се
будућности.

„Свеж, самопоуздан ро-
ман који ће тек бити хва-
љен, првенац Ане Хоуп
дирљиво претреса једну не-
измерну трагедију, али
истовремено потврђује из-
узетно перспективне књи-
жевне способности своје
ауторке”, оцењено је у ча-
сопису „Kirkus Reviews”.

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

Два најбржа читаоца који до среде, 19. новембра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питање „Шта мора да садржи нека књига да
бисте је свима препоручили?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Помен” Анe Хоуп. Имена добитника
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП
мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи  и 38,64 динара у мт:с мрежи.

„Помен” Анe Хоуп

РЕЗИМЕ: 17. ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

КОНЦЕРТИ, ЗВЕЗДЕ, УТИСЦИ, ОДЈЕЦИ

Репертоар трија Стива Куна садржао је изузетно нежне,
сензибилне и суптилне композиције, које су на појединце
деловале успављујуће, а на неке узбуђујуће и очаравајуће.
Између тих крајности испричана је кратка историја џеза, од
стандарда „Blue Bossa” до Кунових ауторских нумера, каква
је „Trance + Oceans in the Sky”. С њим су наступили контра-
басиста Дејвид Вонг и перкусиониста Били Драмонд.

Поред свирања у трију, Кун понекад наступа соло. Ка-
же да му је важна добра акустика на бини, како би  музи-
чари могли међусобно да се чују, а није му битно да ли
свира пред хиљаду људи или пред малобројном публи-
ком. Он чак преферира мање концерте и интимнију ат-
мосферу.

Биографија овог џез музичара је заиста импресивна.
Каријеру је започео са 22 године, свирајући ни мање ни
више него са Џоном Колтрејном, а након тога је наступао
са Стеном Гецом, Артом Фармером, Геријем Мекфарлан-
дом, Роном Картером, Алом Фостером итд.

Шта значи носити атрибут прве кларинетисткиње света, пока-
зала је Анат Коен, која је 7. новембра у Панчеву наступила за-
једно са својим квартетом, који чине пијаниста Џејсон Линд-
нер, феноменална контрабасисткиња Линда Оу и перкусиони-
ста Данијел Фридмен, сви из Њујорка. На репертоару су биле
нумере с њеног последњег це-деа „Claro Oscuro” („Чисти
мрак”), те оне са албума „Luminosa” („Svetlost”), који ће бити
објављен у марту 2015.

– Џез је веома широк појам и није га лако дефинисати. Му-
зика коју ћемо вечерас свирати има елементе бразилске музи-

ке и оригиналних приступа, а посебно је важно то што се она
тиче заједништва, авантуристичког духа целог квартета, нашег
настојања да будемо овде и сада, да износимо емоције – рекла
је Анат Коен.

Занимљиво је знати и то да је њен брат Авишаи Коен, тру-
бач, 5. новембра наступио у квартету Марка Тарнера у „Апо-
лу”, као и да је њихов брат Јувал такође музичар, те да њих тро-
је понекад заједно свирају у постави „3 Коена”.

Очаравајуће/
успављујуће

Немачки пијаниста Јоаким Кин и индијски перкусиониста
Прабу Едуард, чијим је наступом завршен официјелни део фе-
стивала, подигли су Панчевце на ноге и добили десетоминут-
ни аплауз. О каквом је концерту реч, можда најбоље говори по-
датак да су њих двојица двапут излазили на бис. Они су том
приликом први пут наступили заједно и цео концерт је био чи-
ста импровизација, без пробе и посебног договора, тако да је
публика пратила сјајну ад хок музичку комуникацију између
двојице врсних уметника.

Кин је пре наступа на конференцији за новинаре изјавио да
је дуго желео да свира са Прабуом и да је пресрећан што ће му
се то и остварити, док је сам Прабу током концерта рекао како
је изузетно почаствован и награђен могућношћу да свира с це-
њеним маестром Кином. Ниједан од њих није знао у ком ће се
правцу тај наступ развијати и да ли ће се након тога њихова са-
радња наставити. Судећи по успеху на премијери у Панчеву,
може се претпоставити да ће и публика у другим земљама би-
ти у прилици да их чује у истом издању.

Овације за 
Кина и Прабуа

И реакције на концерт трија Џона Аберкромбија биле су
опречне. За неке је то била добра али сасвим просечна
џез свирка, док су други то доживели као музичко откро-
вење. Међутим, чињеница је да су и једни и други те ве-
чери (8. новембра) присуствовали наступу тројице изван-
редних музичара, од којих је свако занимљив на себи
својствен начин.

Аберкромби представља једног од најцењенијих џез
гитариста и овом приликом је први пут гостовао у нашој
земљи. Новину у наступу представљало је то што се њему
и бубњару Адаму Нусбауму, с којим Аберкромби сарађу-
је још од деведесетих, недавно придружио генијални ор-
гуљаш Гери Версејс (уместо Дена Волоа).

Себи својствен 
Аберкромби

Кларинет у крви

Поред трија Стива Куна, дуа
Јоакима Кина, квартета Анат
Коен и трија Џона Абер-
кромбија, од иностраних са-
става се представио и квар-
тет Марка Тарнера (5. но-

вембра), о чему је било речи
у прошлом броју „Панчевца”.
Такође, био је приређен за-
нимљив пратећи програм,
који је обухватао предавања,
промоцију џез едиције ИК

„Утопија”, концерте студена-
та џеза из Вршца и Београда
и џем-сешне. Тај сегмент
програма је осмислио Нико-
ла Марковић. Организатор
фестивала је Културни цен-

тар Панчева, а покровитељ
Град Панчево. Манифеста-
цију су подржали „НИС – Га-
спром њефт” и Министар-
ство културе РС, као и неко-
лико спонзора.

Пратећи програм

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Младен Совиљ, глумац

Бирам да ову препоруку за-
почнем литературом, тач-
није „растрзаним” ремек-
делом „Трчање за сопстве-
ном сенком” чувеног Љубо-
мира Љубе Кокотовића. Ау-
тор је ликовњак, графичар.
Најпризнатији са ових про-
стора. Излагао је својевре-
мено с Далијем, Пикасом и
Шагалом. Живи у Банат-
ском Карађорђеву и ускоро
ће напунити осамдесет го-
дина. Уме да плеше „рок у
месту”, који ме је лично
учио. Његова књижевна ми-
сао је као и његов дух. Брит-
ка, крајње луцидна и неу-
хватљива. Он с времена на
време пресреће себе, трчи
за собом, па затим панично
бежи од себе, остављајући
простор за напипавање соп-
ствене душе. То је трчање у
свим правцима, па чак и
против гравитације, дело
које сабира читаоца.

Други избор је музика –
облик креативног испољава-
ња који ја лично имам нај-
мању потребу да артикули-
шем. У питању је фронтмен
култне групе „Screaming
Trees” Марк Ланеган, који
већ дужи низ година руши
музичке баријере и с бендом
и у својој соло каријери. Е,
он нам 24. фебруара 2015.
поново долази у госте, како
би у Дому омладине Београ-
да промовисао свој послед-
њи албум – „Phantom Ra-
dio”. Иако сам још увек де-
чачки заљубљен у његов
претпоследњи албум „Blues
Funeral”, који ће, претпоста-
вљам, због промоције новог
материјала бити скрајнут,
не страхујем да ће ме опет

опити тај његов фантазмаго-
рични, магични блуз, смућ-
кан у некаква обличја, онако
како само он то уме.

Трећа ствар, вероватно
мени и најближа као израз,
јесте филм. С обзиром на то
да као сведок времена у ко-
јем живим без по муке ви-
дим колико смо као људи
склони заразама вирусима
лажи, подразумевања, неко-
муникације, жмурења, ети-
кетирања, анестезирања и
роботизације, бирам да ис-
такнем један врхунски
филм, који можда својим,
да тако кажем, фестивал-
ским животом, али само та-
ко, више није актуелан, док
је својом истином и снагом
свевремено актуелан. У пи-
тању је филм Томаса Вин-
терберга „The Hunt”. Спојем
поменутог редитеља и фа-
сцинантне глумачке грома-
де Мадса Микелсена, и ка-
мерним, тактилним радом
на суштини једне идеје, без
потребе за мегаломанијом,
ефектима било које врсте,
камуфлажама и подилаже-
њем, дошло се до својеврсне
анализе данашњег друштва.
Да ли су људи увек људи?

Рок у месту

Утисци о седамнаестом Пан-
чевачком џез фестивалу, који
је одржан од 3. до 8. новем-
бра, прилично су различити.
Поједини љубитељи џеза су
(пре)задовољни оним што су
видели у среду, петак и субо-
ту, док други сматрају да је
овогодишње издање било ма-
ње атрактивно од претход-

ног/претходних. Уметнички
директор 17. Панчевачког џез
фестивала Војислав Пантић
сматра да је овим издањем на
добар начин одржан конти-
нуитет наведене манифеста-
ције.

– Надам се да смо оправда-
ли очекивања публике која
препознаје и воли да слуша

џез и да смо приказали најра-
зличитије џез сензибилитете
данас у свету – од романтич-
них, којих је било највише, до
напреднијих форми, а ту по-
себно мислим на концерт
Марка Тарнера у „Аполу”.
Представили смо и младе и
старе, младе музичаре из Вр-
шца и Београда и афирмиса-

не светске џез извођаче – ре-
као је Војислав Пантић.

Према његовим речима, во-
дило се рачуна и о актуелно-
сти – Марк Тарнер је предста-
вио нови албум, Јоаким Кин и
Прабу Едуард су у Панчеву пр-
ви пут до сада наступили за-
једно, док је Анат Коен презен-
товала сасвим нов програм.



Панчевачки 
средњошколци 
посетили Сегедин

Упознавање културног
наслеђа суседа

Креативно афирмисање
толеранције 
и заједништва

Група ученика и професора
Електротехничке школе
„Никола Тесла” недавно је
била гост Економско-тех-
ничке школе „Вашвари Пал”
у Сегедину и том приликом је
потписан протокол о сарадњи
тих стручних школа. Реч је о
међудржавном програму
„Интеркултурална комуника-
ција и сарадња”, чија је
основна идеја промоција ин-
теркултуралности и међуна-
ционалне и међуетничке то-
леранције и уважавања. Циљ
посете био је да се изграде и
унапреде културне вредности
и да ученици уоче разновр-
сности кроз упознавање с
културним наслеђем суседне
земље, њеним језиком и обра-
зовним институцијама.

Тринаест ученика и шест
професора Електротехничке
школе „Никола Тесла” пред-
ставили су на креативан на-
чин панчевачку образовну
установу и наш град и уче-
ствовали у групном раду на
часовима математике, мађар-

Четвртак, 13. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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АКТИВНОСТ ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА”

ИНТЕРКУЛТУРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 
И САРАДЊА

ског језика, програмирања и
физике. Учесници пројекта
посетили су галерију палате
Регионалног центра уметно-
сти, позориште и водоторањ –
Музеј индустрије и физике.
Присуство културно-забавној
манифестацији која се сваке
године организује за ученике
првих разреда Економско-
техничке школе „Вашвари
Пал” омогућило им је да боље
упознају обичаје и традицију
домаћина. Према речима уче-
сника, планиране активности
биле су фокусиране на учење
и развој интеркултуралних ве-

штина, ставова и вредности, и
све су реализоване с циљем
бољег разумевања историје и
културе народа који живе у су-
седству.

Учесници панчевачке Елек-
тротехничке школе су у кому-
никацији са ученицима и на-
ставницима – домаћинима
имали могућност да усаврше
енглески и мађарски језик.
Ђаци су добили посебан зада-
так – своје утиске о посети се-
гединској школи забележили
су фотографијама и видео-ма-
теријалом, који ће бити упо-
требљен за израду филма. Из-

узетна љубазност  домаћина,
уз свесрдно залагање за то да
се програм што боље реализу-
је, превазишли су сва очеки-
вања наших суграђана. Обо-
страна жеља је да се сарадња
настави. ЕТШ „Никола Тесла”
организоваће током ове школ-
ске године узвратну посету
ученика и наставника школе
из Сегедина.

Програм је реализован уз
помоћ Покрајинског секрета-
ријата за образовање, пропи-
се, управу и националне ма-
њине – националне заједнице.

З. Станижан

Враћали смо се са снимања у
Глогоњу, и то у дану када је
договорена рибља чорба крај
језера Марко напрасно отка-
зана – због фаталног инфарк-
та домаћина, сувласника. Уз
педесетак на сат – Радован
никада не дивља друмовима –
распредамо причу о животу и
умирању. Заувек ми се уреже
мисао човека који ме је учио
да живот посматрам као ста-
тичну или покретну слику.
Промишљање о паралелним
световима, фотонским обли-
цима живота и арогантној на-
уци о непознатом.

€ера, много година касније,
уз „кока-колу” коју никада не
испије до краја, прича:

– Читавих петнаест година
гледам ноћно небо и само јед-
ном сам приметио нешто ми-
стериозно, необјашњиво. Оно
необично, попут разних света-
ла, неправилних муњевитих
кретања и других дешавања у
ноћном бескрају поредим с
људима који такође знају да
нисмо сами у свемиру, а не ве-
рују у мале зелене. И обраду-
јем се када се установи да смо
у исто време видели исту поја-
ву или небеску игру. Званична
наука је арогантна, све посма-
тра материјалистички, омеђе-
но знањем које не допире да-
леко. Или су фотонски облици
живота, сенке из виших ди-
мензија, еволуција и креација
само строго чуване тајне.

Због оваквог поимања света
и необјашњивог Радован
€ерић је доживљавао и трпи
неугодности, подсмехе коле-
га, па и омаловажавања. Бе-
значајно. Некако упоредо, пре
петнаестак година, докумен-
тарним филмом „Живот од
папира” улази у један нови
свет. Другачији само на први
поглед. У свет обичног човека
са обе ноге на земљи и догађа-
ња на која та мала реална ин-

дивидуа често и не може да
утиче. Уметник или докумен-
тариста?

– Моји филмови – имам их,
до сада, двадесет три – углав-
ном су етнолошки. Конкрет-
није, бавим се малим људима
у необичним околностима.
Историчари и уметници се

углавном баве значајним
историјским личностима које
мењају свет. Моји јунаци су
обични, свакодневни људи,
они који у одређеним историј-
ским околностима исказују
умешност, менталитет, хра-
брост, прилагодљивост. Или
се једноставно утопе у те дога-
ђаје. И нестану. Мислим да
сам документариста, јер од
кадрова и секвенци, као коц-
кице мозаика, склапам живот,
без шминке и глуматања.
Кроз коментаре знатижељни-
ка који присуствују покушају
качаревачког обарања Гини-
совог рекорда у филму „Про-
сто ко пасуљ”, кроз промене
расположења људи с посеб-
ним потребама у филму „Ор-

кестар”, или гламуром и бе-
дом у документарцу „Рио по
српски” – објашњава Ђера.

€ерићев филм с највише
награда код нас и на фестива-
лима у региону је „Ковачка
водица”. Њему најдражи –
„Просто ко пасуљ” – редовно
се врти у Кустуричином био-

скопу у дрвеном граду. „Два-
наест коња у једној руци” је
најпопуларнији у селима, док
је „Пази да не загори” ода на-
шем благоутробију. Суштина
је ипак фотографија и онај
тренутак који искористиш
или заувек жалиш. €ера је ис-
куства фотографије пренео у
„кратки метар”, уз све анализе
камера, њиховог положаја,
грешака из туђих остварења.
Фотографији се враћа и про-
фесионално, а у последње вре-
ме фото-апаратом, с карти-
цом, снима и документарце.
Оде техника, иха...

Радио је у Либији, а пре тога
је био и најлошији ученик у јед-
ном експерименталном школ-
ском одељењу. Да не буде забу-

не: био је јак врлодобраш, али
су остали били вуковци. Држао
је кафић у данима када се с
фронта преко Дрине и Дунава,
по правилу ноћу, долазило с ка-
лашњиковима и обавезном ка-
шикаром. С нешто мање успеха
бавио се и шверцом, „у оно вре-
ме”. Био је и телевизијски ка-
мерман, и добар монтажер не-
ких емисија, и фудбалер у по-
кушају, и тезгарош...

– Видиш, сви смо судбински
предодређени и способни за не-
што. Читавог живота се тражи-
мо, понекад се и не пронађемо,
промашимо. Наш боравак на
Земљи је прегршт коцкица које
треба сложити. Тако и оно што
радимо, успешно или као од бе-
де. Технологија галопира, ми
покушавамо да убрзамо власти-
те животе. Хвалимо се како су
наши стари живели споро, а не-
кима после нас садашњи живот
учиниће се као успорени филм;
техничке иновације овог време-
на биће им смешне. Несвесно
овде и сада постајемо духовни
инвалиди јер технологија и
електроника преузимају мисао-
ни и интелектуални део живо-
та. У суштини, све је еволуција.
Само постоји креативна сила,
назови је како хоћеш, која раз-
вој убрзава и усмерава. Зато
вреди бележити догађања виђе-
на очима малог, анонимног чо-
века – поручује Ђера.

За Фелинија, како из зависти
или хвале неки прозваше Радо-
вана €ерића, свака тезга, а по-
себно свадба, најдокументари-
стичкији је филм. Али ни тезге
нису што су вазда биле. Једном
је један млади камерман који
сватове, испраћаје и крштења
снима на научној бази запитао
шта ће остати иза €ере који све
то ради старомодно и обично
за „сићу” и газду.

Неиспијена „кока-кола”. И
још понешто...

С. Зенг

ЧЧООВВЕЕКК ЈЈЕЕ ККЊЊИИГГАА::   РРААДДООВВААНН ЂЂЕЕРРИИЋЋ

ЖИВОТ ЈЕ И ТАМО НЕГДЕ

Грађани Омољице, чија су
имена позната редакцији,
указали су на изузетно лоше
стање појединих знаменитих
објеката у њиховом селу.

Они су у том погледу првен-
ствено апострофирали зграду
седишта општине од средине
19. века па у наредних сто го-
дина. Од 1597. године у њој је
била амбуланта, да би потом
она отишла у приватне руке.
Некадашња „лепотица” данас
представља уточиште беспо-
сличара и пијанаца.

Још гора судбина задесила
је здање у којем се годинама
налазио биоскоп. Некада је у
дупке пуној сали од преко
двеста места легендарни ки-
но-оператер Иван Станков
сваке вечери пуштао нова
филмска остварења. Сада је

готово све то урушено, изузев
дела у ком се налазила биле-
тарница.

Зуб времена је нагризао и та-
козвану плаву зграду, у којој је
постојала прва амбуланта и
пре безмало седамдесет година
рођено прво дете колонизато-
ра. Касније је у том објекту био
стациониран Црвени крст, ту је
основан Кино-фото клуб „Жи-
сел”, снимљен је први омољич-
ки документарац „Магареће
трке” Душана Панића и одр-
жан први фестивал аматерског
филма. Потом је зграда прива-
тизована и данас пропада нао-
чиглед многих Омољчана.

Питање је сад: хоће ли неко
макар покушати да предупре-
ди све очитији нестанак ових
изузетних споменика?

Ј. Ф.

O ЗУБУ ВРЕМЕНА 

Ругла уместо споменика

„Чувари успомена и сведоци
историје: фото-репортери Вој-
водине” назив је монографије
Дарка Дозета, у издању Фото-
асоцијације Војводине. У њој

је међу најзначајније војво-
ђанске фотографе уврштен и
фото-репортер „Панчевца”
Богдан Петров, а заступљена
су још двојица наших суграђа-

на – Зоран Јовановић Мачак и
Милован Ћировски.

Колега Петров се предста-
вио са шест фотографија, које
су својевремено биле објављи-

ване и у нашем листу. Једна од
најпознатијих је она снимљена
у близини Рафинерије за вре-
ме НАТО бомбардовања 1999.
године. Д. М.

МОНОГРАФИЈА ДАРКА ДОЗЕТА

О војвођанским 
фото-репортерима 

„Бомбардовање”, Богдан Петров

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.

Црни
Овај мали теријер, стар око две
године, познат је нашим сугра-
ђанима с Котежа, где већ неко
време живи и преживљава уз по-
моћ људи који га хране и брину о
њему, као и о другим напуште-
ним животињама.

Црни је веома послушан и до-
бар, а био би јако срећан да се
скраси у нечијем дворишту с ку-
ћицом.

Чупко
Враголан стар око годину дана
обожава да се игра с децом и
другим псима, а воли и воду,
трчање и редовне оброке.

Чупко живи на улици, као и
његов друг Црни, с којим сва-
кодневно проводи време сми-
шљајући нове заврзламе.

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.

Екипа Електротехничке школе представила наш град



Комисија за планове, коју је
Дирекције за изградњу и уре-
ђење Панчева ангажовала на
изради Плана генералне регу-
лације места Омољица, након
полемике урбаниста и пред-
ставника наше компаније и
других заинтересованих при-
вредника из Омољице на за-
кључној јавној расправи по-
свећеној изради овог важног
документа одржаној у петак, 7.
новембра, повукла је све смер-
нице које су се односиле на но-
ву пословну зону на улазу у
Омољицу. Образложење је би-
ло да ће све жеље и захтеви би-
ти уврштени приликом израде
Детаљног плана регулације
пословне зоне у Омољици.

Две године представници
наше фирме воде преговоре с
надлежнима у Републици, По-
крајини и локалној самоупра-
ви о реализацији пројекта
проширивања делатности ре-
циклажног центра, као и о то-

ме да се и свим другим
инвеститорима омогући
да граде и раде у Омољи-
ци. Наишли смо на разу-
мевање и подршку, јер су
у питању инвестиције
вредне неколико милио-
на евра које треба да уна-
преде пословну слику
Омољице, Панчева и чи-
таве регије.

Компанија „Божић и сино-
ви” планира да прошири капа-
цитете, унапреди постојећу де-
латност подизањем новог по-
гона („Урбано рударство”) за
прераду разног отпада, што ће
омогућити запошљавање сто-
тинак младих људи. Да би се
то остварило, било је неопход-
но да у Плану генералне регу-
лације Омољице буду дефини-

сане смернице које јасно ука-
зују на пословни карактер бу-
дуће привредне зоне и да буду
обухваћене све делатности, а
не само оне везане за третман
секундарних сировина.

Вреди напоменути да је Се-
кретаријат за заштиту животне
средине 4. јуна ове године про-
писао услове заштите животне
средине за План генералне ре-
гулације места Омољица. У
једној од тачака тог документа
стоји да он треба да „садржи
одговарајуће просторе неоп-

ходне за увођење савременог
начина селективног прикупља-
ња и поступања са отпадним
материјама (комунални отпад,
грађевински отпад, рецикла-
билни отпад, сировине, опасне
и друге материје) у складу с ва-
жећим прописима којима се
уређује поступање са отпадом”.
Овај потез панчевачке локалне
самоуправе омогућио је свим
заинтересованим привредни-
цима да инвестирају у „зелену
индустрију” и прераду разних
врста отпада. Међутим, након
јавне расправе нису били јасно
дефинисани сви детаљи и про-
цедуре око будуће пословне зо-
не у Омољици.

Компанија „Божић и сино-
ви”, као будући инвеститор,
затражила је додатна обја-
шњења и гаранције панчевач-
ке локалне самоуправе. Одр-
жан је састанак с градоначел-
ником Павлом Радановим, ко-
јем су присуствовали пред-
ставници Дирекције за из-
градњу и уређење града Пан-
чева (Јасмина Павловић, Си-
ниша Јанковић и Петар Пе-
тровић), као и Славе Бојаџи-
евски, помоћник градоначел-
ника за област урбанизма, и
Јелена Батинић, чланица
Градског већа задужена за
привреду. Утврђене су неја-
сноће и компанија „Божић и

синови” добила је чврсте га-
ранције и обећање да ће у
омољичкој привредној зони
бити могуће реализовати све
што је предвиђено условима
Секретаријата за заштиту жи-
вотне средине града Панчева.
Будући инвеститори мораће
сами да финансирају израду
детаљног плана будуће по-
словне зоне, законом пропи-
сане студије које се односе на
заштиту животне средине, као
и студију оправданости про-
јекта.

Желимо да укажемо да је
ово пример одговорног пона-
шања локалне самоуправе и
челних људи нашег града – да
се дијалогом с привредници-
ма решавају бирократски про-
блеми и одређују смернице
развоја. Само под јасним и
прописаним условима и на
чистим грађевинским зонама
Панчево може да очекује
стране и домаће инвеститоре.
Отварањем северне пословне
зоне и јасно дефинисаним
плановима развоја сеоских
пословних зона Панчево први
пут у последњих неколико де-
ценија има могућност да по-
стане примамљива средина за
инвеститоре.

Јовица Божић, власник 
компаније „Божић и синови”

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА НИС-а

ЈОШ JЕДНА ТЕШКА ГОДИНА

та мање него прошле године.
Коментаришући резултате
рада НИС-а за девет месеци
2014. године, генерални ди-
ректор те компаније Кирил
Кравченко изјавио је:

– Економска ситуација у
којој данас послује НИС, као
што смо и предвидели, знатно
је гора од прошлогодишње.
Негативна динамика је при-
метна у свим кључним факто-
рима – од цена основних

од стања у привреди Србије и
окружењу.

Обим директних и индирект-
них пореских обавеза у првих
девет месеци 2014. године,
укључујући акцизе, порез на
профит и друга пореска давања,
већи је за 10 процената у одно-
су на прошлу годину. С друге
стране, сума доспелих дугова
јавних предузећа на крају сеп-
тембра 2014. године износила
је око 60 милијарди динара.
Због свега наведеног руско-срп-
ски нафтни гигант био је при-
нуђен да смањи инвестициони
програм, тако да је обим капи-
талних улагања НИС-а до сада
26,9 милијарди динара, што је
за скоро 30 процената мање не-
го у 2013. години.

За првих девет месеци
обим рафинеријске прераде
компаније износио је 2,252
милиона тона, што је за два
процента више него у истом
периоду прошле године. НИС
је повећао обим продаје
нафтних деривата на ино-
страним тржиштима до
115.000 тона, што је више од
два пута боље од прошлогоди-
шњих резултата.

З. Станижан

енергената до повећања по-
траживања. С циљем очувања
конкурентности и стабилно-
сти пословања улажемо до-
датне напоре на повећању
унутрашње ефикасности и
контроли издатака и произ-
водних трошкова, који су већ
почели да дају опипљиве ре-
зултате. Радимо на прилаго-
ђавању средњорочних плано-
ва развоја НИС-а савременим
условима тржишта, полазећи
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ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ

Неодговорност 
„Петрохемије”

Панчевачки одбор странке
„Зелени Србије” осудио је
неодговорност „Петрохеми-
је” приликом покретања
производње после ремонта,
јер грађани Панчева нису
били на време обавештени о
поновном старту и његовим
могућим последицама, па
су „три дана и ноћи били из-
ложени паници и страху
због буке и великог пламена
из фабричке бакље”.

„Недопустиво је што су за-
вршетак ремонта и покрета-
ње производње планирани
за почетак новембра, у вре-
ме када се деценијама уна-
зад зна да је панчевачки ва-
здух најоптерећенији загађу-
јућим материјама и када су
неповољни метеоролошки
услови, због чега се све зага-
ђење из саобраћаја, ложи-
шта и индустрије спушта на
град. Тврдње да и поред буке

и високог пламена у граду
није било повећане концен-
трације загађења у ваздуху
нису уверљиве, јер градски
мониторинг поједине пара-
метре није ни могао да из-
мери због анализатора који
су месецима у квару”, каже
се у саопштењу „Зелених”.

Та странка подсећа да је
„Петрохемија” још увек у
директној надлежности др-
жаве, која је дужна да пре-
дузме све што је неопходно
да сличне фабрике послују у
складу с прописаним стан-
дардима и да својим радом
не угрожавају безбедност
људи и животну средину.
„Какву поруку држава шаље
грађанима ако не поштује и
не примењује сопствени
Устав и међународне спора-
зуме на чије одредбе се оба-
везала?”, питају се „Зелени”.

З. Сп.

Задужење НИС-а, 
на основу резултата
из првих девет 
месеци, износи 
744 милиона долара

Кравченко: „Улажемо
додатне напоре на
повећању унутрашње
ефикасности и
контроли издатака 
и производних 
трошкова”

Нафтна индустрија Србије
изнела је прошле недеље ре-
зултате пословања. Према
извештају тог нафтног гиган-
та, оперативна добит пре
плаћања камата, пореза и
амортизације износила је
47,3 милијарде динара. За-
хваљујући увођењу програма
повећања ефикасности и
смањењу производних тро-
шкова ова компанија је успе-
ла да бар донекле одржи про-
шлогодишњи позитиван ни-
во. Међутим, погоршање
спољних економских услова
ипак је имало негативан ути-
цај на финансијске показате-
ље НИС-а, тако да је добит,
према резултатима за девет
месеци 2014. године, износи-
ла двадесет једну милијарду
динара, што је за 33 процен-
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15ЕКОЛОГИЈА

Секретаријат за заштиту
животне средине Градске
управе Панчево недавно је
издао други број часописа
за децу посвећеног заштити
природе и животне средине
под називом „Екопедија”.
Вреди напоменути да је
наш град први у Србији
који је покренуо часо-
пис са оваквом темати-
ком. Циљ је да основци
кроз забаву, игру, кон-
курсе и многе друге за-
нимљиве ствари које те
новине пружају, сазнају
више о потреби очува-
ња животног простора.
„Екопедија” излази че-
тири пута годишње (по
годишњим добима), а
цена другог броја је
симболична – десет
пластичних затварача.
Новац који буде саку-
пљен од откупа затвара-
ча, биће поклоњен Ба-
натском удружењу па-
раплегичара за купови-
ну инвалидских колица.

Наши најмлађи суграђани
имају прилику да се инфор-
мишу о животу и раду Леон-
тине Вукомановић, познатог
кантаутора многих познатих
дечјих песама, као и да се
кроз тему броја упознају с
кампањом „Чеп за хенди-
кеп” удружења из Зрењани-
на. Реч је о хуманитарној ак-
цији захваљујући којој је за
две године прикупљено де-
вет тона различитих затва-
рача ПЕТ амбалаже. Новцем
од продаје чепова набављено

је једанаест лако покретљи-
вих колица за особе са инва-
лидитетом. С друге стране,
уредници тог часописа по-
светили су простор и члано-
вима Планинарског клуба
„Јеленак” и њиховим акција-

ма. Панчевачки основци мо-
гу сазнати и штогод из живо-
та наше светске шампионке
Нађе Хигл Бохаревић, али и
о активностима панчевачког
Регионалног центра за та-
ленте.

Др Мица Сарић Танаско-
вић писала је о буци, др
Гордана Пешаковић о моде-
лу рециклирања у Сједиње-
ним Америчким Државама,
а др Владимир Филиповић
указао је на значај камили-
це, коприве и кукурека.

З. Ст.

ИЗ ЕКОЛОШКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА

Нови број „Екопедије”

Раде на прилагођавању средњорочних планова развоја

ССППООННЗЗООРРИИ  ЏЏЕЕЗЗ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛАА

Премда је отежано пословање, НИС и даље испуњава своје друштвено одговорне програ-

ме. Тако је нафтни гигант недавно, у оквиру „Сарадње ради развоја”, подржао седамнаести

Панчевачки џез фестивал, манифестацију од изузетног уметничког значаја за овај град.

Према речима менаџмента, компанија је схватила смисао и суштину те културне манифеста-

ције, која се издваја врхунским програмом и истакнутим именима међу џез музичарима. На

овогодишњем фестивалу љубитељи тог жанра имали су прилику да чују светски познате џе-

зере, попут Џона Аберкромбија, Анат Коен, Марка Тарнера, Стива Куна, Јоакима Кина и

многих других.

Програм „Сарадња ради развоја” осмишљен је с циљем да НИС учврсти партнерске од-

носе с локалним заједницама у којима послује, а остварује се шест година заредом. У окви-

ру њега се већ трећу годину спроводи јавни конкурс „Заједници заједно”. Ове године се

конкурс реализује у сарадњи с једанаест општина. Пројекти изабрани на јавном конкурсу

доприносе развоју локалних заједница, олакшавају функционисање бројних установа и уна-

пређују рад културних, образовних и спортских институција.

Град Панчево новим планом генералне
регулације отворио врата инвеститорима 

у будућој омољичкој привредној зони



Јапанска „Мазда” спада у
ону категорију произвођача
чији су модели поуздани и
не кваре се. Ту је, наравно, и
„мазда 3”, веома популаран
аутомобил, допадљивог ди-
зајна. Величина возила је
одговарајућа за просечну
породицу која не носи пре-

више ствари на одмор, јер
„тројка” нема баш велики
простор за пртљаг, што се
не може рећи и за део каби-
не намењен путницима.

Када говоримо о кварови-
ма, треба напоменути да је
овај „Маздин” модел, према
ригорозном испитивању не-
мачког института TUV, ау-
томобил код кога се кваро-
ви дешавају у најмањем
броју случајева. Ипак, при-
ликом куповине половњака
треба обратити пажњу на
турбину код дизела, јер се
дешавало да откаже. Тако-
ђе, погледајте у сервисној
књижици да ли је аутомо-
бил одржаван у овлашће-

ном сервису и да ли су ко-
ришћени оригинални дело-
ви, јер у супротном он губи
поменуту поузданост.

Од мотора, у понуди су
бензинци од 1,4, затим 1,6 и
два литра радне запремине,
као и дизелаш од 2.000 куби-
ка. Препорука је свакако

бензинац од 1.600 кубика,
који је мали потрошач, а
пружа задовољавајуће пер-
формансе. За „мали” сервис
у овлашћеним радионицама
треба издвојити око 11.000
динара, док замена ремења
и каишева кошта око 40.000,
а интервенцију сервисера на
кочионом систему треба
платити око 7.000 динара.

Искуства возача су свака-
ко најбоља препорука за ку-
повину, тако да уколико ку-
пујете полован аутомобил,
питајте пријатеља који вози
„мазду” или једноставно
консултујте интернет и уве-
рите се сами у квалитет тог
аутомобила.

- - - - - БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ - - - - - 

Добра идеја злог вође

Најпродаванији 
у историји 
ауто-индустрије

Политичке одлуке током
историје човечанства углав-
ном нису доносиле ништа до-
бро, поготову оне које су
спровођене у Немачкој триде-
сетих година прошлог века.
На помолу је био Други свет-
ски рат, Хитлер је желео да
завлада планетом, а Немачка
је била у великој економској
кризи. Ипак, тада је настала
идеја о аутомобилу који ће
надживети Адолфа и све на-
цистичке идеје и освојити
свет без испаљеног метка.

Поршеово ремек-дело
Да би сачувао социјални мир и
скренуо пажњу с лоших ства-
ри, Хитлер је одлучио да поку-
ша да направи аутомобил који
ће бити доступан готово свима,
такозвани „народни ауто”
(„volkswagen”). Услови које је
требало да испуни овакво вози-
ло јесу: да буде издржљиво, да
може да прими пет путника и
да не кошта више од 1.000 та-
дашњих рајхсмарака. На том
задатку је радио аустријски ин-
жењер Фердинанд Порше.

Тај конструктор је био глав-
на Хитлерова узданица када
су у питању била возила. Он је
испунио очекивања и одлич-

- - - - - - - - - - - - - - - И С Т О Р И Ј А Т - - - - - - - - - - - - - - - 

ЗА 1.000 РАЈХСМАРАКА!

но урадио свој посао. Резултат
тога су први нацрти модела
„НСУ тип 32”, који су одуше-
вили врховног вођу. То је, на-
равно, био само прототип ко-
ји је служио за испитивање, а
први комерцијални примерци
ВW 30 на тржишту су се поја-
вили тек 1936. године. Прва
„буба” је имала мотор радне
запремине 985 кубика, са 22
коњске снаге. Максимална
брзина је износила тачно сто
километара на час, уз просеч-
ну потрошњу од осам до десет
литара. Међутим, рат је почео
и ниједан од произведених
примерака није продат.

Након завршетка Другог
светског рата Немачка је по-

ново била у тешком економ-
ском положају и било јој је
потребно решење за излазак
из незавидног положаја. Као
једно од потенцијалних реше-
ња наметало се „оживљавање”
аутомобилске индустрије. То-
ком 1945. поново креће про-
изводња „бубе”, тачније моде-
ла ВW 51 с мотором од 1.100
кубика и 25 „коња”. Присту-
пачан и допадљивог изгледа,
аутомобил је великом брзи-
ном освајао како локално, та-
ко и европско тржиште.

Прављена и у Сарајеву
Возило се током година про-
изводње константно усаврша-
вало и прилагођавало трендо-
вима, односно развоју ауто-
-индустрије. Значајније изме-
не на аутомобилу урађене су
1971. године, када почиње
производња, можемо рећи,
„супер бубе”. Мотор те верзи-
је је знатно ојачан и из запре-
мине од 1.600 кубика добија-
ла се снага од 55 „коња”. Кон-
структорске измене у вешању
и појединим деловима на ка-
росерији омогућиле су изме-
штање резервног точка, а пут-
ници су добили више места у
кабини.

„Буба” се производила у
Волфсбургу све до 1978, када

ПЕТИЦА ЗА „ТРОЈКУ”

је у Немачкој производња тог
возила и званично престала.
Али то није био крај за можда
најпопуларнији аутомобил
свих времена. Производња је и
даље постојала у Мексику,
тачније у граду Пуебла, и тра-
јала је до 2003, када је с произ-
водне траке „сишао” и послед-
њи примерак. За скоро осам
деценија производње напра-
вљено је више од двадесет јед-
ног милиона ових аутомобила.

Занимљиво је споменути да
се „буба” од 1970. до 1976. го-
дине производила и у тада-
шњој СФРЈ, тачније у Сараје-
ву, које је дало свој допринос
глобалној појави са 31.667
произведених „фолцика”.

Баш ових дана један приме-
рак ће можда бити продат за
милион долара. Власник ауто-
мобила, „најсиромашнији пред-
седник” Хосе Мухика, први чо-
век Уругваја, продаће своју „бу-
бу” непознатом арапском шеи-
ку. У случају да до продаје дође,
председник Мухика ће сав но-
вац дати за изградњу станова за
сиромашне. Верујемо да Хи-
тлеру у моментима када је до-
шао на идеју о „народном ауто-
мобилу”, није било ни накрај
памети које се све добре ствари
могу урадити уз помоћ овог ау-
томобила.

Савременији дизел-мотори,
чије емисије издувних гасова
задовољавају норму „Евро 5”,
опремљени су филтером DPF
(Diesel Particulate Filter) који
је уграђен у издувни систем.
Функција тог филтера јесте да
редукује концентрацију чађи
до 80 одсто у гасовима наста-
лим сагоревањем дизел-гори-
ва. Возила произведена од
2009. године до данас имају
DPF.

Није искључено да ћете овај
филтер пронаћи и на стари-
јим аутомобилима, јер су га
поједини произвођачи уна-
пред уграђивали када је већ
било очекивано да ће на снагу
ступити еколошке норме про-
писане стандардом „Евро 5”.
Услед експлоатације возила у
DPF-у се таложе честице чађи
и он с временом слабије про-
пушта издувне гасове, што
узрокује губитак снаге мотора
и повећану потрошњу. Да би
се одржале добре перформан-
се мотора, потребно је очи-
стити поменути филтер. У
случају DPF-а чишћење одно-
сно његову регенерацију оба-
вља возило у току вожње.

Поред запушености, да би се
покренуо процес регенераци-

DPF И ЊЕГОВА РЕГЕНЕРАЦИЈА

- - - - - - - - - - - - „АУТОРЕМОНТ ПИВАШЕВИЋ” САВЕТУЈЕ - - - - - - - - - - - - 

ђе се претварају у угљен-ди-
оксид.

Да је сам процес у току,
сигнализира лампица на
контролној табли. Сервисери
„Ауторемонта Пивашевић”
саветују да када почне про-
цес регенерације, никако га
не треба прекидати јер може
доћи до компликација, које
касније захтевају реакцију
механичара. Тада се путем
дијагностичког уређаја по-
креће „насилна” регенераци-
ја DPF-а. Уколико дијагно-
стика не реши проблем, по-
требна је замена тог дела.

Напомињемо да у „Ауторе-
монту Пивашевић” можете
урадити регенерацију филте-
ра путем дијагностике на
свим возилима са ознакама
„фијат” и „ивеко”.

Страну припремио
Немања 

Урошевић

- - - - - - - САВЕТИ - - - - - - - 

У хладнијим данима, који
нам предстоје, дешава се да
мачка уђе у моторни део во-
зила како би се загрејала. Та
појава је веома честа на
паркинзима испред зграда,
где се оне окупљају због
хране. Неретко власник во-
зила, не знајући да је мачка
под хаубом, стартује мотор,
па неки од каишева у скло-
пу мотора ухвати реп живо-

тиње или један од екстре-
митета. Када се то већ деси,
возач је на великим мукама
зато што је веома тешко из-
бавити повређену животињу
а притом се не повредити.
Зато саветујемо да током
зимских месеци проверите
возило или приликом ула-
ска јаче залупите вратима
како бисте уплашили „не-
званог госта”.

ОПРЕЗ – МАЧКЕ!

Покровитељ стране

001133//333333--335555

www.auto-remont.co.rs

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

је, треба да се испуне још неки
услови, као што су температу-
ра мотора и режим рада. По-
стоје два типа регенерације
DPF-а: активна и пасивна.

У току пасивне регенерације
честице чађи сагоревају конти-
нуирано без учешћа процесора
мотора. Положај филтера у
близини мотора обезбеђује да
се, на пример, у току вожње ау-
то-путем постигну температу-
ре издувног гаса од 350 до 500
степени Целзијуса. Том прили-
ком се честице чађи услед ре-
акције са оксидима азота пре-
тварају у угљен-диоксид.

Када је у питању активна ре-
генерација, честице чађи саго-
ревају услед циљаног повећања
температуре издувног гаса
преко процесора мотора. У
градској вожњи, с малим опте-
рећењем мотора, температуре
гаса су прениске за пасивну ре-
генерацију филтера честица.

Пошто се честице чађи не
могу више разграђивати,

АУТОМОБИЛИЗАМ
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оне се скупљају у филтеру
и преко процесора мотора
се уводи активна регенера-
ција. Овај поступак траје
око 10 минута. Честице ча-
ђи сагоревају при темпера-
тури издувних гасова од
600 до 650 степени и тако-

„Дукато“ ће својим перформансама,
комфором и могућностима задово-
љити потребе и најзахтевнијих клије-
ната којима је хеопходно комерци-
јално возило. Овај „Фиатов“ модел
сада има већу носивост у односу на
претходну генерацију као и мање
трошкове одржавања, што је свакако
добра препорука.

У „Ауторемонту Пивашевић“ модел
„фиат дукато“ можете купити по једин-
ственој цени и дугорочно решити по-
требе превоза. Овај, али и друге моделе
из „фиатовог“ комерцијалног програ-
ма, „Ауторемонт Пивашевић“ својим
клијентима нуди куповину и на лизинг
или кредит уз повољне услове.  

ВРЕДНА ИНВЕСТИЦИЈА
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ГОЛФ 2, бензин-плин,
петора врата, регистро-
ван до августа, добар
повољно. 065/987-27-24.
(СМС)

ПЕЖО 206, 1.4 дизел,
2003. годиште, цена 2.100
евра. 063/441-195. (СМС)

АУТО-КОД кључеви,
поправка даљинских,
резање кључева. Кључ
сервис „Боба”, 065/282-
88-28. (181359)

ПРОДАЈЕМ голф 5, 2004.
годиште, цена 5.000 евра.
063/892-08-35. (183840)

ПРОДАЈЕМ скутер
спринт, класик, 150 куби-
ка. 060/332-59-77.
(184041)

ОПЕЛ корса 1.0, 2000.
годиште, регистрован,
1.400 евра. 069/267-44-
86. (184027)

ПРОДАЈЕМ голф 2, 1985,
фијеста, 1996, има плин и
форд ескорт караван
дизел, 1994, сви реги-
стровани. 065/671-50-30.
(183904)

МЕГАН 1.5 ДЦИ, 2008,
одличан, екстрим.
066/319-258. (183833)

ОПЕЛ корса Б, 2000.
годиште, дизел мотор,
исузу, осам фелни и осам
гума, 156.000 км.
060/051-90-43. (183911)

ПЕЖО 407 SW, 1.6 ХДИ,
2005, на име, панорама
кров. 064/508-60-40.
(183926)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2001,
тек регистрован, одличан,
1.400 евра. 064/300-40-
01. (183952)

ПРОДАЈЕМ голф 2 дизел,
1987. годиште, регистро-
ван, двоја врата. 062/150-
78-42. (183972)

ПРОДАЈЕМ голф 4, 1.6,
2000. годиште, цена 2.600
евра. Тел. 060/366-65-54.
(183979)

ВРЛО повољно пунто 1.2,
2.000 годиште, регистро-
ван до јула, црвена боја.
062/320-739. (184104)

ОМЕГА 2.0, 1990. бензин,
плин, комплетна исправ-
на, замена разно, може у
деловима. 063/382-071.
(184102)

ПРОДАЈЕМ ауди 80, бен-
зинац, 1.8, 1991. годиште,
у добром стању. 065/830-
33-47. (184069)

ПРОДАЈЕМ хјундаи
аксент 1998. урађен вели-
ки сервис. 319-754,
061/153-34-61. (18408)

ОПЕЛ инсигнија ЦДТИ
еко-флекс, 2010, металик
црна, може замена јефти-
није. 064/866-25-83.
(184053)

МЕРЦЕДЕС 1213 кипер,
регистрован до јуна 2015,
нови акумулатори.
064/154-37-74. (184163)

ЈУГО 45, 1993, бензин +
плин, алу фелне, 550
евра. 064/240-67-56.
(184192)

КОМБИ ивеко ривал
исправан, регистрован,
1.000 евра. 062/867-70-
52, Дубока бара 42.
(184195)

ОПЕЛ суза 1.3, 3 В, 1988,
атестиран плин, металик
сив. 064/142-55-93.
(184194)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени
мењачи, алу фелне.
064/856-60-65. (184194)

АСТРА Д 2001, караван,
екстра стање, оцарињена,
пасат 90, лимузина, плин,
власник. 063/152-09-34.
(184196)

КСАРА пикасо 1.6 ХДИ,
2005, 130.000 км, екстра
стање, регистрован.
064/130-36-02. (184207)

АУДИ А 3 2.0 ТДИ, крај
2004, нови модел, фул
опрема, може замена.
064/130-36-02. (184207)

ТИПО 1.7 дизел, 1993,
175.000 км, прва боја,
власник, купљен у „Дел-
ти”. 064/130-36-02.
(184207)

ТЕМПРА 1.6, 1998. годи-
ште, мало оштећена
напред, у првој боји.
064/130-36-02. (184207)

ПЕЖО 206, 1.9 Д, 2001.
064/174-68-09. 

ФОЛКСВАГЕН пасат,
1998. годиште, тегетплав,
1.9 ТДИ, аутоматик, реги-
строван, 2.750 евра.
062/647-326. (184277)

ЛАДА самара 1.300, 1991.
годиште. 062/164-93-21.
(184345)

ГОЛФ, 1991. годиште, 5 В,
екстра, металик зелен,
аларм, плин, музика, алу
фелне, 1.450 евра.
063/717-41-64. (184302)

ЈУГО темпо 1.1, 1999.
годиште, регистрован до
марта, поседује аларм,
центрлану блокаду. 362-
590. (184308)

ПОЛО 2002. годиште, 1.2
бензин, 3 В, власник.
064/199-24-56. (184294)

ГОЛФ 2, 1987. годиште,
1.3, бензин, 5 В, 5 Б, реги-
строван, 800 евра.
062/628-097. (184311)

МАТИЗ, 2002, регистро-
ван, прва боја, 1.600 евра.
061/664-39-26. (148312)

ПРОДАЈЕМ мању ауто-
приколицу, повољно.
013/235-21-03. (184286)

ПРОДАЈЕМ половне гуме
13, 14, 15 и 16 цоли.
064/993-71-87. (184318)

ШКОДА фелиција, 1998.
годиште, повољно.
064/172-86-12. (184319)

РЕНО 5 кампус, 1991.
годиште, црвен, уредан и
регистрован до 3. новем-
бра 2015, 600 евра.
063/271-843. (184329)

ПРОДАЈЕМ комби сузуки
кери, 1990. годиште. Тел.
064/564-83-35. (184322)

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправ-
них, исправних, хавари-
саних, продаја половних,
резервних делова, ауто-
механичарске услуге.
064/552-31-19, 069/203-
00-44. (183198)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
страних, домаћих, хава-
рисаних, неисправних.
066/409-991, 063/782-82-
69. (183198)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, до 100
евра. 063/122-13-96.
(184145)

ПЛУГ двобраздни 756,
леватор, брана, циклон.
063/746-77-80. (183917)

КРУЊАЧ, прекрупара
100, ТА, 3 кв 70, крека,
хладњак, поника.
069/520-76-77. (184132)

ТРАКТОР фергусон 558,
1979. годиште + кабина,
2.600 евра. 063/804-07-
85. (184312)

ИЗДАЈЕМ гаражу, мага-
цин 52 м2, 10 х 5 х 3. 616-
024, 063/747-95-26.
(183919)

ПОВОЉНО издајем гара-
жно место у „Тамиш
капији”. 063/213-171.
(184099)

ПРОДАЈЕМ гаражу у
Улици Светог Саве 68-б.
063/234-278, 063/156-73-
55. (ф)

ТРАЖИМ гаражу у закуп,
центар. 013/352-292,
063/815-69-35. (184165)

ИЗДАЈЕМ плејстејшн 4,
900 дин. дневно, са два
џојстика, четири игрице.
060/070-56-78. (СМС)

ПЕНТИЈУМ 4 АМД, 3.200
+ 3 ГБ рам, 19 инча, ТФТ
самсунг, 120 евра.
063/202-551. (184026)

ТВ ПОЛОВНИ, из увоза.
37, 55, 63, 72. 348-975,
066/348-975. (184114)

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

ПРОДАЈЕМ прасиће,
услужно клање, Новосе-
љански пут 175. 064/303-
28-68. (СМС)

ПРОДАЈЕМ ћурке, пили-
ће и прасиће, Панчево.
065/410-97-34. (СМС)

ПРОДАЈЕМ четинаре за
живе ограде и дворишта.
Тел. 064/157-48-98.
(183543)

НА ПРОДАЈУ полован
квалитетан намештај из
Швајцарске, кревети,
брачни, самци, угаоне
гарнитуре, троседи, дво-
седи, комоде, столови,
столице и још много тога.
Обезбеђен превоз.
064/445-24-95, 065/592-
78-75. (183631)

ПРЕОСТАЛО огревно
дрво, буква, багрем,
храст. Тел. 065/474-23-
08. (183781)

ПРЕОСТАЛО огревно
дрво, багрем, буква,
храст, цена 3.300.
065/454-36-00. (183783)

ПРОДАЈЕМ филтере за
ваздух, пречишћавање и
јонизацију ваздуха у
затвореном простору,
ново, гаранција. 064/507-
49-58. (183914)

ПРОДАЈЕМ балирану
детелину. 064/539-62-04.
(183917)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи свих кв, као нове,
достава, монтирање,
гаранција. 061/137-98-10.
(183916)

КУПОПРОДАЈА ТА пећи
свих кв, достава,  монти-
тање, гаранција. 062/974-
14-04. (183916)

ВРШИМ поправку,
ремонт, фарбање, ТА пећи.
061/137-98-10. (183916)

НА ПРОДАЈУ кирби, цена
по договору. 069/117-74-
04. (183929)

СУДОПЕРА, висећа кухи-
ња, кревети, душеци,
плински решо + боца,
грејалице. 065/353-07-57.
(173930)

КРОВНИ прозори, два
комада, половни, 73–80 х
93–100. 013/347-209.
(183940)

ПОВОЉНО продајем
дрвене мердевине, ТВ
самсунг, две старинске
фотеље. 013/321-422.
(183995)

ПРОДАЈЕМ троседе, спа-
ваћа соба, каучеве, ком-
биновани фрижидер, деч-
ја колица, телефизоре,
гарнитуре, регале, двосе-
де, ел. шпорет, сто +
четири столице, ТА пећи,
машину за веш, суђе,
мост регале, тепихе,
разно. 063/107-78-66.
(183944)

ПРОДАЈЕМ трпезарију,

комода 2,30 м, стаклена

витрина 1 м. 064/616-47-

67. (184006)
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ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, 2–6 кв, достава,
монтирање, гаранција.
063/182-08-95, 335-930.
(184008)

СВИЊЕ на продају. Тел.
062/829-81-44. (184018)

ПРОДАЈЕМ меснате тов-
не свиње. 063/812-36-04,
062/691-205. (184028)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи 6 и 3
кв. 060/633-02-30.
(184031)

ПРОДАЈЕМ фитнес спра-
ве за теретане и фитнес
центре, као нове, из уво-
за, повољно. Мики, Мра-
морак. 062/171-37-40.
(184034)

ПЕЛЕТ, преостале коли-
чине продајем, буква,
квалитетно. 063/322-847.
(184035)

ПРОДАЈЕМ у деловима
веш-машину, индесит.
061/685-54-02. (184047)

ПРОДАЈЕМ половна деч-
ја колица кико и седиште
за ауто. 060/362-78-71.
(184045)

СТЕПЕНИШТА храст,
јасен, буква, прозори,
врата, израда/монтирање.
063/732-82-16. (184103)

СВИЊСКЕ полутке, ква-
литетне, све величине,
кућна достава. 065/614-
74-40, 633-250. (184109)

ТУШ-КАБИНА, телевизо-
ри, колица метална,
ВМХ, кујну, витрину,
мини-шпорет. 064/635-
77-42. (184113)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет,
нов, 14.000, веш-машина
очувана, сензитив 9315,
12.000, замрзивач санду-
чар 410 л, 3.000, шпорет
комбиновани плин-стру-
ја, 5.000. 013/617-260.
(184117)

ГРАНТИНА коцка 10 х
10, за паркинге. 063/771-
55-44, 063/246-368.
(184060)

М О Т О К У Л Т И В А Т О Р
ИМТ 506, фреза, нови
точкови, очуван. 013/331-
760, 065/806-00-19.
(184061)

ПРОДАЈЕМ дрва, радија-
торе, боце за аутогено и
греде. Тел. 401-412.
(1847074)

ПРОДАЈЕМ пелет врхун-
ског квалитета, преостала
количина. 065/251-03-57.
(184092)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монти-
рање, гаранција, повољ-
но. 060/601-27-15.
(184088)

ПРОДАЈЕМ осовину за
абрихтер 250 мм. Тел.
344-718. (184078)

ГОРЕЊЕ веш-машина,
дигитална подна вага са
штапом. 064/174-46-68.
(184128)

ЗИМСКЕ гуме 165/70 Р
14, четири комада, мало
коришћене, продајем
повољно. 063/876-10-43.
(184131)

ЗАМРЗИВАЧ  260 л-410 л,
веш-машина, фрижидер,
ТА пећ 2,2 кв – 3,5 кв,
регал, разни лежаји,
орман, трпезаријски сто
са столицама, шиваћа.
Тел. 342-689, 063/861-82-
66. (184151)

ПЕЋ централног грејања,
централ 23, нова нераспа-
кована, испод цене нове.
064/154-37-74. (184163)

БРИКЕТ, преостало висо-
кокалорично гориво од
храста за сва ложишта.
061/296-91-67, 013/743-
792. (и)

ПРОДАЈЕМ штенад
малиноа и акваријум 250
л, повољно. 063/844-82-
31. (р)

ПРОДАЈЕМ вијетнамске
прасиће 2.000 динара
комад, може и замена.
063/185-22-74. (р)

ПРОДАЈЕМ салонит пло-
че димензије 170 х 110
цм. Тел. 064/948-71-22.
(184216)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину, половне
делове. Мића, 013/346-
790, 064/129-73-60.
(184202)

ПРОДАЈЕМ тросед, дво-
сед и фотељу, повољно.
Тел. 064/959-98-64.
(184227)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава.
064/494-90-23. (184236)

ПРОДАЈЕМ овце цигаје.
065/445-57-36. (184253)

ПЕЋ на дрва, кухињски
радни део, мотор за уси-
сивач. 065/344-85-77.
(184246)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те. 063/773-45-97, 371-
568. (184256)

ДЕБЕЛЕ свиње, товне
ћурке, товни пилићи.
060/444-55-01. (184262)

МЕТАЛНИ намештај дво-
сед, столице са столом,
повољно, за баште или
локале. 062/448-992.
(184285)

ДЕЧЈА колица пег перего,
зелене боје и кишобран
колица инглесина, тамно-
плаве боје, мало прешла,
редовно сервисирана.
060/031-48-52. (184285)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (184346)

ТА ПЕЋИ свих киловата,
достава, монтирање,
гаранција две године.
061/317-07-67, 013/415-
074. (184342)

ПРОДАЈЕМ фрижидер
горење, исправан.
013/235-21-03. (184286)

НА ПРОДАЈУ алумини-
јумски киоск за кокице.
064/866-25-67. (184296)

ФРИЖИДЕРИ, замрзи-
вач, веш-машине, суши-
лице, шпорети из Немач-
ке. Гаранција. 062/824-
23-21. (184317)

АЛФА плам шпорет на
дрва, леви нов, бео, повољ-
но. 063/801-56-63. (184282)

ПРОДАЈЕМ повољно
инвентар за продавницу.
063/892-08-37. (184325)

РЕГАЛ, тросед, францу-
ски лежај, душек, орма-
ни, шпорет, дечји кревет,
ципеларник, ТА пећи,
радни сто, судопера,
чивилук, трпезаријски
сто и витрина, шанк, сто
+ столице, кухињске
витрине, дневни сточић.
064/155-38-13. (184324)

НА ПРОДАЈУ дебела сви-
ња, тежине око 180 кг.
Тел. 063/730-55-41, Омо-
љица. (184328)

ПОВОЉНО продајем очу-
ван горење шпорет. Тел.
063/152-27-29. (184336)

ЛЕЖАЈ самац 2.000, угао-
на клупа 5.000, ново, бал-
конска врата комплет.
064/112-34-60. (184335)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи свих
величина. 064/366-57-87,
335-974. (184008)

КУПУЈЕМ перје, дуње,
јастуке, мењам за лио
јастуке. 064/426-38-55.
(184236)

КУПУЈЕМ перјане јасту-
ке, дуње и јоргане, ста-
рински намештај, слике,
сатове, флаше сифон
соде, старе играчке,
лустере и остало. 335-
974, 063/705-18-18.
(184008)

КУПУJЕМ перје, старе
слике, сатове, лустере,
ордење, старе флаше
сифон соде, стару пошту,
бижутерију, фигуре и
друго. 335-930, 063/705-
18-18. (184008)

КУПУЈЕМ ТА пећи, туча-
не пећи с елементима и
старе сатове. 063/705-18-
18. (184008)

КУПУЈЕМ исправ-
не/неисправне ТА пећи,
2, 3, 4 кв. 061/137-98-10.
(183916)

КУПУЈЕМ старе веш-
машине, замрзиваче,
фрижидере, шпорете,
итд. 061/287-48-87,
064/126-11-28. (183974)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе слави-
не, старе веш-машине, фри-
жидере, замрзиваче, ел.
моторе, каблове, акумулато-
ре и остали метални отпад.
060/521-93-40. (184147)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
долазим на кућну адресу.
061/322-04-94, 064/484-
13-76. (184168)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, сато-
ве, пенкала. Тел. 313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (184176)

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи, свих
кв, добро плаћам.
060/601-27-15. (184239)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (184295)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
земљиште, 3,5 ланаца, до
пута, 80.000 евра.
064/168-59-78. (СМС)

ЦЕНТАР, 34, ТА, тераса,
25.000; Тесла, усељива
гарсоњера, 18.000. „Тина
РС”, 060/709-72-99.
(183736)

ПРОДАЈЕМ две куће, 30
ари, Старчево, 35.000,
договор. Тел. 064/505-73-
09. (172766)

ПРОДАЈЕМ плац у Кача-
реву, ново насеље, близу
језера. 065/602-14-70.
(182957)

КУЋА, Банатско Ново
Село, 77 м2, 12,40 ари
плаца. Тел. 063/744-24-
58. (182985)

КАЧАРЕВО, кућа спрат-
ница, с ајнфором, пет ари
плац, усељива, договор.
064/372-88-37. (183340)

ТЕСЛА, лукс кућа 90 м2,
2,7 ари, 69.000, договор.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(183953)

ТЕСЛА, кућа 100 м2, 4,5
ари, 57.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (183953)

ЦЕНТАР, кућа 100 м2, 2
ара, 51.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (183953)

БАНАТСКО Ново Село,
кућа 100 м2, 15 ари, сре-
ђено, замена стан, двосо-
бан. „Гоца”, 063/899-77-
00. (183953)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 100
м2, 35.000, хитно. „Гоца”,
063/899-77-00. (183953)

ПРОДАЈЕМ кућу, 9 х 12,
спратну, завршни радови,
нова Миса, власништво,
1/1. 064/221-36-12.
(183921)

ПРОДАЈЕМ воћњак, ста-
ри црепајачки пут, 32
ара, повољно. 063/856-
74-02. (183937)

ПЛАЦ 11 ари, Кудељарац,
власник, замена за ауто,
повољно. 064/300-40-01.
(183952)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, добра локаци-
ја. 063/879-51-40.
(183962)

СТАРИ црепајачки пут,
викендица, воћњак,
башта, 20 ари, легализо-
вано. 063/879-51-40.
(183962)

КУЋА, новија, продајем,
137 м2 стамбени простор
+ 64 м2 помоћна зграда.
Црепаја. 063/501-113.
(183933)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, сива фаза, грађевин-
ска дозвола, власник,
33.000 евра, договор.
065/258-87-77. (183973)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа на 14 ари грађевин-
ског плаца, фронт 17 м.
Тел. 064/665-89-64,
064/549-08-78. (183975)

КУЋА на продају, замена
стан, две стамбене једи-
нице, 60 + 32 м2, легали-
зовано, Стрелиште. Тел.
060/500-90-12. (184004)

НА ПРОДАЈУ грађевин-
ски плацеви, етнозона, 6
ари, 3.000 евра. Ковински
пут. 064/276-04-75.
(184035)

МИСА, кућа, комплетно
завршена, два одвојена
стана, 6 ари. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (188050)

СТРОГИ центар, кућа 180
м2, 100.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (188050)

НОВА кућа, 200 м2, на 3
ара, Нушићева, 75.000,
договор, замена. 061/689-
30-03. (184051)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
кућу са два стана, ЕГ, 7
ари воће, Доњи град,
легализована. 063/845-
85-80. (184068)

КУЋА, Стрелиште, 100 м2,
две помоћне зграде, плац
19 ари, продајем.
063/320-693. (184079)

ЗЕМЉА у Банатском Бре-
стовцу, 2,5 хектара, на
продају. 063/320-693.
(184079)

ДЕБЕЉАЧА, 150 + 32 м2,
колски улаз, 7,34 ари,
укњижено, одлична.
063/890-29-56. (184093)

ТЕСЛА, 70 м2, 3 ара, кол-
ски улаз, 32.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (184075)
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ЖАРКА Зрењанина, стара

„Утва”, сређена, мањи

плац, 70 м2, 31.000, дого-

вор. „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (184075)

БАНАТСКИ Брестовац,

16 ари плаца, 85 м2, мало

улагања, 11.000, договор.

„Олимп”, 351-061,

063/494-898. (184075)

ХИТНО продајем стару

кућу у Долову, 1/1, вода,

струја, укупно 3,60 ари,

Страхиње Стефановића

бр. 3, 6.000 евра. Тел.

065/473-85-00. (184124)

ХИТНО, повољно прода-

јем плац, 3,5 ари, 1/1 вла-

сник, Димитрија Туцови-

ћа 115. 063/286-028.

(184135)

ПРОДАЈЕМ плац 137 ари,
код касарне 5000.
064/290-45-55. (ф)

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

ПРОДАЈЕМ плац 102
ара, Новосељански пут,
погодно за инвеститоре.
0 6 5 / 8 4 6 - 7 5 - 4 6 .
(184146)

ЗАСЕБНУ кућу, нова
Миса, лепо двориште,
96 м2, власник, договор.
0 6 3 / 7 5 2 - 5 9 - 1 8 .
(184156)

СТАРЧЕВО, Шумице,
четворособна, спратна
кућа, гаража, 2,5 арa,
20.000. „Премиер”,
063/800-44-30. (184168)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
плац 5 ари на Миси, код
„Тмушића”. 066/317-632.
(184170)

ПРОДАЈЕМ земљу, три
ланца на црепајском
каналу, повољно.
066/807-08-83. (184187)

НОВА Миса, 64 м2, два
ара с поткровљем, сређе-
на. „Леа”, 064/340-37-14.
(184175)

ХИТНО продајем стару
кућу у Долову, 1/1, вода,
струја, укупно 3,60 ари,
Страхиње Стефановића 3,
6.000 евра. Тел. 065/473-
85-00. (184124)

ЗАМЕНИТЕ вашу стару кућу
у граду за нови стан. Тел.
064/267-71-74. (184195)

ПРОДАЈЕМ викендицу с
воћњаком у Долову,
хиподром, 25 ари. Тел.
313-716. (184212)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Банатском Бре-
стовцу на Баваништан-
ском путу. 064/143-64-35.
(184217)

ПОВОЉНО продајем два
плаца на новој Миси код
цркве. 063/232-086.
(184208)

СЕФКЕРИН, одлична, 200
м2, 16 ари, 20 м фронт,
20.000. „Мустанг”, 331-
341, 064/151-18-93.
(184226)

СТАРЧЕВО, 88 м2, 9,3 ара,
нова фасада, добра,
27.000. „Мустанг”, 331-
341, 064/151-18-93.
(184226)

КОТЕЖ 1, двојна, спрат-
на, алу столарија, етажно,
50.000. „Мустанг”, 331-
341, 064/151-18-93.
(184226)

ПРОДАЈЕМ плац 5 и 10
ари, грађевински, стара
Миса. 062/830-85-42.
(184243)

ШИРИ центар, самостал-
на кућа 3,3 ара, три стам-
бене јединице + локал, 11
година у раду, прелепо,
договор. 064/188-42-64.
(184251)

ПРОДАЈЕМ повољно пре-
лепу кућу, близу центру,
на 3,5 ари. „Весна два”,
066/937-00-13. (184263)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли, звати после 16
сати. Тел. 064/280-22-80.
(184273)

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

ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена град-
ња, 13 ари. 064/921-01-
57. (184280)

КУЋА, 120 м2, 2,60 ари,
Доњи град, укњижена,
власник, реновирана.
064/211-68-39. (184281)

КОТЕЖ 1, прелепа сређе-
на кућа, 120 м2, 3,5 ари,
82.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (184283)

ЈАБУЧКИ, до пута, лепа
кућа, 61 м2, поткровље
незавршено, 7,2 ара,
28.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (184283)

ХИТНО плац од 3,6 ари са
три стамбене јединице.
Личка улица, код старог
„бувљака”. Замена за стан
или продају. 065/221-43-
39. (и)

ПРОДАЈЕМ кућу с пла-
цем од 18 ари, дозвољена
спратност П + 3 + ПК у
Браће Јовановића, Пан-
чево. 065/521-13-87.
(184341)

КУЋА спратна, Тесла, 160
м2, ЦГ, паркети, гаража,
подрум. 062/164-93-21.
(184345)

МАЛИ рит 84 м2, на 7 ари,
струја, 5.500. „Ивакс”,
064/376-80-83. (184293)

ШИРИ центар, за адапта-
цију, 30.000, Кудељарац,
новија, 32.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (184293)

ПЛАЦ, Караула, 10 ари,
вода, струја, 25.000 евра.
061/664-39-26. (184312)

ПРОДАЈЕМ плац на Ста-
ром Тамишу, повољно.
063/870-69-20. (184320)

ПЛАЦ у Јабуци 4 ара,
Качаревачка улица, огра-
ђен, са бунаром. 063/756-
66-45. (184333)

ЦЕНТАР, кућа 120 м2,
реновирана, укњижена,
повољно. 064/112-34-60.
(184335)

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

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, без посредника,
52 м2, ЦГ, IV спрат,
29.000 евра. 063/766-62-
01. (182382)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли, реновиран,
екстра стање, намештен,
без посредника, власник.
063/800-46-51. (182551)

ТРОСОБАН, 82 м2, Котеж
2, други спрат, ЦГ, укњи-
жен, власник. 063/830-
28-55. (182941)

ПРОДАЈЕМ стан у
Кикиндској улици, 53 м2.
063/234-315. (182930)

ПРОДАЈЕМ стан, 84 м2,
на Котежу 2, без посред-
ника. 065/398-98-99.
(183542)

ЈЕДНОСОБАН, 32 м2,
14.000, једнособан 40
м2, 16.000, центар, згра-
да. 061/670-97-96.
(183504)

ТРОСОБАН, новоград-
ња, 62 м2, Котеж 1, тре-
ћи спрат, укњижено,
45.000 евра, Радничка
3. 063/158-28-92.
(183619)

ЈЕДНОСОБАН, новоград-
ња, 31 м2 + тераса, Котеж
1, приземље, укњижено,
23.000 евра. 063/158-28-
92. (183619)

КОМПЛЕТНО реновиран
трособан стан 64 м2 + 6 м2

тераса, лифт, централно
грејање, храстов паркет,
ПВЦ столарија с ролетна-
ма, Стрелиште. 069/214-
41-49. (183453)

НОВИ станови, 110, 55
м2, приземље, спрат, цен-
тар, Ослобођења 28-а.
064/295-50-95. (183639)

ТЕСЛА, двособан, 62 м2,
тераса, у одличном ста-
њу, 37 м2. 251-93-97.
(183672)

СТАНОВИ, нова Миса,
40, 35, 55 м2, Далматин-
ска 36, повољно. 063/377-
835. (183901)

ТЕСЛА, двособан, призе-
мље, ЦГ, 51 м2 + 6 м2

лођа, власник. 064/668-
89-15. (183800)

ТЕСЛА, на продају тросо-
бан комфоран стан, 80 м2,
IV спрат, усељив.
063/770-45-55. (183843)

ВЛАСНИК продаје стан
на Содари, трособан, 71
м2 грејне, комплетно
реновиран, ПВЦ столари-
ја с ролетнама, паркет,
нова два мокра чвора и
струја, сигурносна врата,
видео надзор, ЦГ, лифт,
укњижен, вреди погледа-
ти. 063/325-916. (183410)

СОДАРА, продајем трои-
пособан стан, сређен, 83
м2, ЦГ, договор. 064/482-
44-94. (183924)
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ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
Београд четворособан,
Котеж 2, трећи спрат.
063/856-74-02. (183937)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двори-
ште, гаража. 064/938-41-
99. (183938)

ЦЕНТАР, оловка, 60 м2,
39.000, 50 м2, 35.000,
намештен. „Гоца”,
063/899-77-00. (183953)

ЦЕНТАР, трособан, 64 м2,
49.000, четворособан,
67.000, петособан,
75.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (183953)

ЦЕНТАР, 40 м2, једноипо-
собан, нов, 28.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(183953)

ТЕСЛА, мањи двособан,
сређен, 26.000, трособан,
43.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (183953)

КОТЕЖ 2, трособан, 74
м2, II, 45.000, двособан,
намештен, 29.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(183953)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80 м2, 39.000, 66 м2,
35.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (183953)

УЛИЧНИ део стана,
Ослобођења, 60 м2,
25.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (183953)

ТРОСОБАН стан, 90 м2, I
спрат, ЕГ, нов, 46.500
евра. 063/812-48-62.
(183958)

НА ПРОДАЈУ двособан
стан, Максима Горког и
два ланца земље, мали
Надел. 064/078-69-06.
(183970)

ПРОДАЈЕМ стан, 62 м2,
Стрелиште. 064/170-57-
10, 065/824-39-44.
(183971)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
први, ЦГ, власник, одмах
усељив, близу „Авива”,
изузетно леп, очуван.
060/511-77-76. (183989)

ХИТНО продајем/мењам
за мањи трособан, 88 м2,
Котеж 1, 46.000. 064/237-
32-87. (184006)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ без
посредника трособан
стан, 74 м2, први спрат,
власник, Содара, за једно-
ипособан, мањи двосо-
бан, Тесла, Котеж 1.
064/616-47-67. (184006)

КОТЕЖ 1, приземље, 57,
ЦГ, тераса 5,4, „Радова”
зграда, укњижен, 35.000.
064/266-25-80. (184043)

СОДАРА, двособан, ЦГ,
II, укњижен, усељив,
31.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (188050)

ВОЈНА зграда, двоипосо-
бан, 70 м2, II, ЦГ, 44.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (188050)

СОДАРА, трособан 83 м2,
једнособан 40 м2. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (188050)

СВЕТОЗАРА Милетића,
једнособан, 32 м2, први,
750 евра/квадрат. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (188050)

НОВО, гарсоњера, 25 м2,
17.000, једнособан 38 м2,
23.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (188050)

ТЕСЛА, двособан, нижа
спратност, договор. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(188050)

НОВА Миса, сређен, тро-
собан, II спрат, укњижен,
39.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (188050)

КОТЕЖ 1, jедноипособан,
33 м2, III, ЦГ, договор.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (188050)

ХИТНО продајем два тро-
собна у новој кући, неза-
вршена, 70.000 евра. 341-
789. (184127)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Тесли, тераса,
укњижен, власник.
060/011-49-52. (184110)

ПРОДАЈЕМ, Тесла, 3.0,
III, ЕГ, сређен, леп.
„Ковачевић”, 060/745-05-
75. (184055)

ВЕЛИКА понуда станова на
свим локацијама. „Коваче-
вић”, 060/505-10-50. (184055)

СТРЕЛИШТЕ, I, ЦГ, 57
м2, 32.000. „Ковачевић”,
060/505-10-50, 064/317-
91-30. (184054)

ТЕСЛА, једноипособан,
49 м2, ЦГ, високо призе-
мље, 29.500. „Коваче-
вић”, 060/505-10-50,
064/317-91-30. (184054)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, сређен, усе-
љив. 063/233-443. (148076)

ТЕСЛА, трособан, леп,
повољан, 61 м2, X, ЦГ,
хитно, 29.500. „Коваче-
вић”, 060/505-10-50,
064/317-91-30. (184054)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
стан 43 м2, ЦГ, ВП, Стре-
лиште. 063/845-85-80.
(184068)

КОТЕЖ 2, трособан, 80
м2, III, ЦГ, 43.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (184077)

ТЕСЛА, једнособан, пот-
пуно сређен, 30 м2, VII,
ЦГ, 20.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(184077)

ЦЕНТАР, П. Драпшина
једнособан, 34 м2, III, ЦГ,
усељив, 26.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (184077)

КОТЕЖ 2, 60 м2, ЦГ, ВП,
усељив, 30.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(184077)

М Е Њ А М / П Р О Д А Ј Е М
двособан, 50 м2 + тераса,
Котеж 1, за мањи.
061/164-53-41. (184084)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, VI,
42.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(184098)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII,  лифт, 30.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (184098)

КОТЕЖ 2, 79 м2, ЦГ, брзо
усељив, пети, 45.000,
договор. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(184098)

ЦЕНТАР, Робна кућа,
двоипособан, 63 м2, две
терасе, 45.500, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (184098)

КОТЕЖ 2, двособан, 58
м2, ВП, тераса, укњижен,
31.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(184098)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА, ВП, укњижен, 27.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (184098)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, VII, ЦГ, 26.500 и 52
м2, IV, TA, 22.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (184098)

ЦЕНАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија град-
ња, 29.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(184098)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
38 м2, ТА, II, укњижен,
23.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (184098)
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ТАМИШ капија, 73 м2,
нов, повољно. 063/338-
332. (184139)

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

ТРОСОБАН стан, 70 м2,
етажа, Младост, терасе,
власник. 370-433,
064/255-57-34. (184148)

КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ, III,
договор. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(184152)

СТРЕЛИШТЕ, 64 м2, ЦГ,
ВПР, усељив, укњижен.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (184152)

СОДАРА, 58 м2, ЦГ, III,
лифт, усељив. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(184152)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
ЦГ, II, Радове зграде. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (184152)

УЖИ центар, 40 м2, ЕТ, II,
26.500. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (184152)

НОВА Миса, 54 м2, ТА, I,
две терасе, 26.000. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (184152)

НОВА Миса, 35 м2, ТА,
ПРИ, 19.500. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(184152)

ПЕПЕЉАРА, трособан,
ТА, I, повољно. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(184152)

ЦЕНТАР, дворишни,
само 12.000 евра. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (184152)

ПРОДАЈЕМ два идентич-
на једнособна стана,
Содара, 38 м2, ЦГ, клима,
интерфон, кабловска, два
лифта, власник. 060/555-
25-42. (184157)

ЦЕНТАР, двособан, III,
55 м2, ЦГ, две терасе,
38.000. „Премиер”,
063/800-44-30. (184168)

СОДАРА, једнособан, II,
33 м2, лифт, ЦГ, 22.500.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (184168)

СОДАРА, двоиопсобан,
II, лифт, 65 м2, ЦГ,
38.500. „Премиер”, 352-
489,  063/800-44-30.
(184168)

НОВА Миса, трособан, I,
72 м2, ЦГ, 40.000. „Пре-
миер”, 352-489,  063/800-
44-30. (184168)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
II, 57 м2, ЦГ, 31.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (184168)

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2, с
двориштем, договор. Тел.
061/721-12-56. (184160)

НОВ неусељен стан,
Тесла, код пијаце, 37 + 12
м2, галерија (дуплекс),
једнособан + галерија,
леп и миран крај, квали-
тетна зграда, IV, нема
лифт, 19.500, без посред-
ника. 065/567-56-78.
(184173)

СОДАРА 33 м2, II, ЦГ,
Коктеж 1, 98 м2 + 40 м2.
„Леа”, 064/340-37-14.
(184175)

СТРЕЛИШТЕ, два двособ-
на на I спрату, Гундули-
ћева и Вељка Влаховића.
„Леа”, 064/340-37-14.
(184175)

ЦЕНТАР, двособан, 55,
38.000, двоипособан, 63,
44.000. „Јанковић”, 348-
025. (184177)

КОТЕЖ 2, двособан, 56,
30.000; Стрелиште, дво-
собан, 57, 30.000; тросо-
бан, 80, 39.000; једноипо-
собан 48, 22.000; Тесла
једнособан, 21.000. „Јан-
ковић”, 348-025. (184177)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
38 м2, ВП, сређен, 26.000.
„Мустанг”, 069/226-66-
58. (184183)

ТЕСЛА, једнособан, 28 м2,
ВП, ново купатило,
20.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (184183)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2 +
Т, I, ЦГ, 33.000.
„Мустанг”, 069/226-66-
58. (184183)

ХИТНО стан на продају,
договор. 064/130-27-34.
(184184)

ПРОДАЈЕМ стан, 76 м2,
Содара, I спрат, Дринска
15. 066/342-763, 013/342-
763. (184191)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (184198)

ДВОРИШНИ једнособан
стан с грејањем и
баштом, 14.000. 062/885-
43-20. (184203)

ТЕСЛА, I, ЦГ, двособан у
двоипособан, тераса,
31.000. „Мустанг”, 331-341,
064/151-18-93. (184226)

КОТЕЖ 2, 60 м2, ВП, ЦГ,
добар, 30.000. „Мустанг”,
331-341, 064/151-18-93.
(184226)

ТЕСЛА, мањи једнособан,
ВП, ЦГ, 20.000 фиксно.
„Мустанг”, 331-341,
064/151-18-93. (184226)

КОТЕЖ 2, леп једноипо-
собан, 36 м2 + тераса, ВП,
26.000. „Мустанг”, 331-
341, 064/151-18-93.
(184226)

СОДАРА, једнособан, 30
м2, ВП, ЦГ, 22.000.
„Мустанг”, 331-341,
064/151-18-93. (184226)

МИСА, „Тргопродуктова”
зграда, 43 м2, ТА, 18.500.
„Мустанг”, 331-341,
064/151-18-93. (184226)

ДВОРИШНИ, Ослобође-
ња, једнособан, купатило,
12.500. „Мустанг”, 331-
341, 064/151-18-93.
(184226)

ДВОСОБАН стан, строги
центар, комплет сређен, I
спрат, ЕГ, укњижен, вла-
сник. 064/267-62-16.
(184213)

БЕОГРАД, центар Кара-
бурме, продајем две гар-
соњере од 30 м2, у истој
згради, без лифта.
063/867-40-25. (184233)

ЦЕНТАР, 36 м2, једноипо-
собан, 21.000, Миса јед-
ноипособан, 19.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(184237)

СТРЕЛИШТЕ, 46 м2, ЦГ,
усељив, власник, 25.000
евра. 064/169-50-28,
066/258-044. (184238)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан 59 м2, двособан у
киндер згради. 063/102-
94-45. (184248)

КОТЕЖ 1, троипособан,
78 м2, две терасе, функци-
оналан, договор. 064/134-
08-20. (184249)

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

ПРОДАЈЕМ комплетно
сређен ексклузиван дво-
собан стан у центру.
063/801-56-63. (184282)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан, нов, ПВЦ столари-
ја, ЦГ на струју, цена по
договору. 065/822-48-22.
(184244)

ЦЕНТАР, једноиопсобан,
нов, екстра сређен.
065/822-48-22. (184244)

ЦЕНТАР, двоипособан,
60 м2, ЦГ, нов, ПВЦ сто-
ларија. 065/822-48-22.
(184244)

ЦЕНТАР, троипособан,
88 м2, ЦГ, нов, ПВЦ сто-
ларија. 065/822-48-22.
(184244)

ТЕСЛА, станови у изград-
њи, разних структура,
екстра сређени, ЦГ.
065/822-48-22. (184244)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
37 м2, ВП, ЦГ, 22.500, одли-
чан. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (184267)

ПРОДАЈЕМ на Тесли, дво-
собан са стварима, због
исељења. „Весна два”,
066/937-00-13. (184263)

ПРОДАЈЕМ прелепе ста-
нове свих структура на
Котежу 2. „Весна два”,
066/937-00-13. (184263)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, TA, сређен,
30.000. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(184267)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, II, ТА, тераса,
26.000. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(184267)

ПРОДАЈЕМ стан, Содара,
58 м2, трећи спрат, ЦГ.
069/342-79-50. (184354)

ТЕСЛА, 32 м2, централно,
власник, 25.000, прода-
јем/мењам, без посредни-
ка. 060/476-39-89.
(184290)

ВЕЛИКИ избор двори-
шних станова, центар,
околина, 10.000–16.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(184293)

КОТЕЖ 1,5, 50 м2, ЕГ,
приземље, тераса, сређен,
договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (184293)

ПРОДАЈЕМ без посред-
ника стан 60 м2, центар,
III спрат, ЦГ. 060/350-10-
85. (184292)

ПРОДАЈЕМ без посред-
ника гарсоњеру, строги
центар града, ТА, клима,
III спрат. 064/311-39-64.
(184292)

КОТЕЖ 2,5, ЦГ, тераса,
лифт, VIII, 43.000, дого-
вор. „Ивакс”, 064/376-80-
83. (184293)

СТАН, центар, ЈНА 3-а,
45 м2, хитно, повољно,
може канцеларија, аген-
ција. 065/966-66-61.
(184309)

ПОВОЉНО, нов стан, 52
м2, Тесла, IV спрат,
20.000 евра, ТА. 062/160-
94-76. (184314)

КОТЕЖ 1, двособан, IV,
57 м2, ЦГ, 33.000. „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (184332)
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ВВААЖЖННОО  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!

ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА  ООГГЛЛААССАА  ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на

надокнаду трошкова.

СТАНОВИ 

ПОНУДА 



КОТЕЖ 2, леп трособан
стан, 72 м2, сунчана стра-
на, поглед на ливаду, два
лифта, III, 45.000 или
мањи и доплата. „Кров”,
060/683-10-64. (184283)

КОТЕЖ 2, прелеп ренови-
ран трособан, 85 м2, IV,
53.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (184283)

КОТЕЖ 2, једнособан
преуређен у једноипосо-
бан, ексклузиван, VI,
35.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (184283)

КОТЕЖ 2, ексклузиван
двособан, 52 м2, први део,
I, 40.000. „Кров”,
060/683-10-64. (184283)

СТРЕЛИШТЕ, Исидоре
Секулић, стан 56 м2, про-
даје власник. 064/448-68-
29, 013/361-836. (184329)

КУПУЈЕМ станове,
исплата одмах. 064/317-
91-30. (184054)

КУПУЈЕМ мањи двособан
стан без грејања, нижи,
Тесла, Котеж, исплата одмах.
063/286-125. (183960)

КУПУЈЕМ једнособан,
двособан стан за ренови-
рање, брза исплата.
064/206-55-74. (184098)

КУПУЈЕМО станове и куће
на свим локацијама, испла-
та одмах. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (184152)

ИЗДАЈЕМ једноипособан,
намештен стан, у центру.
065/296-20-14. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан,
ненамештен стан, Котеж
1. 063/152-43-09. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једносoбан
стан, Стрелиште, ненаме-
штен, реновиран, усељив.
066/432-820. (СМС)

ДВОСОБАН стан издајем,
Панчево, Котеж 2.
063/847-80-05. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, шири центар.
064/489-65-50.

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, ЦГ,
телефон, интерфон. Тел.
064/357-85-49. (184158)

КОМФОРАН стан, 30 м2,
ненамештен, Стрелиште,
депозит обавезан. 251-96-
03, 064/226-67-31. (188847)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан,
Спортски центар, повољно.
063/849-54-32. (183569)

ИЗДАЈЕМ празан тросо-
бан стан на дуже, ЦГ,
Турска глава. 061/146-30-
08. (184123)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, 62
м2, на Содари, комфоран, са
централним грејањем.
069/202-41-20. (183472)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у Зеленгори, без централ-
ног грејања. 065/891-09-
87. (183612)

ИЗДАЈЕМ намештен стан са

грејањем, климом, видео над-

зор. 064/118-38-79, 062/113-

20-14, 061/613-38-84. (183659)

КОТЕЖ 2, двособан наме-
штен стан. 062/342-486.
(183800)

ИЗДАЈЕМ стан, Стрели-
ште, ЦГ, 48 м2, високо
приземље, празан.
063/248-683. (183831)

ИЗДАЈЕМ стан, двоипо-
собан, ЦГ, клима, Котеж
1, III спрат. 064/149-42-
23. (183886)

ИЗДАЈЕМ комфоран дво-
собан стан у строгом цен-
тру, пешачка зона, на
дуже. 063/375-502.
(183916)

ОПРЕМЉЕН стан, кућа,
посебан улаз, ЦГ, клима,
кабловска, Стрелиште.
063/759-43-95. (183992)

КОТЕЖ 2, празан двосо-
бан стан, грејање, лифт,
телефон, кабловска, 120
евра. 063/765-84-50.
(183991)

ИЗДАЈЕМ два намештена
стана близу „беовоза”, на
дуже време, људима који
ће поштено становати,
поштено користити ста-
нове, цена 70-80 евра.
013/361-292, 061/159-75-
56. (183925)

КОД „Авива”, Тесла, изда-
јем намештен једнособан
стан самцу. 065/353-07-
57. (183930)

ИЗДАЈЕМ стан, строги
центар, 56 м2. 063/870-
07-98. (183932)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
са двориштем, Спортски
центар, нова Миса.
064/363-60-08, 615-516.
(183933)

ПРАЗАН двособан стан за
издавање на дужи период,
Стрелиште. 064/267-45-
05. (183936)

ИЗДАЈЕМ мањи нов
намештен стан, центар.
063/734-82-31. (183947)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
ненамештен. Тел.065/554-
53-05. (183949)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, ЦГ,
III спрат. Тел. 064/865-
85-08. (183940)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу за самца с употре-
бом купатила. 013/371-
262. (183959)

ИЗДАЈЕМ на дуже једно-
собан полунамештен стан
на Содари, звати после 15
сати, 100 евра. Тел.
064/111-08-68. (183964)

ИЗДАЈЕМ стан, једноипо-
собан, Тесла, Илије Гара-
шанина 10, ТА. 231-56-00,
065/468-76-27. (183980)

КОМФОРАН већи леп
једнособан намештен
стан + гарсоњера. Стре-
лиште, кућа. 064/218-83-
45, 013/362-406. (183981)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан у строгом
центру града, изнад СДК,
ЦГ, клима, видео надзор.
Тел. 063/709-86-64.
(183982)

СТРЕЛИШТЕ, издајем
двособан намештен стан,
војном лицу, 100 евра.
Тел. 064/222-49-74,
061/643-79-67. (183987)

ИЗДАЈЕМ празну гарсо-
њеру у Самачком хотелу,
Драган. 064/503-31-72.
(184000)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси,
близу Спортског центра,
40 м2, празан, на дуже
време. Звати на 063/253-
466. (184009)

ЈЕДНОСОБАН, 50 м2,
намештен, Котеж 2, поче-
так Војвођанског булева-
ра. Тел. 310-740, 064/929-
98-49. (184030)

ДВОСОБАН стан, Стевана
Шупљикца, ЦГ, кухињски
елементи, 100 евра.
Невенка. 332-290.
(184029)

ДВОСОБАН стан за изда-
вање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (184014)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан на Тесли, са гре-
јањем. Тел. 064/224-89-
60. (184021)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Тесла, 130 евра.
064/235-78-00, 064/293-
08-06. (1840239

ИЗДАЈЕМ стан, нова
Миса. 013/370-408.
(184024)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Тесли.
061/638-97-05. (184049)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, ЦГ, код „Диса” и
„беовоза”. 370-403.
(184320)

ИЗДАЈЕМ, Тесла, двосо-
бан стан, усељив.
069/235-34-96. (184131)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан на дуже вре-
ме ц. грејање, депозит,
Стрелиште. 064/131-44-
67. (184119)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
полунамештен стан на
Содари, IV спрат, ЦГ. Тел.
063/876-19-81. (1884108)

ИЗДАЈЕМ стан, 44 м2, ТА,
намештен, дворишни, Ж.
Зрењанина 13, центар.
064/172-52-51. (184111)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 м2,
Котеж 1, опремљен, може
и празан. 065/665-75-10.
(184116)

ЦЕНТАР, 59 м2, двособан,
реновиран, намештен,
одмах усељив, могуће
разгледање. 065/280-30-
24. (184057)

БЕСПЛАТНО собу, кухи-
њу, купатило, издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (184059)
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ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан са ЦГ, на Содари, у
одличном стању.
063/634-291. (184065)

СТРЕЛИШТЕ, издајем
комплетно намештен
стан, ЦГ, студенти-учени-
це. 063/845-85-80.
(184068)

ИЗДАЈЕМ нов једнособан
стан близу „беовоза” и
„Авив парка”. Тел.
066/813-46-06. (184070)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Тесли, звати после 16
сати. 060/303-38-69.
(184071)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. 063/233-
443. (184076)

ИЗДАЈЕМ стан, 45 м2,
сређен, намештен, двори-
ште, паркинг, интернет.
064/616-60-76. (184081)

СОДАРА, 43 м2, први
спрат, ЦГ, клима, празан,
реновиран, 110 евра.
063/354-208. (184083)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
женској особи. 361-895,
062/885-42-59. (184091)

ЦЕНТАР, издаје се наме-
штена соба. 063/761-03-
56. (184140)

ИЗДАЈЕМ стан од 52 м2,
на Котежу 2, цена дого-
вор. Информације на
063/156-54-53. (184144)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, нова Миса,
кабловска, клима, ТА.
064/231-23-59. (184149)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, грејање, топла
вода, Котеж 2. Тел. 251-
07-96, 065/910-36-52.
(184166)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
ЦГ, ненамештен, леп рас-
поред. 064/064-95-65.
(184177)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, ТА
пећ. Тел. 061/517-76-89.
(184178)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан на Стрелишту.
064/832-80-91. (184197)

НАМЕШТЕН двособан
стан, с парним грејањем,
повољно. 063/861-42-84.
(184193)

ГАРСОЊЕРУ намештену
издајем, паркет, етажно
грејање, близу центра.
064/927-29-87. (184213)

ГАРСОЊЕРУ намештену
издајем, паркет, грејање,
близу центра. 061/689-
86-22. (184213)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Тесла, са
етажним грејањем,
повољно. 063/173-64-93.
(184218)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 2, са ЦГ.
063/329-309. (184190)

ИЗДАЈЕМ једнособан ком-
форан стан, ЦГ, намештен,
окречен, близу „Авив” пар-
ка. 063/266-127. 

СТАН у центру, сређен,
намештен, грејање, кли-
ма, интернет, око 50 м2.
063/776-16-77. (184219)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан. 063/777-27-
08, 013/355-575. (184220)

ИЗДАЈЕМ једноипособан,
ТА, телефон, полунаме-
штен, близу пијаце, шко-
ле, аутобуске. 063/810-
27-74. (184222)

НАМЕШТЕНА гарсоњера
за самца или самицу.
064/866-21-13. (184232)

ИЗДАЈЕМ стан у ширем
центру града, грејање гра-
тис, 130 евра. Тел.
060/340-70-60. (184254)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан. Тел. 066/631-
31-80. (184264)

ИЗДАЈЕМ два стана, јед-
нособан, двособан. Кара-
ђорђева. 064/994-13-16.
(184260)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
полунамештен стан на
Миси. Тел. 064/274-00-
63, 013/371-077. (174271)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен комфоран стан,
Котеж 2. 064/121-48-37.
(184345)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
кућу на Котежу 1, ТА гре-
јање. Тел. 063/386-277.
(184347)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, преко пута
„Авив парка”. 064/255-
86-58. (184389)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, ТА, 80 евра, код
хотела „Тамиш”. 064/122-
48-07. (184304)

ИЗДАЈЕМ празан тросо-
бан стан на Котежу 1.
Тел. 317-313. (184313)

НОВ, комплетно наме-
штен двособан стан у
Кутковим зградама,
Котеж 1. 063/801-56-63.
(184282)

ИЗДАЈЕМ намешен стан са

централним грејањем,

телефон, кабловска, интер-

нет. 063/337-851. (184315)

ИЗДАЈЕМ стан, 53 м2,
Светог Саве 68-б, новије
градње. 063/241-325,
064/658-39-70. (184321)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, етажно грејање,
Жарка Зрењанина 116.
065/222-76-90. (184326)

ИЗДАЈЕМ собу с употре-
бом кухиње и купатила.
064/850-70-33. (184327)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен комфоран стан, гре-
јање, телефон, центар
Стрелишта. 063/325-622.
(184330)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, празан, у центру, 55
м2, ТА. 064/134-06-08.
(184331)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
намештену гарсоњеру на
Тесли, кабловска, ТА.
064/861-22-59. (184338)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештена, центар,
одмах усељива, повољно,
месечно плаћање.
065/691-88-23. (184350)

ПРОДАЈЕМ локал 21 м2,
Карађорђева 15, локал,
15.000 евра. Цара Душана
22-а, 50 м2, 30.000.
065/849-71-94. (184351)

ИЗДАЈЕМ халу 24 х 9 х
5,5, опремљене канцела-
рије, 130 м2, ограђено
двориште, видео надзор,
wi-fi, и помоћне објекте
поред Рафинерије.
060/321-53-60. (182938)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал 15 м2, тржни цен-
тар код Суда. 069/663-
773. (183175)

НА ПУТУ Панчево–Бео-
град издајем простор за
занатску делатност.
061/649-45-79. (183829)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
24,5 м2, Змај Јове Јовано-
вића 2/3. 069/033-90-32.
(183906)

ИЗДАЈЕМ локал, Бавани-
ште, Боре Радића 42,
могућа месара, може и
становање, иза локала,
све у једној згради. 751-
548. (183912)

НОВИ бувљак издајем
локал 70 м2, 300 евра.
063/240-817. (183993)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-
тру Панчева, хитно,
повољно. 063/263-025.
(183913)

ИЗДАЈЕМ локал 15 м2,
Карађорђева 13, Панче-
во. 013/323-045, 063/743-
32-25. (184046)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
производно-послоvни
простор од 320 м2, стара
„Утва”. 063/774-76-40.
(184008)

ИЗДАЈЕМ локал, Њего-
шева, шеталиште, центар,
два излога, 60 м2.
063/745-64-26. (184020)

ИЗДАЈЕМ локал у Нема-
њиној 8, 20 м2. 063/853-
93-29. (184062)

ЛОКАЛ, Книћанинова, 63
м2, све делатности.
062/367-572. (184082)

СЛОБОДАН локал 35 м2,
од 1. децембра 2014, Ж.
Зрењанина 10. Тел.
062/192-55-94. (184159)

ЛОКАЛ за издавање, 25
м2, близу пијаце. Теле-
фон, грејање. 333-058.
(184174)

ИЗДАЈЕМ локал у Кара-
ђорђевој с канцелариј-
ским намештајем.
063/173-64-93. (184218)

ИЗДАЈЕМ канцеларију у
центру, Корзо, Ж. Миши-
ћа 6. Тел. 063/808-58-16.
(184223)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал на прометном
месту, 40 м2, приземље,
нова зграда, Ул. Дими-
трија Туцовића, Панчево.
063/867-40-25, 063/889-
93-11. (184233)

ИЗДАЈЕМ комплетно
опремљен фризерско-
козметички салон.
061/256-57-59. (184250)

СТРЕЛИШТЕ, прода-
јем/издајем локал 29 м2, у
киндер згради. 063/102-
94-45. (184248)

ИЗДАЈЕ се локал 200 м2,
Карађорђева 21, бивша
продавница намештаја.
063/278-250. (184285)

ИЗДАЈЕ се локал, 51 м2,
Милоша Обреновића 31,
нова зграда, преко пута
„Плинаре”. 063/278-250.
(184285)

ИЗДАЈЕМ локале, 12 м2 и
25 м2, бивши „Фото Бата”,
канцеларијски простор
25 м2,  Војводе Путника
29, у дворишту. 063/278-
250. (184285)

ИЗДАЈЕ се локал од 40 м2,
технички преглед – мага-
цин, 200 м2 и канцелариј-
ски простор у АМЦ-у
„Звезда”, С. Шупљикца
88. 063/278-250. (184285)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
одлична локација у бли-
зини „Авив парка”,
повољно. 065/461-11-46.
(184348)

ПРОДАЈЕ се локал у бли-
зини Аутобуске станице.
064/537-75-16. (184297)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
локал на Зеленој пијаци.
061/230-21-70. (184337)

ПЕКАРИ потребан пекар
и бурегџија. Услови ОК.
062/893-30-99. (СМС)

ПОТРЕБАН возач са Д-
категоријом. 062/819-59-
11. (183299)

ПИЦЕРИЈИ „New York

Slice” потребни пица-мај-

стори, с искуством.

063/338-332. (183574)

ПОРЕБАН радник за рад
у ауто-перионици.
069/108-06-54. (183706)

ПОТРЕБАН момак, за
ноћни рад на монтирању
и одржавању спортског
терена (сезонски рад).
064/116-30-31. (183866)

ПОТРЕБНЕ жене искљу-
чиво с искуством, за рад
на индустријским шива-
ћим машинама. 062/875-
53-65, Андреа. (183513)

ПОТРЕБАН тапетар са
искуством, производња
намештаја, Панчево.
064/111-22-56. (184001)

ПЕКАРИ потребна прода-
вачица. Звати од 14 до 20.
Тел. 063/156-83-91.
(184141)

ПИЦЕРИЈИ потребни
пица-мајстори са иску-
ством. 063/338-332.
(184139)

ПИЦЕРИЈИ потребни
возачи за доставу. Обаве-
зно искуство у достави
или таксију, предност
непушачи. 060/320-30-
44. (184236)

ПОТРЕБНА радница за
рад у трговини с иску-
ством, у СТР-у „Pro Tra-
de”, Позвати на 063/341-
770. (184200)

РЕСТОРАНУ „Royal” у
„Авив парку” потребни
кувари и конобари. Тел.
063/158-30-17. (184274)

ПОТРЕБНО више извр-
шилаца с искуством за
израду и уградњу алуми-
нијумске столарије.
063/254-155. (184229)

ПОТРЕБНЕ жене за рад
на индустријским шива-
ћим машинама. 060/185-
85-38. (184224)

ПОТРЕБНИ фризери.
061/256-57-59. (184250)

ПОТРЕБНА продавачица
у пекари. 064/403-51-32.
(184255)

РАДНИЦА с искуством за
рад у пекари.
panex_pa@yahoo.com.
(184345)

ЗБОГ отварања новог
локала ћевабџиници
„Хало Лесковац” потреб-
не раднице. 063/897-55-
04. (1784305)

ПОТРЕБАН радник/рад-
ница у пекари „Фантази-
ја” у Панчеву на послови-
ма продаје и печења
пецива. 060/442-22-08.
(184310)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим и
великим кипером. 

064/664-85-31. (СМС)

МАСЕРКА – релаксациона
масажа целог тела, парци-
јална масажа. Тел. 062/817-
17-31, СМС. (183235)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А ,
машински сечемо зидове,
руски кондор. 060/691-
01-13. (182983)

СТОЛАР тражи посао,
кухиње, плакари по мери,
столарија, поправке и
преправке. 064/176-88-
52, 371-274. (182986)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, ТА
пећи, индикатора, инста-
лација. Мића, 064/310-
44-88. (183511)

ПРЕВОЗ комби, макси, до
3 тоне, Панчево, Србија.
063/849-54-32. (183569)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање
паркета. 602-701,
064/341-79-60. (183797)

ПРЕОСТАЛА багремова
дрва на продају. 060/603-
32-32. (183699)

ИЗРАЂУЈЕМ намештај од
иверице по жељи и мери,
тражим посао. 064/811-
14-18. (184011)

ЧАСОВИ хемије, центар.
065/344-25-50. (184025)

ЕНГЛЕСКИ, свим узра-
стима, долазим, јефтино,
двадесет година искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (184033)

НАДСТРЕШНИЦЕ, тера-
се, веранде, ограде, капи-
је, гараже, тражим посао.
312-408, 064/926-59-43.
(184042)

МАТЕМАТИКА за основ-
це, часови, тражим посао.
063/836-18-80. (183906)

МАТЕМАТИКА и биоло-
гија, све, хемија и физика
за основце, часови.
060/507-03-33. 

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р :
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина,
бојлера, славина, котли-
ћа. 063/836-84-76.
(183915)

МАЛТЕРИСАЊЕ, ренови-
рање кровова, зидање,
кречење, ламинати,
повољно. 063/865-80-49.
(183922)

ТВ и сателитске антене и
дигитализација, монтира-
ње. 013/352-565,
064/866-20-70. (183927)

ТРАЖИМ посао да радим
пољопривреду, могу да
одржавам фарме и на
њима да радим, на тери-
торији округа Панчево.
Плата, стан по договору.
Професионални електро-
инсталатер. 062/115-98-
21. (183922)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р :
одгушење канализације,
адаптације, замена бате-
рије, поправке. 331-657,
064/495-77-55, 063/777-
18-21. (183934)

ОЗБИЉНОЈ пензионерки
од 55 година потребан
додатни посао. 064/324-
08-48. (183937)

ПРУЖАМ негу болесној
инвалидној особи, одго-
ворно и с искуством.
060/616-82-58. (183939)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором.
064/163-58-85. (183945)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
поправка старе, уградња
нове инсталације,
машинска одгушења
санитарија. 062/382-394.
(183958)

ЧАСОВИ енглеског, може
и тениса, школском узра-
сту, искуство америчког
колеџа. 064/211-50-28.
(183968)

ОШТРЕЊЕ ланаца за
моторне + електричне
тестере. 063/743-29-54.
(183988)

НЕМАЧКИ и енглески,
преводилац тражи посао.
Тел. 317-411, 069/317-41-
11. (183999)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р
ради: одгушења канали-
зације, адаптације купа-
тила, сервис, повољно,
одмах. 377-930, 064/586-
85-39. (184056)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, уграђујем,
поправљам. 063/820-70-
39. (184063)
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ОСНОВЕ електротехнике,
часови, професор с иску-
ством. 062/801-97-58.
(184077)

ЕНГЛЕСКИ и српски,
професорке, часови.
063/347-954. (184079)

СЕРВИС рачунара и лап-
топа, инсталација програ-
ма, по жељи, излазак на
терен, најјефтиније, тра-
жим посао. 062/854-96-
73. (184080)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге, Александар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (184090)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар робе,
селидбе, сечење, цепање
дрва, копање, кошење,
чишћење тавана, шупа,
подрума и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-97-
00. (184090)

ДУБИНСКО прање
меблираног намештаја,
душека, унутрашњости
аутомобила, керхер.
Наташа, 060/361-47-41.
(184096)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (184097)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица, цело-
дневна нега, заказивање и
превоз до лекара.
063/868-04-51. (184100)

РАДИМО све физичке
послове: рушења, бетони-
рања, обарање стабла,
одношење непотребних
ствари, итд. 064/122-69-
78. (184107)

РУШЕЊА кућа, одноше-
ње , утовар шута и ствари,
обарање стабла, ископи и
друго. 060/035-47-40.
(184107)

ПРОФЕСОР држи часове
физике и математике, за
основну и средњу школу.
063/160-49-79. (184125)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, сигуран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (184122)

РАЗНЕ физикалије
радим. Селидбе, шут,
ископе и друго. 065/600-
05-30. (184150)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и
електричар ради инстала-
ције купатила, бојлере,
славине, одгушења,
повољно. 060/521-93-41.
(184147)

ТРАНСПОРТ робе, селид-
бе, склапање, расклапање
намештаја, по договору.
Никола, 061/159-74-73,
351-907. (184117)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством, квали-
тетно, педантно и повољ-
но. 064/252-51-75.
(184153)

ПЕРФЕКТ, фасаде, мал-
терисање, зидање, глето-
вање, кречење, кровови,
керамика, ламинат.
063/122-14-39. (184160)

МАТЕМАТИКА, часови за
основце, повољно.
065/467-41-55. (184169)

НЕГА слабо покретних
лица, одржавање хигије-
не, радним данима.
061/198-06-03, 060/740-
35-03. (184202)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (184235)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (184240)

КЕРАМИЧАР, квалите-
тан, повољан с дугогоди-
шњим искуством.
063/191-69-75. (184257)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсани радови, фарбање
столарије, квалитетно,
повољно. 063/864-67-16.
(184258)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање
и фуговање паркета, про-
фесионално. 064/190-96-
74. (184268)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, кошење и фрези-
рање башти. 064/196-17-
32. (184344)

НЕГОВАТЕЉИЦА пружа
услуге неге старих, боле-
сних, на сат, потреби.
060/366-63-69. (184284)

СПРЕМАЊЕ станова,
кућа, локала, пеглање,
повољно. 013/251-28-97,
061/366-65-65. (184301)

КЕРАМИКА, водовод,
квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318-780.
(184303)

СЕРВИСЕР свих врста бој-
лера и веш-машина, тра-
жим посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (1843169

ЗИДАМ, малтеришем,
глетујем, поправљам кро-
вове, димњаке, патосим,
изолација, равнајући
слој. 066/944-55-90.
(184339)

ПОМОЋ деци са оштеће-
њем, оспособљавање за
самосталан живот и уче-
ње. 065/453-53-62.
(184353)

НОВО, ново, ново пик-ап
превоз, акција овог месе-
ца, тура у локалу 700
динара, ваш „Бомбон-
чић”, Борис превоз.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(183943)

СЕЛИДБЕ Борис, селидбе
Борис комбији, камиони,
екипа радника 0–24 сата,
за вас и недељом радимо.
Изаберите најбоље! Овог
месеца са овим исечком
из новина, попуст на све
селидбе и превозе 10
одсто. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (183942)

СЕЛИДБЕ станова, лока-
ла, кућа, магацина, екипа
радника, све по вашој
жељи, за фирме специја-
ли попусти, бесплатан
долазак и процена посла.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (183942)

СЕЛИДБЕ Борис, комиби
2 тоне, камиони 3 до 7
тона, утоварна рампа, са
или без радника. Гаран-
ција за безбедност вашег
намештаја, могућност
складиштења ствари.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (183942)

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – камионима, ком-
бијима, екипа радника,
монтирање/демонтира-
ње, паковање ствари,
кутије за паковање, фоли-
ја за заштиту намештаја.
Селите се без стреса.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (183942)

СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, комплетна услуга
селидбе камионима 3, 5 и
7 т, комбијем 2 т, са или
без радника, у свим прав-
цима, плаћање могуће
чековима 100 дана и пре-
ко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom-
b o n c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (183942)

СЕЛИДБЕ Дејан нуди
услуге превоза, транспор-
та робе камионима, ком-
бијем, монтирање, уто-
вар, истовар, одвоз непо-
требних ствари, заштита
намештаја обезбеђена.
064/051-83-81. (182154)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дуго-
годишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (177371)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А
„План Б”. 064/613-74-68.
(и)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицира-
ње, 28 година с вама,
гаранција. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (181806)

ПОСТАВЉАЊЕ и хобло-
вање паркета. 063/812-
08-51. (182378)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац... одвоз шута малим
кипером до 2 кубика.
065/334-23-38. (183167)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјал-
ним машинама, може
преко рачуна. Acqua”,
062/532-346. (183131)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (183249)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
062/156-02-07, 064/317-
10-05, „Скочко”. (183436)

ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-14-
77. (183420)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук, 013/365-
051, 063/278-117,
064/176-91-85. (183669)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р :
одгушење купатила, кана-
лизације, адаптације,
поправке, замене одмах.
331-657, 064/495-77-59.
(183983)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима или
без њих. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66.
(183943)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (183959)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и
зидар, одгушење купати-
ла, канализације, ста-
ра/нова купатила, кана-
лизације, батерије, венти-
ле, 0–24 сата, долазимо
одмах, пензионерима
попуст. 348-139, 064/151-
82-64, 063/811-74-89,
061/266-77-45. (183903)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16  мм и све врсте видео
касета квалитетно пре-
снимавам на ДВД. 343-
563, 063/288-278.
(183983)

СЕРВИС ТВ, аудио уређа-
ја, продаја рисивера за
дигиталне програме,
пунктовање, ремонт бате-
рије за аку бушилице,
лаптоп рачунаре.
063/800-01-96, Дејан.
(183966)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, машински ископ,
рушење објеката и одвоз
шута. 063/246-368.
(181960)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја професионалним
керхер машинама, тросед
1.200, фотеља 600.
069/322-05-33, 064/074-
68-75. (184094)

ЛИМАРСКИ радови, олу-
ци, окапнице, лајсне, кро-
вопокривачки радови,
санација цурења, као и
прављење нових кровова.
Монтирање снегобрана,
све то по најповољнијим
ценама. Лимар Зоран.
065/540-93-95. (184095)

СЕЛИДБЕ, превоз од
1.200 до 1.500, по локалу,
екипа радника, одвозимо
непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/731-
77-67, 013/236-77-34,
Владимир. (184115)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, попра-
вљамо квалитено с овере-
ном гаранцијом. „Фриго-
техник”, 361-361,
064/122-68-05. (184171)

РОЛО-НАЈ вам нуди
поправку, уградњу ролет-
ни, венецијанера, трака-
стих завеса, роло-комар-
ника, хармо-врата, туш-
кабина, роло-челичних
заштитних врата, тенди.
Ми смо најјефтинији, с
највећом гаранцијом.
Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (184137)

РОЈАЛ МГ, хит цене,
уградња, поправка ролет-
ни, венецијанера, трака-
стих, роло римских заве-
са, туш-кабина, хармо-
врата, роло-комарника,
роло-заштитних врата за
локале, гараже, тенди.
Горан, 351-498, 063/816-
20-98. (184178) 

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, машински ископ,
рушење објеката и одвоз
шута. 063/771-55-44.
(184060)

МОЛЕРСКИ, фасадерски,
гипсани радови, поставка
керамике, ламината.
Брзо, квалитетно.
062/816-66-78. (184259)

КИРБИ, дубинско усиса-
вање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-49-
07. (184269)

СЕРВИС компјутера, лап-
топа, монитора, најпо-
вољније, бесплатан дола-
зак, нон-стоп. 063/240-
275. (184272)

Е Л Е К Т Р О С Е Р В И С
„Лукић”, поправља веш-
машине, фрижидере, бој-
лере, шпорете, електро-
инсталације. 060/180-02-
83, 013/251-28-97.
(184301)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.
(184340)

СТАРИЈОЈ госпођи без
наследника, плодоужива-
ње у породици у замену
за некретнину. 061/309-
80-07. (183473)

ТРАЖИМ посао. 013/331-
063. (183920)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година,
ради дружења, излазака,
звати око 21 сат. 013/352-
203. (184140)

ДЕЧКО, 38 година, желим
да упознам девојку ради
озбиљне везе и брака.
064/535-09-88. (184247)

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћом службену легитима-
цију АТП-а Панчево, на
име Слободан Агочевић.
(184306)

ОДРЖАВАЛИ бисмо
вашу кућу или стан за
бесплатно становање.
Тел. 068/408-84-31.
(184334)

ПОМОЗИМО једни дру-
гима. Помагали бисмо
старијима за кућу или
стан. 062/164-89-21.
(184334)

ИЗДАЈЕМ, Златибор,
апартман у центру.
063/709-44-97. (183951)
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1. Расписивач и спроводиоци:

Расписивач Конкурса је: Град Панчево.

Спроводилац Конкурса: Радна група за расписивање

Конкурса на тему: „Израда идејног решења реконструк-

ције и ревитализације  „Народне (старе Вајфертове)

пиваре” у Панчеву.

2. Циљ конкурса:

Циљ Конкурса је избор најбољег идејног урбанистичко-

архитектонског решења.

Расписивању урбанистичко-архитектонског кон-

курса приступило се у циљу преиспитивања функцио-

налних и просторних потенцијала комплекса „Народне

(старе Вајфертове) пиваре” у Панчеву, као и избора

намена и садржаја који би обогатили понуду центра

града и старог градског језгра. Предложена решења тре-

ба да допринесу оживљавању овог комплекса као вред-

ног споменика индустријског наслеђа – непокретног

културног добра од великог значаја и да га повежу с

непосредним окружењем (обалом Тамиша, центром

Панчева, осталим културно-историјским споменицима

у ближем и даљем окружењу). Намена и њена организа-

ција у оквиру простора треба да се односи на цео ком-

плекс Пиваре и да свеобухватно сагледа могућности

што бољег коришћења овог комплекса.

3. Тип Конкурса:

По врсти: отворени, јавни.

По задатку: идејни урбанистичко-архитектонски.

По облику: једностепени.

Према начину и предаји рада: анонимни.

4. Опис и задатак Конкурса:

Предмет Конкурса је урбанистичко-архитектонско

решење комплекса „Народне (старе Вајфертове) пива-

ре” у Панчеву. Задатак Конкурса је израда урбанистич-

ко-архитектонског идејног решења комплекса „Народ-

не (старе Вајфертове) пиваре” у Панчеву. Конкурсним

решењем дефинисати садржаје комплекса и њихове

међусобне односе, ради добијања хармоничног вишена-

менског простора примереног културно-историјским

вредностима које представља, као и атрактивном поло-

жају у непосредној близини старог градског језгра, цен-

тра града и обале реке.

Групације намена:

– Центар пиварства који подразумева: 

1. мануфактурну производњу пива, музеј пиварства,

спомен-собу Ђорђа Вајферта (с освртом на његов

допринос у области пиварства, банкарства и рударства),

промоцију технолошког развоја;

2. ресторан-пивницу; 

3. академију пиварства.

– Филмски град који подразумева:

1. просторе намењене филмској индустрији (филмски

студији и атељеи);

2. салу за филмске пројекције и простор за презентаци-

ју филмова снимљених у Панчеву;

3. комерцијалне садржаје (угоститељски садржаји и

смештајни капацитети).

– Центар заједнице који подразумева:

1. музеј заједнице (представљање наслеђа, културе и

обичаја народа који су живели или и даље живе у Пан-

чеву);

2. мануфактурну производњу и старе занате;

3. простор за пласман производа;

4. простор за радионице/презентације/праксе средњих

школа.

5. Учесници Конкурса:

На Конкурсу могу учествовати сва правна и физичка

лица која преузму конкурсни материјал. Сваки од уче-

сника Конкурса, појединац или група, има право уче-

шћа на овом конкурсу само с једним радом.

На Конкурсу не могу учествовати лица која су непо-

средно ангажована у организацији Конкурса, као ни

лица која су у њиховом најужем сродству и која најне-

посредније с њима сарађују у време трајања Конкурса.

6. Обавезни услови за учешће на Конкурсу:

Обавезни услови за учешће на Конкурсу су:

– да конкурсни рад мора бити достављен на време и на

начин утврђен овим расписом Конкурса;

– да конкурсни рад мора да буде израђен на начин тех-

ничко-обликовне обраде и да садржи све делове одређе-

не овим расписом Конкурса.

7. Састав жирија и известиоца:

Жири Конкурса је у следећем саставу:

– Евица Димитријевић Рајшић, дипломирани инжењер

архитектуре, стручни члан, председник;

– Др Аница Туфегџић, дипломирани инжењер архитек-

туре, стручни члан;

– Саша Михајлов, дипломирани историчар уметности,

стручни члан;

– Др Сретен Вујовић, дипломирани социолог, стручни

члан;

– Зоран Ђукановић, дипломирани инжењер архитекту-

ре, стручни члан;

– Јасмина Вујовић, дипломирани инжењер архитекту-

ре, представник расписивача, члан;

– Бранислав Ровчанин, бечелор у туризму и угоститељ-

ству, представник расписивача, члан;

– Оливера Драгаш, дипломирани инжењер архитектуре,

представник расписивача, члан;

– Тамара Тасић, дипломирани инжењер архитектуре,

представник расписивача, члан;

– Представник Амбасаде Државе Израел, почасни члан;

– Представник Амбасаде Савезне Републике Немачке,

почасни члан.

Известиоци Конкурса су:

– Татјана Весковић, дипломирани правник;

– Петар Јованов, дипломирани инжењер геодезије.

8. Садржај конкурсне документације

Садржај конкурсне документације обрађен је у

www.pancevo.rs / пројекти и конкурси / конкурси.

9. Услови, начин и адреса преузимања конкурсне

докуметнације

Конкурсна документација се може преузети на

www.pancevo.rs / пројекти и конкурси / конкурси, од 17.

новембра 2014. године.

10. Конкурсни рокови:

Почетак конкурсног рока / датум оглашавања је 6.

новембар 2014. године.

Конкурс почиње да тече од 17. новембра 2014. год.

Подлоге и документација Конкурса могу се преузети од

17. новембра 2014. год. са: www.pancevo.rs / пројекти и

конкурси / конкурси.

Обилазак комплекса који је предмет Конкурса је 5.

децембар 2014. год.

Постављање питања и достављање одговора је до 22.

децембра 2014. год.

Рок за предају радова је 2. фебруар 2015.

Отварање конкурсних радова и почетак рада жирија је

3. фебруар 2015. године.

Завршетак рада жирија је 13. фебруар 2015. године.

Објављивање резултата Конкурса и извештај рада жири-

ја је 17. фебруар 2015. године.

Почетак постконкурсних активности је од 2. марта

2015. године.

Отварање изложбе конкурсних радова је од 5. маја 2015.

године.

Извор и више информација на: 

petar.jovanov@direkcija.pancevo.rs

tatjana.veskovic@pancevo.rs.

11. Садржај конкурсног рада

Садржај конкурсног рада обрађен је у www.pancevo.rs /

пројекти и конкурси / конкурси.

12. Начин техничко-обликовне обраде конкурсног рада

Начин техничко-обликовне обраде конкурсног рада

обрађен је у www.pancevo.rs / пројекти и конкурси /

конкурси.

13. Критеријуми жирија који ће бити примењени

при оцењивању радова

Жири ће све пристигле радове вредновати према следе-

ћим критеријумима:

– одговор на тему Конкурса;

– концепт решења;

– програм и структура решења;

– актуелност решења у савременом архитектонском и

урбанистичком дискурсу;

– однос према заштити, очувању и унапређивању кул-

турно-историјског наслеђа; 

– финансијска рационалност у реализацији конкурсног

решења;

– одрживост и могућност фазне реализације.

14. Врста и висина награда и откупа:

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 8 (осам)

радова који одговарају пропозицијама Конкурса, биће

додељене награде, у нето износу, и откуп, у нето износу,

и то на следећи начин: 

Прва награда 300.000,00 дин;

Друга награда 200.000,00 дин;

Трећа награда 100.000,00 дин.

Фонд за откуп радова, и то за два откупа износи по

50.000,00 динара у нето износу и може се али не мора

реализовати у зависности од квалитета приспелих радова.

Жири ће расподелу награда и откупа извршити у

свему према одредбама Правилника о конкурсима из

области архитектуре и урбанизма.

15. Начин реализације првопласираног рада, пону-

ђену цену и рокове, навод да ли ће уговор након

Конкурса бити закључен између расписивача и ауто-

ра рада, као и предмет тог уговора

Награђени и откупљени радови постају власништво

расписивача Конкурса који их може користити у цело-

сти или у деловима.

Аутори награђених и откупљених радова могу да

буду укључени у даљу разраду пројеката, по потреби и

позиву.

16. Услови и заштита ауторских права

Аутор је дужан да поштује услове расписа и општих

конкурсних услова у погледу реализације рада након

завршеног Конкурса. Ауторска права се штите у складу

с прописима Републике Србије.

17. Језик Конкурса

Конкурс се расписује и спроводи на српском језику.

. (Ф-2276)

ГРАД ПАНЧЕВО
У складу сa чланом 40. Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Службени гласник РС” број 58/12) расписује

ОТВОРЕНИ, ИДЕЈНИ КОНКУРС ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ

„НАРОДНЕ (СТАРЕ ВАЈФЕРТОВЕ) ПИВАРЕ” У ПАНЧЕВУ
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Ресторан „Прича”

расписује конкурс за пријем радника на сле-

дећим радним местима:

– ресторански конобар: два радника

– кувар: два радника

Пријаву донети лично у ресторан „Прича”,

у петак, 14. новембра 2014, од 11 до 19 сати,

Улица Игњата Барајевца 4.

Контакт телефон 062/332-300. 

(ф-2277)

„Техномаркет” д. о. о. Панчево
расписује конкурс за следећа радна места:

1) лице за безбедност и здравље на раду

– висока стручна спрема

– уверење о положеном стручном испиту о практичној

оспособљености за обављање послова безбедности и

здравља на раду

– знање енглеског језика

– искуство на сличним пословима пет година 

2) електричар-аутоматичар

– IV степен стручне спреме

– познавање индустријске аутоматике

– радно искуство пет година 

Уколико сте заинтересовани, пошаљите свој CV са

фотографијом на e-mail ljilja@tehnomarket.com или се

јавите лично на адресу Скадарска 73, Панчево.

Контакт телефон 013/307-700. 

О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com.

(Ф)

„Шинвоз” д. о. о. Зрењанин 

расписује оглас за радно место:

Руководилац производне линије

Неопходни услови:

– Машински инжењер, VI или VII степен стручне

спреме;

– Обавезан конверзацијски ниво енглеског језика,

пожељно познавање немачког језика;

– Спреман да сваки дан долази у Зрењанин (уколико

није из Зрењанина);

– Радно искуство на руководећем месту у производњи

од најмање три године у машинској обради скидањем

струготине или сличним сферама;

– Велико искуство у раду на CNC машинама, управљање

људима, оптимизација и „lean management”, контро-

лом, логистиком и продајом; 

– Одлично познавање Office и CAD програмима;

– Мора бити особа која је у стању да води производњу у

хали, као и да учествује на  састанцима  с  клијентима.

Опис радних задатака:

– Помоћ при планирању и организацији будуће произ-

водње;

– Израда процедура и радних налога за нову производ-

њу;

– Надгледање, организација и оптимизација производ-

ње;

– „Quality management” – дефинисање стандарда,

имплементација правила, норми и програма за контро-

лу квалитета;

– Управљање људским и материјалним ресурсима;

– Извештавање, гантограми и подршка контролингу и

финансијама;

– Поштовање свих процедура;

– Контрола и мотивација запослених;

– Анализа људских ресурса;

– Идентификација потреба за тренинг и додатну едука-

цију;

– Велика интеракција с руководством, набавком, кон-

тролингом и другим секторима.

Пријаве с радном биографијом – CV, доставити нај-

касније до 28. новембра 2014. године, на е-mail office@-

sinvoz.rs или поштом на адресу „Шинвоз” д. о. о. Зрења-

нин, Београдска бб, Зрењанин.

(Проф. 67)

ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева Панчево, на основу члана 9. став 2

Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл. лист

града Панчева” бр. 15/2014) и Одлуке Надзорног одбора број 01- 4272/2014 од 12.

новембра 2014. године, објављује:

ИЗМЕНУ ОГЛАСА
за давање у закуп пословног простора

у државној својини чији је корисник град Панчево

путем јавног надметања, на период од пет година

ОБЈАВЉЕНОГ У ЛИСТУ „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4583 

ОД 6. НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ

Мења се табеларни део Огласа, тако да сада гласи:

Пословни простори набројани у Огласу могу се погледати сваког радног дана,

закључно са 24. новембром 2014. године, од 9 до 12 сати.

ПРОДУЖАВА СЕ РОК за подношење пријава, ТАКО ДА СЕ ПРИЈАВЕ ПРИМА-

ЈУ закључно са 25. новембром 2014. године, до 11 сати. 

Јавно надметање ће се одржати 25. новембра 2014. године у 12 сати, у соби

бр. 108, у ЈП Дирекција, Змај Јовина 6. 

У преосталом делу, Оглас објављен у листу ПАНЧЕВАЦ број 4583, од 6. новембра

2014. године, остаје неизмењен.

(Ф-2282)

РР..

ббрр..
ААддрреессаа

ППоовврршшииннаа  ии

ссттррууккттуурраа
ЗЗооннаа

Висина почетне закупни-

не по м2 која се лицити-

ра без пореза

ДДееллааттнноосстт ДДееппооззиитт//ддиинн..

1
Војводе Радомира

Путника 2
31,67 1 300,00 дин./м2

трговинска, занатска, кан-

целаријска, угоститељска
19.002,00

2
Војводе Радомира

Путника 2
23,10 1 300,00 дин./м2

трговинска, занатска, уго-

ститељска
13.860,00

3
Војводе Радомира

Путника 19
39,33 1 300,00 дин./м2 трговинска, занатска, 23.598,00

4
Војводе Живојина

Мишића 8
13,84 1 300,00 дин./м2

трговинска, занатска, кан-

целаријска, угоститељска
8.304,00

5 Ослобођења 31
59,14 

пословни
1 300,00 дин./м2

трговинска, занатска, кан-

целаријска
35.484,00

6
Краљевића 

Марка 18
372,91 1 300,00 дин./м2

угоститељска, занатска,

канцеларијска, трговинска
223.746,00
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РАДНО ВРЕМЕ 
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до

20, 

а осталим
радним
данима

од 8 до 13 сати

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Последњи поздрав ком-

шији

САЛЕТУ
МИКИ МАНАСИЋ

(4/183928)

Последњи поздрав дра-

гом брату

СЛАВКУ САШИ

ПАВЛОВИЋУ 

од брата СЛАВКА 

и сестре НЕНЕ 

с породицом

(33/184003)

СЛАВКУ САШИ 

ПАВЛОВИЋУ

од породице ПРИЈОВИЋ

(72/184105)

Наш најдражи син

СЛАВКО ПАВЛОВИЋ

изненада је преминуо у 53. години. Сахра-

на је обављена 8. новембра 2014, на Но-

вом гробљу, у Панчеву. 

Остаде нам само вечна туга и болно сећање.

Неутешни мајка МИЛИЦА 

и отац МИЛАН

(84/184161)

7. новембра 2014. изненада је преминуо

наш

СЛАВКО САЛЕ ПАВЛОВИЋ

Драги наш Сале, баш си нас изненадио,

нисмо ни свесни шта се то догодило. Све

време те очекујемо да се појавиш.

У нашим си срцима.

Твоји НЕНА и БОБАН

(85/184161)

Последњи поздрав једином и најдражем

КИЗИ

Твоје ЈЕЛЕНА и ДУЊА

(86/184161)

ЉИЉАНА ДЕЛИЋ

Тетка, почивај у миру!

КАТАРИНА, ЖЕЉКО и ЛУКА
(107/184248)

ЉИЉАНА ДЕЛИЋ

Чуваћу успомену на тебе док сам жива, сестрице

моја мила.

Сестра ВЕРА с породицом
(108/184228)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је после

тешке болести преминула наша драга Љиљана.

Сахрана ће бити обављена 13. новембра 2014, у

14 сати, на гробљу у Омољици.

ЉИЉАНА ДЕЛИЋ
1960–2014.

С љубављу и тугом чуваћемо успомену на тебе.

Ожалошћени: супруг РАЈКО и ћерке МАРИЈА

и НАТАША
(109/184228)

Последњи поздрав најдражој тетки

ЉИЉАНИ ДЕЛИЋ

МИЛАН, ЈЕЛЕНА, МИЛИЦА и ДАНИЦА
(110/184228)

Последњи поздрав сестрићу и брату

СЛАВКУ САЛЕТУ ПАВЛОВИЋУ

Све што је било људско и племенито имала је

твоја душа. Поносни смо што смо те имали. Вре-

ме те не може избрисати из наших сећања.

Уја СЛАВКО, ујна БРАНКА и браћа МИЛАН и

ДАРКО с породицама
(122/184288)

Последњи поздрав нашем вољеном

ЖИВКУ ВИДОВИЋУ
1935–2014.

Супруга КАТАРИНА и пасторак ЂОРЂЕ 

с породицом
(29/183996)

ЖИВКО ВИДОВИЋ

Отишао си заувек и тихо у вечни живот, али из

наших срца нећеш никада отићи.

Твоја сестра МИЛКА и зет ФЕРЕНЦ 

с породицом
(30/183997)

Последњи поздрав брату и ујаку

ЖИВКУ ВИДОВИЋУ

од сестре ЗОРЕ и ГОЦЕ с породицом
(31/183998)

Тужна срца опраштамо

се од 

ЕМБЕЛИЈА 

ФЕРЕНЦА

Супруга АНА, ћерка

МАРИЈА с породицом

и ћерка ИРЕНА 

с породицом

(97/1842004)

Последњи поздрав во-

љеном брату

ЕМБЕЛИ

ФЕРЕНЦ

од сестре МАРИЈЕ 

и зета БЕЛЕ 

с породицом

(98/1842005)

Последњи поздрав

ЕМБЕЛИЈУ 

ФЕРЕНЦУ

од братанца МИШЕ 

и снаје ЗОРИЦЕ

(99/184006)

Наш једини брат

ВАСА 

БОЖИЧКОВИЋ
1946–2014.

преминуо је 4. новем-

бра, у Ванкуверу.

С љубављу и тугом 

сестра ВИШЊА 

с породицом и брат 

ПЕТАР са супругом

(3/183923)

После кратке болести

преминула је наша

НЕГОСЛАВА 

МИЛАНОВИЋ
1938–2014.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Ожалошћени: супруг

ЉУБОМИР, ћерка 

НАДА и унучад 

СНЕЖАНА и НЕМАЊА

с породицама

(123/184291)

Поштовани

АНТАЛ ВИГ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син ЛАСЛО и снаја ТАЊА ВИГ

(112/184231)
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

6. новембра 2014. упокојила се наша драга

МИРЈАНА ДРАГУТИНОВИЋ
1943–2014.

Нека небески анђели чувају твоју душу, а ми ће-

мо сачувати успомену на тебе.

Ожалошћени: супруг ДРАГИША, ћерка ГОЦА,

зет ЈОЦА, унук САША, снаја СОЊА, праунук

ЛУКА, ћерка РУЖИЦА и унуке МИЛЕНА 

и МАРИЈА
(28/183994)

МОМИР Б. КОПРИВИЦА

Вољени стриче, бол се не може описати речима. Заувек

ћеш бити с нама у срцу и души.

Бескрајно тужни твоји синовци БЛАГОЈЕ и ОЛЕГ, снаје 

ДОБРА и ИВАНА и унуци ЛАЗАР и ЕЛЕНА
(34/184012)

После кратке и тешке болести преминула је наша

ЦВЕТА ЈОВАНОВИЋ
1927–2014.

Наша вољена преминула је 6. новембра 2014,

али ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: син ДОБРИВОЈЕ, снаја СУТА, 

унука ИРЕНА и унук ДЕЈАН
(35/184015)

После кратке и тешке болести преминула је наша

ЦВЕТА ЈОВАНОВИЋ
1927–2014.

Наша вољена преминула је 6. новембра 2014,

али ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: син ГРОЗДАН, снаја СЛАВУЈКА 

и унуци ДРАГАНА и СРЂАН
(36/184015)

КАТА БУЦИК
1925–2014.

Умрла је срећна, крај људи који је воле.

Сада је у наручју њеног Лојза, који ју је целог

живота волео највише.

До краја века ће бити с њим на Старом право-

славном гробљу, али ће њено срце заувек остати

у њеној кући.

Воли је њена унука ЛОЛА
(38/184016)

КАТА 

БУЦИК

1925–2014.

Пуно те воле твоји: 

ЛОЛА, СНЕЖА 

и ВОЈКАН

(39/184026)

Последњи поздрав

МОМИРУ Б. 

КОПРИВИЦИ
1936–2014.

најплеменитијем чове-

ку на свету, мом воље-

ном дека Мому.

Особа која те највише

воли – твоја унука 

СОЊА

(58/184052)

Последњи поздрав

МОМИРУ Б. 

КОПРИВИЦИ
1936–2014.

најплеменитијем чове-

ку на свету, мом воље-

ном дека Мому.

Особа која те највише

воли – твоја унука 

СТАША

(59/184052)

9. новембра 2014. године умро је наш највољенији отац,

ђед и супруг

МОМИР Благоја КОПРИВИЦА
пуковник у пензији

1936–2014.

Обавештавамо све рођаке и пријатеље да смо остали без

нашег најдражег оца, ђеда и супруга Момира.

Сахрана ће се обавити у родном селу Недајном, у Црној

Гори, 12. новембра 2014, у 12 сати.

Његови најмилији: супруга ЗАГОРКА, син ИГОР, кћерка

ВИНКА, унуке СОЊА и НАСТАСИЈА и зет ПРЕДРАГ

ШКОРИЋ 
(57/184048)

Најдражи наш

Пуковник магистар 
МОМИР Б. КОПРИВИЦА

врховни војни тужилац у пензији

Твоју доброту, скромност и поштење пам-
тићемо док смо живи, а љубав коју си нам
несебично пружао биће нам водиља како
треба живети и волети.

Бол за тобом је вечна.

Твоји неутешни: брат БОЖИДАР, 
синовице МИЛИЦА и ЈОВАНА и снаха

СНЕЖАНА

(56/184048)

Последњи поздрав

МОМИРУ ТАБАШЕВИЋУ

Сахрана је обављена 11. новембра 2014, у

Ковину.

Колеге из „Србијагаса” и пензионери УПР-а

клуб Панчево
(55/184044)

Последњи поздрав

ДРАГАНА ГАРГЕНТА
1979–2014.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја ЉУБИЧИЦА, СЛАВКО, ЈОВАН, МИЛАН и САЊА

ГАРГЕНТА
(96/184201)

С тугом, великим пошто-

вањем и љубављу опра-

штамо се од најмилијег

ВЛАДИМИРА 

ПУЗИЋА
потпуковника у пензији

АНА, МИЛАН, 

ДАНИЈЕЛА, КАТАРИНА

и НИКОЛА

(100/184208)

ВЛАДИМИР 

ПУЗИЋ
С поштовањем и љуба-

вљу опраштамо се од зе-

та и тече.

БАТА, РУШКА, САША,

САЊА, АНАБЕЛА, 

ЛЕЛА, ЈАНА, ГАГА 

и МИШКО

(101/184209)

Последњи поздрав нашој драгој

ДРАГАНИ ГАРГЕНТИ
1979–2014.

Неутешни: стриц БОЖА, стрина ЉИЉА, сестре МАЈА
и САЊА с породицама

(106/184225)

Отишао је наш драги пријатељ

ВЛАДА ПУЗИЋ

Жале за њим МИЛАН, МИКИЦА и ЗОРАН
(117/184266)

КАТА БУЦИК

1925–2014.

Последњи поздрав од

кћери ОЛГЕ 

с породицом

(120/184278)

МОМИР 

КОПРИВИЦА

Изгубили смо племени-

тог човека, доброг са-

радника.

Слава му!

Удружење пензионера

града Панчева

(121/184012)
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СЕЋАЊЕ

НИКОЛА СТОКИЋ
19. XI 2004 – 19. XI 2014.

Године пролазе, а бол и туга остају. У на-

шим срцима посебно место заузимаш ти,

драги наш Гиго.

Твоји најмилији: 

породице СТОКИЋ,

ЈАКОВЉЕВИЋ и ЈАКШИЋ

(67/184072)

Годишњи помен

МИЛОЈКА МИЋИЋ
Син МАРКО и остала

родбина

(26/183986)

11. новембра 2014. навршило се пола го-

дине откако нас је заувек напустила наша

вољена мајка и тетка

ДАНИЦА НИКОЛИЋ
Бол је непреболна, мато моја, а Ти далеко

на Зеленикама, у родном Улцињу, код

твојих родитеља, брата и сестара. Почивај

у миру, вечита сузо моја!

Твоја РАДА и породице НИКОЛИЋ, 

ЛАЗОВИЋ, ДЕДИЋ, МИЛИЋ, ЋЕТКОВИЋ

и БЕВЕЊА

(75/184121)

СЛАВИЦА ЗРНИЋ
рођ. Топаловић

14. XI 2004 – 14. XI 2014.

Време пролази, туга остаје. 

Успомену на тебе чувају мама ЛЕПОСАВА 

и брат ПЕРА с породицом
(32/184002)

14. новембра се навршава десет година

откако ниси с нама

СЛАВИЦА ЗРНИЋ
14. XI 2004 – 14. XI 2014.

Чувамо сећање на тебе.

Твоји: ДРАГАН, МЛАДЕН и МИЛИЦА

(103/184214)

ДРАГАН БОШЊАК БАТА
2012–2014.

ВУЧКО, СИМКЕ, ПИЛЕ, ШОНЕ и ЗЛАТКО

(115/184252)

15. новембра 2014, у 11

сати, на православном

гробљу у Банатском

Брестовцу, дајемо четр-

десетодневни помен на-

шем драгом

ПРЕДРАГУ 

ДАЧИ 

СТАМЕНКОВИЋУ

1971–2014.

Ожалошћени: супруга

ЈАДРАНКА, син 

СТЕФАН, ћерка 

ДРАГАНА и брат ВОЈА 

с породицом

(116/184261)

Годишњи помен

БОРИКА ЧИКИЋ
Остаћеш заувек у мом сећању.

Сестра РАДИВОЈКА

(118/184275)

13. новембра 2014. навршава се година откако није с нама

БОРИКА ЧИКИЋ

Још увек не верујемо, мислимо да ћеш нам се однекуд појавити.

С љубављу и великом тугом успомену на тебе чува твој син 
ДРАГАН с породицом

(119/184275)

ЗОРАН БРАЈКОВИЋ СОЋА
2004–2014.

20. новембра 2014. навршава се десет година од смрти нашег воље-

ног Зорана Брајковића.

Увек у нашим срцима.

Породице БРАЈКОВИЋ, БАСАРИЋ, ИЛИЋ и МИЛЧИЋ

(125/184295)

СЕЋАЊЕ
15. новембра навршава-
ју се две године од смр-
ти нашег вољеног

НАЈДАНА 

КОСТИЋА
Никада те нећемо забо-
равити.
Супруга ЗЛАТА и ћерке

ЗОРИЦА и НЕГИЦА
с породицама

(126/184030)

СЕЋАЊЕ

ИЛИЈЕВСКИ

СТАНКО                 РОСАНА
2005.                                   2006.

С љубављу и поносом чуваћемо успомене на наше

драге родитеље, баку, деку, прабабу и прадеду.

Њихови најмилији с породицама
(127/184307)

Годишњи помен

БОРИКА 

ЧИКИЋ
Година прође, а ти си

још у нашим сећањима.

Твоја ћерка ДРАГАНА,

зет САША и унуци 

ДАНИЕЛ 

и АЛЕКСАНДРА

(128/184333)

Драги наш

ПАЈА ФРАНЦ
1938–2006.

16. новембра 2014. на-

вршиће се осам година

откад ниси с нама, али

си заувек у нашим ср-

цима.

Супруга КАТИЦА 

с породицом

(129/184344)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

8. новембра 2014. године преминуо је наш

драги

БОГДАН ГОРЊИК

Сахрана је обављена 11. новембра 2014,

на Новом гробљу у Панчеву.

Остаћеш заувек у нашим мислима.

С поштовањем и љубављу супруга 

РАДОВАНКА, ћерка СЛАЂАНА 

и син САША

(61/184038)

Последњи поздрав вољеном оцу и деди

БОГДАНУ ГОРЊИКУ

Остаћеш заувек у мислима ћерке СЛАЂАНЕ,

унуке ТИЈАНЕ и унука НИКОЛЕ и ОГЊЕНА
(62/184058)

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 5.

новембра 2014. године напустила наша

БОГДАНА ДИМИЋ
1948–2014.

Ожалошћени: супруг ДУШАН, ћерка МИЛИЦА,

унуке НЕДА и ДАНКА и зет САША
(111/184230)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 15.

новембра, у 11 сати, на Новом гробљу, дати четр-

десетодневни помен нашој драгој мајци

БОСИЉКИ ПИВАШЕВИЋ

Време пролази, али сећање на тебе и твоје речи

остаће део нас.

Твој син ЂУРО и снаја КАТИЦА
(44/ф-2272)

У суботу, 15. новембра, у 11 сати, на Новом гро-

бљу у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни по-

мен нашој мајци

БОСИЉКА БОСА ПИВАШЕВИЋ

Не могу се пронаћи речи којима бисмо описали

колико нам недостајеш. Хвала ти, мајко, на свему.

Син НОВАК, снаја ВЕРА и унучад ДЕЈАН 

и ДАНИЈЕЛА с породицама
(45/ф-2272)

Четрдесетодневни помен нашој баки

БОСИЉКА БОСА ПИВАШЕВИЋ
Увек ћеш бити у нашим мислима.

Унука ДАНИЈЕЛА, зет ШТЕФАН и праунуке ДУЊА 
и ТАРА ЛОТЕ

(46/ф-2272)

Четрдесетодневни помен нашој баки

БОСИЉКА БОСА ПИВАШЕВИЋ
Време пролази, заборава нема.

Унук ДЕЈАН, снаја БОБА и праунуке ДЕЈАНА и МИЛА

(47/ф-2272)

Прошло је четрдесет

дана откако нас је напу-

стила наша

БОСИЉКА 

ПИВАШЕВИЋ

Остаћеш заувек у на-

шим сећањима. Памти-

ћемо те по твојој племе-

нитости, доброти и

искрености.

Твој унук НИКОЛА,

снаја БОЈАНА 

и праунук СИМЕОН

(48/ф-2272)

Четрдесет је дана откако није с нама наша драга

БОСИЉКА ПИВАШЕВИЋ
Твој лик и твоје речи су оно што ћемо памтити и не да-
ти забораву.

Твоја унука ВЕСНА, зет РЕНАТО и праунучад ВОЈИН
и САРА

(49/ф-2272)

БОСИЉКА

ПИВАШЕВИЋ
С тугом и поштовањем

прија НАДА, БУБА и НЕНАД

(50/Ф-2272)

БРКИЋ

МИЛАН     МИЈОДРАГ  МИЛЕНИЈА
брат                        тата                         мајка

15. XI 1953 – 14. XI 1994.  20. II 1929 – 18. VII 2003.  27. XII 1927 – 25. III 2014.

Никада вас неће заборавити ваши: 

МИЛЕНА и МЛАДЕН с породицама

(66/184072)

НИКОЛА 

ГВОЗДЕНОВИЋ

Нина, заувек ћеш оста-

ти у нашим срцима.

Стриц РАДЕ 

с породицом

(81/184143)

НИКОЛА 

ГВОЗДЕНОВИЋ

Нина, никада те неће

заборавити тетка НЕНА

с породицом

(82/184143)

У суботу, 15. новембра,

у 11.30, на гробљу у

Омољици, даваћемо го-

дишњи помен

МИЛИЦИ 

КОВАЧЕВИЋ

Само је време прошло,

а бол и празнина остају.

Чуваћемо успомену.

Супруг МЛАДЕН, син

МАРКО и ћерка 

МАРИЈАНА 

с породицом

(83/184154)

15. новембра 2014. године даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

НИКОЛИ ГВОЗДЕНОВИЋУ
1973–2014.

Као што си нас учио, остали смо храбри, али болни без тебе. Недо-
стаје нам сва твоја доброта и љубав коју си нам несебично поклањао.

Твоји: мајка СТОЈА, супруга МАРИНА, брат ЗДРАВКО, 
снаја КАТАРИНА и синовац ЈОВАН

(73/184106)

13. новембра навршава се осам година откако није с нама

ДУШАН КОВАЧЕВИЋ
1931–2006.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Супруга РАЈНА и синови МИЛЕ и ДРАГАН с породицама

(23/183973)

НИКОЛА ГВОЗДЕНОВИЋ
Увек ћеш остати у мом сећању. Нека те чувају анђели!

Другарица ДАЦА

(87/184167)

15. новембра, у 11.30, дајемо годишњи помен сину и оцу

НЕБОЈША СУЧИЋ БОКИ
Све пролази, а сећања и бол остају.

ЈЕЛЕНА, ИВАН, АНДРЕА и БИЉАНА

(88/184172)

Година прође, драги брате, а теби нека су лаки небе-

ски салаши, а болни и тужни су сви дани наши

БОКИ
ВЕСНА и ЗОРАН

(9/184172)

ЖУЈАН

МИОДРАГ                    РУЖИЦА
1997–2014. 10 месеци

ЛЕНКА с породицом

(91/184182)

Годишњи помен нашем

другу

БОКИЈУ

од другова из „Срећне

фамилије”

(94/184189)

У суботу, 15. новембра,
у 11 сати, даваћемо го-
дишњи помен нашој мај-
ци и баки

МИЛИЦИ 

БИСТРОН
Никада те нећемо забо-
равити.
Ћерке ЈЕЛЕНА и ЈАСНА

с децом

(93/181888)

У уторак, 18. новембра

2014, дајемо четрдесет

дана нашем

МИЛОРАДУ 

ЛАЗАРЕВИЋУ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(95/184199)

15. новембра 2014. на-

вршава се десет година

без нашег драгог

МИЛИВОЈА 

ЦАРАНА

учитељ из Новог Козјака

Увек ћеш живети у ср-

цима и мислима твојих

најмилијих.

Супруга ИЛИНКА, 

ћерка ВУКИЦА и син

ПЕТАР с породицама

(104/184215)

Прошло је шест месеци

откад ниси с нама

НИКОЛА 

ГВОЗДЕНОВИЋ

Тетка РАДА, брат 

ДРАГАН и сестра ГОЦА

с породицом

(105/184211)
НИКОЛА 

ГВОЗДЕНОВИЋ

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Сестра ЈЕЛА 

с породицом

(113/184240)

Шестомесечни помен

НИКОЛИ ГВОЗДЕНОВИЋУ

Брат ЉУБОМИР с породицом

(114/184241)

НИКОЛА 
ГВОЗДЕНОВИЋ

Нина, никад те неће 
заборавити тетка СТОЈА

с породицом
(124/184298)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА 

ВУЈОВИЋ

2004–2014.

Нека те у вечном миру

прати наша љубав јача

од заборава!

Вечно ожалошћени:

мајка НАДА, сестра

МИЛИЦА, баба 

БРАНКА, ујак ДРАГАН

и зет НЕНАД

(14/183957)

У суботу, 15. новембра,

даваћемо шестомесеч-

ни помен нашој драгој

супрузи и мајци

РОЗА ВАСИЋ

1945–2014.

Бићеш заувек у нашим

срцима.

Супруг ПЕТКО и ћерке

ГОРИЦА и ВЕСНА 

с породицама

(20/183976)

ВЕЛИМИР 

ЂУРИШИЋ

Прошла је година откад

ниси с нама. Заувек ћеш

остати у нашим срцима.

Твоји: СВЕТЛАНА, 

СЛОБОДАН 

и ВЛАДИМИР

(21/183977)

ВЕЉА
Брате, година је прошла пуна туге и бола.

Твој брат с породицом

(22/183977)

14. новембра навршава се четрдесет дана откад

смо остали без нашег драгог

ДРАГОСЛАВА БРАЦЕ 

ЂОРЂЕВИЋА
1938–2014.

С љубављу породице ЂОРЂЕВИЋ 

и ЖИВАНОВИЋ
(24/183984)

Сећање на

РАДЕНКА 

МИЋИЋА 

ДРОЊУ

Двадесет година је про-

хујало, а успомене на

тебе остају заувек. 

Твоји најмилији

(27/183990)

Две године од смрти на-

шег драгог

ГОЈКА 

МИЛОВЦА
Заувек у срцима твојих

најмилијих: супруге
СТАНЕ, деце МАРИЦЕ

и ЗОРИЦЕ 
с породицама и сестре

МАРЕ
(37/184013)

19. новембра 2014. навршиће се годину дана од

смрти наше драге

ВЕЛИНКЕ ФОРЂАРИНИ

Годишњи помен биће одржан у суботу, 15. но-

вембра, у Успенској цркви.

Њена породица
(40/184017)

ЈАГОДА 

ФИЛИПОВИЋ

Прошло је десет година

откако ниси ту, али си у

нашим срцима заувек.

Твоје ћерке ДИВНА,

СНЕЖАНА, НАДА и

МИЛАНКА

(41/184019)

Четрдесетодневни по-

мен драгом зету

ДРАГОСЛАВУ

ЂОРЂЕВИЋУ

1938–2014.

Твоја свастика

(43/184032)

Године туге и бола без моје деце

АНКИЋ

СЛОБОДАН                      СЛАВКО

2003–2014.                                          1996–2014.

Ожалошћена, тужна и неутешна мајка МИЛЕНА

(64/184068)

Сећање на стрица

СЛОБОДАНА 

АНКИЋА

2003–2014.

Братанице АНЂЕЛА 

и АДРИЈАНА

(65/184066)

СЕЋАЊЕ

СЛАВЕ 

СТОЈАНОВИЋ
2008–2014.

Док живимо, живећеш

и ти у мислима с нама.

Туга за тобом не прола-

зи. Заборав не постоји.

Твоји: супруга 

ЉИЉАНА са децом

(74/184109)

15. новембра 2014. године, у 11 сати, на Като-

личком гробљу, дајемо годишњи помен

КАРЛО САБО ЦРВЕНИ

Ожалошћени: супруга ВЕРИЦА, син СРЂАН,

снаха МИЛЕНА и унука АЛЕКСАНДРА
(76/184126)

СЕЋАЊЕ

МИОДРАГ МАРКОВИЋ
13. XI 2006 – 13. XI 2014.

„Да те бар могу пробудити, кафу ти скувати, у

кревет донети,

па те пољубити, ал тога нема и не постоји...”

Заувек у нашим мислима и срцу.

Твоји најмилији
(77/184133)

18. новембра 2014. на-
вршава се двадесет бол-
них година без јединог
сина и брата

ЈУГОСЛАВА 

ЈУГЕ МИЋИЋА
Анђели с тобом!

Твоји: отац РАТКО, 
сестра ОЛИВЕРА 

с породицом, родбином
и пријатељима

(51/184038)

Сећање на мајку, бабу и

прабабу

ЖИВОЈКУ 

ПРОДУ ЂУКИЋ
1997–2014.

Уз вечно сећање ћерка

ОЛИВЕРА с породицом,

родбином 

и пријатељима

(52/184038)

ГОЈКО 

БОЖОВИЋ

XI 2006 – XI 2014.

У мислима с тобом.

Твоји најмилији

(53/184038)

Годишњи помен

Др ЉИЉАНА

МИЈАЉЕВИЋ
Кажу да време лечи све,

али бол и тугу не. Увек

ћеш бити у нашим ср-

цима.

Сестра МИРЈАНА, зет

СТЈЕПАН и сестрићи

ДРАГАН и СТЕВАН

(54/184040)

Тужно сећање на нашу

малу девојчицу

КАТАРИНУ 

КАЋУ 

ЦВЕТКОВИЋ
29. V 1997 – 17. XI 2003.

Никад те неће прежа-

лити твоји мама, тата и

сека ЕЛЕНА

(60/184014)

СЕЋАЊЕ

НАДА 

СТОЈАНОВСКИ
из Качарева

16. XI 1994 – 16. XI 2014.
Најдража, чувамо те од
заборава.

Твоји: супруг ДАНЕ,
кћи РУЖИЦА, 

син ПРЕДРАГ и унуци

(78/184134)

НАДА

СТОЈАНОВСКИ
1994–2014.

Туга не престаје, се-

стрице моја мила.

С љубављу и великим

болом, успомену на те-

бе чува твоја сестра

БОРКА с породицом

(79/184136)

У суботу, 15. новембра,

у 11.30, на Новом гро-

бљу у Панчеву, даваће-

мо годишњи помен

МАНЕ ЖАКУЛА

Заувек захвална твоја

породица: супруга 

ВЕРА, ћерка ТАТЈАНА

и син НЕБОЈША 

с породицама

(80/184130)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН 

ЛУЈАНСКИ
15. XI 2005 – 15. XI 2014.

Оставио си неизбрисив

траг туге и бола.

Твоја супруга ЂИНА 

и синови ГОРАН 

и БРАНИСЛАВ 

с породицама

(70/184084)

13. новембра 2014. на-

вршавају се три године

од смрти нашег драгог

ИГОРА 

ГОРГИЈЕВСКОГ
Године пролазе, али

бол је све већи.

Породица 

ГОРГИЈЕВСКИ

(71/184101)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР 

ДИМИТРИЈЕВИЋ
15. XI 2006 – 15. XI 2014.

Само је време прошло,

бол и празнина остају.

Супруга ЕСТИКА 

и ћерка ВЕСНА 

с породицом

(102/184210)
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ПЕРА 

КРСТИЋ
1956–2007.

Тужни смо, у нашим ср-

цима постојиш. Никад

нећемо заборавити тво-

ју доброту и твој лик.

Сестра ЗЛАТА 

с породицом

(1/182465)

У суботу, 15. новембра

2014. године, у 11 сати,

на Католичком гробљу у

Панчеву, даваћемо јед-

ногодишњи помен на-

шем драгом супругу,

оцу, деди, свекру и брату

ЛАЗАР БАРБУ

1946–2013.

Људи умиру тек када их

живи забораве.

Твоји најмилији

(2/183918)

Сећање на

БУДИМИРА 

НИКОЛИЋА

18. XI 1994 – 18. XI 2014.

Никада те неће забора-

вити твоји најмилији

(5/183929)

16. новембра 2014. навршавају се три године от-

кад није с нама наш вољени супруг и отац

ЈОВАН НИКОЛИЋ
1937–2014.

По доброти ћемо те памтити, с поносом и пошто-

вањем спомињати. Вечно ћеш нам недостајати.

Супруга ЈЕЛЕНА с децом
(6/183931)

Шестомесечни помен

МИЛОШ 

ШАПИЋ

Твоје велико срце за-

служује да љубав смрт

не прекине, тугу време

не излечи, а сећање зау-

век остане.

СЛАВИЦА, ТИЈАНА,

ИВАНА и МИЛАН,

АЊА, ТАРА и ДУЊА

(7/183935)

Драги куме, никада Те

нећемо заборавити.

Твој кум КОВЉА 

с породицом

(8/183935)

Драги пријатељу, све

нам више недостајеш.

Породица ИГЊАТОВ

(9/183935)

СЕЋАЊЕ

СВЕТИСЛАВ ДАМЈАНОВ
2012–2014.

У срцу и мислима.

Твоја породица
(10/183948)

СЕЋАЊЕ

ИВАН 

СТЕФАНОВ

13. XI 2005 – 13. XI 2014.

Супруга ОЛГА, син 

НЕНАД, снаја ВЕРИЦА

и унуци АЛЕКСАНДАР

и МИРОСЛАВ

(11/183954)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН

КОВАЧЕВИЋ

2011–2014.

Ћерка ВИДА 

с породицом

(12/183955)

ЗОРАН 

КЉАЈИЋ

16. новембра навршава

се двадесет шест годи-

на откад ниси с нама.

Никада те неће 

заборавити мама, тата

и сестра с породицом.

(13/183956)

Прошла је болна и тужна година од пре-

раног одласка наше миле 

ЈАСНЕ ПЕТКОВИЋ
17. I 1975 – 18. XI 2013.

У суботу, 15. новембра 2014. године, у 11

сати, на Новом гробљу, даваћемо једного-

дишњи помен.

Остаје вечно у нашим срцима и мислима.

Вечно ожалошћени: деца, родитељи и

брат с породицом

(15/183960)

Прошло је четрдесет

дана откако није с нама

наш драги

СЛОБОДАН 

ШАЈИН

Ожалошћена супруга

БРАНКА с децом 

и унучадима

(16/183901)

СЕЋАЊЕ

СТАНИМИРКА ЦИЦА МИТИЋ
13. XI 2004 – 13. XI 2014.

Мама, године пролазе, а бол и туга се не смању-

ју. Пуно нам недостајеш. У мислима и срцу си

увек с нама.

Твоја јединица ДУШКА с породицом
(17/183965)

Прошло је пет година

ЈОВАНКА 

МИЛУТИНОВИЋ

2009–2014.

Увек ћеш бити у нашим

мислима.

Твој син РАНКО 

с породицом

(18/183967)

СЕЋАЊЕ

ЗДРАВКА 

ХАЏИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Син ЂУРА, снаја 

ДРАГАНА 

и унук СТЕФАН

(19/183969)

СЕЋАЊЕ

СТОЈАНОВИЋ

НАДА                   ДРАГАН
2001–2014.                          1998–2014.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
вас.

Ваши најмилији: син МИЋА, снаја ВЕРА, унуке
СЛАЂАНА и ДРАГАНА, зет БАНЕ и праунуци

ЛУКА и УРОШ
(25/183985)

Година је прошла откако није с нама наша драга

ЈАСНА ПЕТКОВИЋ

Помињемо те с љубављу и тугом у срцу.

Тетка НАТАЛИЈА, теча БАЈА 

и сестре МАЈА и ДАЦА
(42/184022)

15. новембра 2014. даваћемо полугодишњи помен на-

шем драгом оцу, свекру и деди

ИЛИЈИ УЗУРОВУ
Заборава нема! 
Син ГАВРА, снаја ЉИЉАНА и унуке МИЛИЦА и МИЛАНА

(63/

15. новембра 2014. навршава се годину дана откако

није с нама наш драги

КАРОЉ БИСАК
Тешко је прихватити да живимо без тебе.

Ћерка ЕМИЛИЈА с породицом
(68/184086)

КАРОЉ БИСАК
Прошла је година, а време није ублажило тугу и бол

који траје и трајаће вечно.

Твој отац ПАЛ и кева КАТИЦА

(69/84082)

13. новембра 2014. навршиће се пет годи-

на откако није с нама наша вољена

АНЂЕЛКА ВИДЕСКИ
рођ. Деспотовић

Увек ћемо те се сећати с љубављу и тугом.

Твоји најмилији

(92/184185)

У суботу, 15. новембра 2014, у 11 сати, даваћемо

једногодишњи помен нашој вољеној

БОРКИ ДИВЉАК

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији
(90/184180)



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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100

ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400

Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220

Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161

Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547

Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183

Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398

Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655

Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 

АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455

Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830

Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687

Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940

Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455

Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666

Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315

Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492

Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390

Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366

АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64

Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24

ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958

Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37

Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Предстоји вам бурна пословна
седмица јер ћете решавати свој
пословни статус. У љубави ћете
имати проблеме у комуникацији
зато што тврдоглаво намећете
своје ставове.

Постоје сви изгледи да напокон
решите у своју корист неки суд-
ски спор који водите већ дужи
низ година. Ако се бавите неком
врстом трговине, могућа је вели-
ка зарада.

Трошите се објашњавајући оно
што желите, упознајете цео свет
са својим плановима, па се по-
сле чудите кад вам неко украде
идеју. Научите да ћутите. Мало-
душни сте.

Потрудите се да избегнете суко-
бе с претпостављенима, без об-
зира на то да ли сте у праву. По-
светите се партнеру и породици.

Изненадиће вас позив старог
пословног пријатеља и његов
отворени предлог за сарадњу.
Колико год да је примамљиво,
размислите. Повољан тренутак
за проширење породице.

До краја седмице очекујте пово-
љан одговор за неке послове ко-
је већ дуго планирате. Кад вам
крене, просто блистате. Проду-
биће се проблеми који већ дуго
трају у односима.

Ситуација у којој се налазите
постаје све компликованија, под
све већим сте стресом и не види-
те решење. Потражите помоћ од
некога коме верујете и крените у
акцију.

Пословни контакти са странци-
ма и иностранством донеће вам
финансијски добитак на дужи пе-
риод. Особе на положају ће вам
помоћи у проширењу посла.

Ову седмицу обележиће по-
словни успех. Колико год да се
радујете великом послу, добро
простудирајте уговор пре него
што га потпишете. Емотивно сте
неиспуњени.

Водолије које се баве јавним
пословима или су на неком по-
ложају могу очекивати признања
за свој рад. Наградите себе кра-
ћим одмором. Чувајте зглобове.

Колеге на послу немају баш
много разумевања за вас, па сте
мало разочарани и повређени.
Ако очекујете помоћ претпоста-
вљеног, она ће изостати. Главо-
боља.

Ово је добра седмица за реша-
вање пословног статуса, па зато
пратите огласе и идите на сваки
разговор. Девице које већ раде
могу очекивати напредовање у
служби.

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 близанце – ћерке
21. октобра: Далију и Калину – Бојана и Здравко Катић.

Добили ћерку
7. октобра: Валентину – Рибана Балункић и Васа Балаш; 14. октобра: Ана-

стасију – Марта Киш и Александар Прокић; 19. октобра: Николину – Санела

и Ненад Петровић; 20. октобра: Невену – Весна и Предраг Мајсторовић, Ми-

хаелу – Сперанца и Бојан Бањаш; 21. октобра: Доста – Стојана и Зоран Та-

рајић; 23. октобра: Петру – Адријана и Иван Станковић, Миону – Анђелија

Анђелков и Игор Стојановић; 25. октобра: Лену – Марија и Жељко Васић; 26.

октобра: Хелену – Ивана и Драган Гелемановић; 27. октобра: Петру – Дра-

гана и Драган Тошић, Машу – Леа и Славиша Станишић; 28. октобра: Ана-

стасију – Славица и Ђуро Топаловић;  29. октобра: Мукту – Ана Николић; 30.

октбора: Кристину – Лидија Ристемовски и Бранко Влајинковски, Дајану –

Јелена и Слободан Петровић, Миону – Јелена и Стеван Шпалински; 31. окто-

бра: Софију – Катица и Сава Сремац, Вању – Ивана и Зоран Петрић. 

Добили сина
15. октобра: Огњена – Александра Грегуш и Дарко Вукашиновић; 18. окто-

бра: Саву – Вера и Зоран Симић; 25. октобра: Јована – Весна и Владимир

Вељковић, Ивицу – Ђована Рамадан и Марио Новаков; 29. октобра: Јована –

Ивана и Никола Обрадовић; 30. октобра: Матију – Данка и Марко Медаровић.

ВЕНЧАНИ

6. новембра: Андријана Тодоров и Душко Цветановић, Мирка Ђорђевић и

Слободан Митровић, Санела Ваневски и Мирослав Цветановић, Соња Не-

шић и Мирослав Петровски; 8. новембра: Кристина Шајн и Дејан Ђукић,

Снежана Полић и Дарко Лазић, Александра Младеновић и Каменко Марин-

ковић; 9. новембра: Драгана Опачић и Лучиан Вину, Магдалена Микић и

Александар Суботин, Анита Уршли и Стеван Делалов.

УМРЛИ

4. новембра: Софија Ресимић – 1925, Видосава Штелер – 1931, Золтан

Шике – 1971, Екатерина Грауер – 1935, Биљана Антић – 1932; 5. новем-

бра: Боса Јереминов – 1927, Богдана Димић – 1948; 6. новембра: Цвета

Јовановић – 1927, Мирјана Драгутиновић – 1943, Илона Варју – 1933; 7.

новембра: Мирослав Вујчић – 1929, Марко Прву – 1938; 8. новембра:

Марија Богут – 1934, Момир Табашевић – 1940, Радомир Ђорђевић –

1953; 9. новембра: Мирослава Кнежевић – 1953.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

РЕШЕЊА – Укрштеница: комад, патос, окаменити се, Мол, Рока,

ем, планинарити, Ли, Овед, Вин, ономатопеја, тапет, ритар.Магич-

ни штит 7 х 9: одоратори, коронаран, променада, Мане Шакић, ста-

нарица, Бора Кичић, традиција. Анаграми:кестен-пире, стоно вино,

Јелена Миковић, старосна пензија, драмски уметник. Спунеризам:

„Глува пећина”. Коњићев скок:Ћуд је женска смијешна работа, не

зна жена ко је какве вјере

УКРШТЕНИЦА

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053
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ВОДОРАВНО: 1. парче, део – под у просторији, 2. претворити

се у камен, 3. место на северу Баната – наш дизач тегова, Ласло

– еманација (скр.), 4. бавити се алпинизмом, 5. име глумца

Марвина – јеврејски песник, Моше – изумитељ модерне укр-

штенице, Артур, 6. опонашање гласова животиња, 7. папирна

зидна облога – трговац који купује стареж.

УСПРАВНО: 1. урота, завера (стр.), 2. околни предео, 3. наш

филм с Мирјаном Јоковић у главној улози – узвик при скоку, 4.

опрема за упрезање коња – град и лука на Аљасци, 5. изведена

реч, изведеница (грам.), 6. састав од девет музичара, 7. један од

бораца у кориди, 8. сеоско подручје – Лудолфов број, 9. лична

заменица – име француске глумице Мимије, 10. територија на

Кавказу настањена Осетима, 11. стручни или научни течај.

МАГИЧНИ ЛИК 7 х 9

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

Ево прилике да се окушате као састављач укрштенице. Уместо

уобичајених описа, дајемо по азбучном реду попис појмова од

којих је овај магични штит састављен, а ваш је задатак да их

уклопите у приложени лик.

АНАГРАМИ

ПОСЛАСТИЦА КЛАСА ВИНА

НОВИНАРКА СТУДИЈА Б

МИРОВИНА

ГЛУМАЦ ЈЕ... (С = У)

Одличан је слаткиш,

тражен је највише,

зато НЕКИ СТРЕПЕ

да га нема више.

Ово ТИ ОСНОВНО

јесте винско пиће,

оно после ручка

увек добро биће.

ЗАИСТА Н(И)ЈЕ СПОРНА

„СКИДАМ”

СМРТНИКЕ

OНA  MИ  JE 

ВЕЋ  ЛИК

БОРА КИЧИЋ, KOРОНАРАН, МАНЕ ШАКИЋ,

OДОРАТОРИ, ПРОМЕНАДА, СТАНАРИЦА, ТРАДИЦИЈА

Сваки појам треба уписати у лик и водоравно и усправно.

СПУНЕРИЗАМ
РОМАН ДУШАНА КОСТИЋА

Тера мајка сина свога

да лектиру прочита, 

није ГЛУПА ВЕЋИНА

што Костића роман чита?

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, као решење ћете

добити два стиха из Његошевог „Горског вијенца”.

ЋУД -НА СМИ- -РЕ. -БО-

-ЈЕ- ВЈE- -ТА, КO -СКА

ЖЕ- ЈE КА- РА- НЕ

-КВЕ -ШНА ЗНА ЖЕН- ЈЕ



Саставни део прославе Дана
града, поред свечане седнице
одржане у суботу, 8. новембра,
у оквиру које су и додељене
новембарске награде, били су
и пратећи културни и спорт-
ски садржаји.

Програм обележавања Дана
града отворило је вече духов-
не музике још у уторак, 4. но-
вембра, када су представљени
компакт-диск „Бисери духов-
не музике” и монографија о
манифестацији „Дани духов-
не музике”, а посетиоци су
могли да виде и изложбу фо-
тографија и плаката на исту
тему.

Новац и колпортери
Прослава је настављена три
дана касније петим бијеналом
„Еx libris” у Историјском архи-
ву. Том приликом је поставље-
на изложба графика малог
формата. Триста радова на те-
му новца послало је сто седам-
десет аутора из целог света, а
награђено је десет графика.

На сам Дан града, у суботу,
8. новембра, најпре су положе-
ни венци на споменик ратни-

цима палим у периоду између
1912. и 1920. године. Тачно у
подне у Културном центру је
почела свечана седница, када
су, уз присуство шефа Мисије
Европске уније у Србији и од-
сад почасног грађанина Пан-
чева Мајкла Девенпорта, уру-
чене новембарске награде.

На задовољство свих звани-
ца, изведена је и музичко-
-сценска представа гимназија-
лаца, којом је направљен осврт
на историју Панчева. Посебно
занимљиво било је то што су
талентовани средњошколци,
пошто би купили новине од

колпортера који је гласно иш-
читавао ударне вести из „Пан-
чевца”, изговарали наслове
текстова о свим битнијим до-
гађајима у нашем граду у 19.
веку. Након официјелног дела
домаћини и гости су опуштено
ћаскали уз покоју чашицу и
шарен коктелски астал, а глав-
на звезда био је поменути Де-
венпорт, који је с Панчевцима
стрпљиво и срдачно разгова-
рао на њему својственом теч-
ном српском језику.

Играли се најмлађи Панчевци
У суботу је приређено и неко-
лико спортских манифеста-
ција, у којима су учествовали
углавном најмлађи Панчевци.

Традиционална, 67. улична
трка града Панчева одржана
је у Народној башти, у органи-
зацији АК-а „Динамо”, а у њој
су учествовали атлетичари из
10 клубова, који су се надме-
тали у 22 категорије.

У исто време у ОШ „Јован
Јовановић Змај” одржан је ко-
шаркашки турнир за млађе
категорије, на коме су најбоље
биле девојчице из Планди-
шта, док су код дечака прво
место заузели момци који
играју за „Младост” из Омо-
љице.

Фудбалски турнир „Куп
Панчева” за дечаке до десет
година одигран је у Хали спор-
това, а победио је ФК „Мунди-
јал”, који је у финалу савладао

ФК „Петар Урошев”. Треће ме-
сто је освојио старчевачки
„Борац”.

Карате клуб „Младост” је у
ОШ „Мирослав Антић” прире-
дио турнир на коме су тријум-
фовали млади борци домаћег
клуба, као и каратисти из Вла-
димировца и Алибунара.

Наредних дана ће, у оквиру
обележавања Дана града, бити
одржана и манифестација
„Етно глас”.

Ј. Ф. и А. Ж.
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ДАН ГРАДА У КОЛОРУ

ДЕВЕНПОРТ, „ЕX LIBRIS”, СПОРТ И, НАРАВНО, ГИМНАЗИЈАЛЦИ

Драге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике,
фирмом „TorteCo” и посластичарницом
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
торте Панчева”, који ће трајати
до краја маја следеће годи-
не. Сваког месеца нају-
спешније учеснике оче-
кују вредне награде у
виду професионалног
посластичарског алата
и материјала, а посебно
атрактивни поклони
припашће победницима
на крају читавог избора.

Пошаљите нам рецепт и ори-
гиналну фотографију торте коју сте са-
ми направили и декорисали. Приложи-
те своје податке – име и презиме, адре-
су и број телефона, као и следећу пот-
писану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропози-
ције ’Избора најлепше торте Панчева’.
Изјављујем и да сам једини аутор / је-
дина ауторка рецепта и фотографије
јела које вам достављам. Сагласан/са-
гласна сам да текст рецепта и фотогра-
фију јела имате право да користите и
објављујете без просторног и времен-

ског ограничења и у свему према сво-
јим потребама”.

Све то пошаљите на адресу recepti@-
pancevac-online.rs или поштом на

адресу „Панчевца”: Трг краља
Петра I број 11, с назна-

ком: „Избор најлепше
торте Панчева”.

Уколико објавимо
ваш рецепт и фото-
графију, то значи да
сте ушли у ужи избор

за победника месеца и
да имате шансу да осво-

јите вредан поклон. Најбо-
љи аутор торте за октобар, ко-

га ће одабрати професионални декора-
тери из посластичарнице „Голуб”, осво-
јиће катер за фондан и ДВД са упут-
ствима за украшавање торти.

На крају читавог избора између побед-
ника сваког месеца одабраћемо троје
најбољих, којима ће припасти следеће
награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декорисање са дуго-
трајном дресир кесом од импрегнира-
ног платна са шест металних наставака,
22..  ммеессттоо  – алат за израду јестивих цветова

и букета с књигом у пуном колору која са-
држи упутства
за израду и

11..  ммеессттоо –
комплет це-
л о к у п н о г
алата за
украшавање
торти и изра-
ду декораци-
ја за торте,
који садржи
177 делова.

Ове заиста
вредне по-
клоне о који-
ма сваки та-
л е н т о в а н и
посластичар
сања обезбе-
дио је „Torte-
Co Shop”.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

ППооббеедднниикк  ззаа  

ннооввееммббаарр  ооссввоојјиићћее  

ккааттееррее  ззаа  ффооннддаанн  

ии  ДДВВДД  ссаа  ууппууттссттввииммаа  ззаа

ууккрраашшаавваањњее  ттооррттии..

ППООББЕЕДДННИИКК  ЗЗАА  ООВВУУ  ННЕЕДДЕЕЉЉУУ

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу фотографију торте ове неде-
ље послала нам је Зорица Јанков из Долова. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбо-
љег декоратера за новембар. Зорице, честитамо!

ТТООРРТТАА  „„ВВИИККТТООРРИИЈЈАА””

Кора: пет јаја, осам кашика шећера, две кашике какаоа, прашак за пециво, пет ка-
шика брашна, кашика гриза, пет кашика уља и три кашике воде. Пећи на 180 сте-
пени. Тако испећи две коре и охлађене исећи уздуж напола, како би се добиле четири
тање коре.

Фил: Осам целих јаја умутити на пари са 200 г шећера. Додати 100 г чоколаде. Када
се охлади, умешати 250 г маргарина. Посебно умутити пола литра слатке павлаке.

Редослед: кора – фил од јаја – павлака – кора и тако редом.

Декорација: Украсити шлагом или глазуром од чоколаде.
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Фудбалски клуб Арена из
нашега града одавно је
скренуо пажњу на себе вео-
ма добрим радом с мла-
ђим категоријама. У сјај-
ним условима, у балон-ха-
ли коју тај клуб поседује,
одувек се играла одлична
фудбалица, а тај спортски
колектив је познат и ши-
ром јужног Баната јер је
организовао ЈУБАН лигу.

Балон-хала ФК-а Арена
налази се у самом центру
града, у Улици Максима

Горког, па је и због тога оми-
љено место за рекреативце.

Ових дана је тај спорт-
ски објекат реновиран, па
нову зимски сезону дочеку-
је у новом руху. Поставље-
на је нова трава, а у школу

фудбала ФК-а Арена
уписују се нови пола-
зници. Заинтересова-
ни малишани рођени
2006. године, као и
њихови родитељи, де-
таљније информације
могу добити путем те-
лефона 013/353-160 и
063/131-0000.

Рекреативци, којих
у нашем граду има по-
прилично, опет ће с дру-
штвом моћи добро да се
забављају на омиљеном

месту. Почело је изнајм-
љивање термина, а инфор-
мације се могу добити пу-
тем горепоменутих теле-
фона, сваког дана од 12 до
24 сата.

Арена вас чека!

БАЛОН-ХАЛА ФК-а АРЕНА У НОВОМ РУХУ

ОМИЉЕНО МЕСТО ЗА ФУДБАЛИЦУ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

НОВИ ПОРАЗ У ЗАО ЧАС
Динамо изгубио 
и од Мораве

Панчевке и даље
непобедиве

Рукометаши Динама су пре-
трпели и седми пораз у ового-
дишњем шампионату Супер Б
лиге. Они су у осмом колу на
свом терену изгубили од Мо-
раве из Велике Плане са 22:27
(10:10). Сусрет у Хали спорто-
ва на Стрелишту пратило је
око 150 гледалаца.

Jош један пораз рукомета-
ша Динама на домаћем тере-
ну додатно је забринуо све
оне који воле спорт у граду на
Тамишу. Шта се то збива са
„жуто-црнима”? У првих 30
минута игре и није било то-
лико лоше, а и сам резултат
говори у прилог томе. Треба
знати да је Морава доскора
играла у елити, има искусан
тим и није дошла у Панчево
да се надиграва, већ да побе-
ди. Успела је у томе захваљу-
јући и пропустима домаћих
играча, који су поново прави-
ли недопустиво много тех-
ничких грешака, посебно у
финишу сусрета. Једина све-
тла тачка у редовима домаћег
тима био је голман Никола
Митановски. Без обзира на
пораз Динама, он је јунак ме-

ча. Да није било њега, све би
изгледало још тужније по
Панчевце. Издвајамо још
младог Миљана Буњевчеви-
ћа, који је са шест голова на-
говестио бољитак за тим с ко-
јим наступа. Међутим, само
двојица расположених игра-
ча није довољно да се победи
било ко, а камоли озбиљан
тим какав је Морава.

Остала су још само три ко-
ла до краја првог дела такми-
чења, па значи да је у игри
још шест бодова. Панчевци
треба да се састану с Црвен-
ком код куће, као и с Метал-
цем и Јагодином у гостима.
Уз бољу игру и више ангажо-
ваности, могуће су и промене
набоље. Но, није само игра
проблем за динамовце. Поче-
ли су да се појављују и озбиљ-
ни унутрашњи проблеми.
Уколико се ситуација и ван
терена стабилизује, може се
причати о оптимистичким
прогнозама. Овако...

ЖРК Панчево обара рекор-
де у рукометним лигама наше
земље и један је од ретких ти-
мова који још нису претрпели
пораз у такмичењу. Изабра-
нице Ивана Петковића су у
деветом колу Прве лиге група
„Север” у Дебељачи савладале
Спартак са 19:32. Само у пр-

вом делу утакмице домаће ру-
кометашице су биле равно-
праван ривал. У наставку су-
срета доминација је била све
очигледнија, да би на крају
гошће славиле с 13 голова
„вишка”. Овог пута су блиста-
ле Ивана Танелов и Марија
Милићевић, а све похвале иду
на рачун целе екипе, посебно
за одбрану гола.

Одлични су и рукометаши
Јабуке, који се такмиче у Дру-
гој лиги група „Север”. Они су
прошлог викенда у Шиду
играли нерешено 27:27 с Рад-
ничким.

Изабраници Жикице Мило-
сављевића су и поред прити-
сака домаћих навијача и при-
страсности судија успели да
освоје бод који их држи на са-
мом врху табеле. Брзевски и
Крстевски су били одлични, а
Радовановић је сјајно бранио.

С. Дамјанов

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

КОНСТАНТИН БОЉИ ОД ТАМИША
Панчевци изгубили
од лидера

БНС најпријатније
изненађење

Пету утакмицу у Кошарка-
шкој лиги Србије Тамиш је
одиграо прошлог викенда у
Нишу, против Константина. У
дворани „Чаир”, пред око 800
гледалаца, домаћин је три-
јумфовао са 89:79, по четвр-
тинама 17:27, 26:14, 29:14 и
17:24.

Нишлије су доказале да су
заслужено лидери на табели.
Гости су одлично играли у
првих десет минута, када су
стекли двоцифрену пред-
ност. Ипак, домаћи се нису
изненадили овим скором, па
су у наставку сусрета појача-
ли темпо и брзо пронашли
ритам победника. Дуел је
био решен у другој и трећој
четвртини, када су кошарка-
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ТТААББЕЕЛЛАА  ССУУППЕЕРР  ББ  ЛЛИИГГЕЕ

1. СЛОГА 8 8 0 0 267:166 16

2. МОРАВА 8 6 1 1 223:199 13

3. ВРБАС 8 6 0 2 225:175 12

4. НАПРЕДАК 8 5 0 3 242:230 10

5. МЕТАЛАЦ 8 5 0 3 218:217 10

6. МОКРА ГОРА 8 5 0 3 238:241 10

7. Ц. ЗВЕЗДА 8 4 0 4 202:230 8

8. ЦРВЕНКА 8 3 1 4 218:221 7

9. ПКБ 8 3 0 5 220:239 6

10. ЗЛАТАР 8 1 0 7 209:232 2

11. ДИНАМО 8 1 0 7 221:258 2

12. ЈАГОДИНА 8 0 0 8 160:235 0

Свeтскo првeнствo у каратеу
за сениоре oдржaнo je про-
шле недеље у нeмaчкoм
грaду Брeмeну. Рeпрeзeн-
тaциjа Србиje je oвoг путa
oстaлa бeз мeдaљa. У кoнку-
рeнциjи прeкo 850 тaкмичa-
рa из 113 зeмaљa наши кара-
тисти су се добро борили, али
нису били миљеници среће.

Најуспешнији српски бо-
рац Слободан Битевић над-
метао се у категорији преко
84 кг. На старту турнира је
остварио три сигурне победе
над ривалима из Кине, Габо-
на и Канаде, а онда је претр-
пео пораз од такмичара БиХ,
који је изгубио у следећем
полуфиналном дуелу, па је
наш Боба остао без реперса-
жа. Никoлa Joвaнoвић je
нaступиo у кaтeгoриjи дo 75
кг. У првoм кoлу je пoбeдиo
oдличнoг тaкмичaрa из
Русиje, дa би потом изгубио
од Хoрунe, нajбoљeг карати-

сте Укрajине. Mилoш
Joвaнoвић, у кaтeгoриjи дo
84 кг, ниje пoкaзao дoбру
фoрму кao у припрeмнoм
пeриoду, па је већ у првом
колу изгубио од ривала из
Слoвeниje.

У eкипнoм дeлу тaкмичeњa
Србиja бaш ниje имaлa срeћe.
Тим свeтских првaкa из
Бeoгрaдa нa стaрту je нaнизaо
три сjajнe пoбeдe прoтив
сeлeкциja Укрajинe, Пoрту-
гaла и Гaбoнa, а онда је у
чeтвртфинaлу претрпео пораз
oд Ирaнa, нoвог свeтског шам-
пиона. Србиja je билa нa кoрaк
дo мeдaљe, али је у рeперсaжу
изгубила од Jaпaна с 3:2, па је
заузела седмо место.

Брoнзaно одличје је било
тако близу, али догодио се
„сценарио” као на последњем
Европском првенству, када је
Србија такође пoрaжeна у
борби зa мeдaљу. 

А. Ж.

СВЕТСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

СРБИЈА СЕДМА НА ПЛАНЕТИ

На Првенству Панчева у
стоном тенису, одржаном
прошлог викенда, прво ме-
сто је освојио Марко Мила-
новић. Први пут до сада по-
бедио је један ђак првак у
конкуренцији учесника од
првог до осмог разреда.
Марко је тријумфовао и на
турниру у Ковачици, у кон-
куренцији око 100 играча из
Србије и Румуније. Он је од-
играо девет мечева и оства-
рио девет победа. С. Д. 

ПРВЕНСТВО ПАНЧЕВА У СТОНОМ ТЕНИСУ

МАРКО НАЈУСПЕШНИЈИ

Уз бољу игру и више ангажованости, могуће су и промене набоље

ТТААББЕЕЛЛАА  ККООШШААРРККААШШККЕЕ  ЛЛИИГГЕЕ  ССРРББИИЈЈЕЕ

1. КОНСТАНТИН 5 5 0 416:337 10 16

2. ФМП 5 5 0 414:346 10 13

3. ВОЈВОДИНА 5 5 0 410:352 10 12

4. СМЕДЕРЕВО 5 3 2 411:406 8 10

5. ВРШАЦ 5 2 3 427:433 7 10

6. СЛОГА 5 2 3 410:418 7 10

7. ОКК БЕОГРАД 5 2 3 404:424 7 8

8. ТАМИШ 5 2 3 350:372 7 7

9. СПАРТАК 5 2 3 402:428 7 6

10. БОРАЦ 5 1 4 343:363 6 2

11. ЈАГОДИНА 5 1 4 393:434 6 2

12. НАПРЕДАК 5 0 5 309:376 5 0

лу кошаркаши БНС-а су побе-
дили тим Светог Ђорђа из
Житишта са 85:78, па сада
имају шест тријумфа у низу и
заузимају челно место на та-
бели.

Новосељани су прави хит
првенства. Истина је да им је
и распоред ишао наруку и да
су имали нешто слабије рива-
ле за противнике на старту
првенства, али свака победа је
била чиста као суза, а изабра-
ници Жељка Пасуја су сваки
пут дали максимум и заслу-
жено славили.

Кошаркаши Динама су од-
играли сусрет шестог кола у
Другој српској лиги и на го-
стовању против Радничког у
Ковину претрпели пораз од
78:65. Изабраници Ненада
Раковца су добро старовали,
али су убрзо низом грешака
ривалу отворили пролаз ка
победи. Екипи из Панчева је
много недостајао Петровић,
моторна снага екипе.

У истом рангу се такмичи
и Крис-Крос, који је побе-
дио Банатски Карловац са
86:72. Била је то борбена
утакмица, с много грешака
на обе стране.

– У овом сусрету је пресу-
дила наша боља физичка при-
премљеност. Честитам гости-
ма на фер и коректној игри, а
нама остаје да смањимо осци-
лације у даљем такмичењу –
нагласио је Вук Станимиро-
вић после још једне победе
својих изабраника.

Панчевци после шест мече-
ва заузимају прво место на та-
бели. С. Д.

ши из Ниша остварили недо-
стижну разлику. Панчевци су
смогли снаге да добију по-
следњу четвртину утакмице,
али то није било довољно за
потпуни преокрет.

– Честитам играчима Кон-
стантина на заслуженој побе-
ди. Иако смо и ми имали сво-
је добре периоде игре, дома-
ћин је у овом тренутку бољи
од нас, па је зато и остварио

тријумф – истакао је Бојан Јо-
вичић, први тренер екипе из
нашега града.

У наредном колу Давор Пе-
рак и његови саиграчи угости-
ће ОКК Београд, који после
пет утакмица има исти скор
као и Панчевци (две победе и
три пораза).

У Првој српској лиги група
„Север” Банатско Ново Село
не зна за пораз. У шестом ко-

У Кикинди је прошлог ви-
кенда одржано надметање
за најмлађе џудисте, на ко-
јем су учествовала 474 так-
мичара из девет земаља. Од-
личне резултате су оствари-
ли и клинци из Динама, ко-
је је предводио тренер Коста
Илијин.

Златне медаље су освојили
Теодора Васиљевић и Данијел

Маравић, док су се сребром
окитили Милица Секуловић и
Стеван Васиљевић, а бронзама
Андријана Кртенић и Никола
Мирковић.

У недељу, 9. новембра, у
Вршцу је одржан турнир за
почетнике. Трофеје за Дина-
мо су освојили: Давид Мило-
сављевић, Милан Јовић, Вид
Милановић, Милош Ђорђе-

вић, Марко и Велимир Нин-
ковић, Милош и Вук Стоја-
новић, Вукашин Дамјано-
вић, Никола и Тијана Стоја-
нов, Дејан и Никола Долин-
га, Вук Николић, Андреј Пе-
тровић, Филип Ћирић, Вла-
дица и Дуња Дивљан, Лазар
Иветић, Огњен Гверо, Михај-
ло и Макарије Нунић и Сара
Ђурђев. А. Ж.

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ ЏУДИСТА

СУПЕР КЛИНЦИ



Одбојкашице Динама
хит Суперлиге

Лидер прејак за
Старчевце

Нема шале са одбојкашицама
Динама. Популарне панче-
вачке „лавице” су сигурно нај-
пријатније изненађење Су-
перлиге, јер после четири од-
играна кола у елити имају три
победе и девет бодова и нала-
зе се на другом месту, тик уз
неприкосновеног шампиона
Визуру. А да је било само ви-
ше спортске среће, да су у пр-
вом колу искористиле меч-
лопту при гостовању Црвеној
звезди, одбојкашице Динама
би имале максималан учинак.
Свака част, девојке!

Прошлог викенда, у Хали
спортова на Стрелишту, Дина-
мо је лако и убедљиво стигао
до максималне победе над Ко-
лубаром из Лазаревца. „Лави-
це” су тријумфовале с 3:0, по
сетовима: 25:12, 25:16 и 25:7.
Треба рећи да је тренер Алек-
сандар Владисављев шансу да
играју пружио и девојкама ко-
је су у досадашњем шампио-
нату имале мању минутажу.
Тако их је наградио за предан
и марљив рад на тренинзима,
али је и испоштовао ривала и
старог спортског пријатеља
који тренутно има озбиљне
организационе проблеме.

Око 400 гледалаца видело
је још један озбиљан однос
домаћих одбојкашица према
игри. Утакмицу је започела
екипа у саставу: Николина
Ашћерић, Јелена Петров, Је-
лена Лазић, Јелена Новако-
вић, Катарина Симић, Миле-
на Спремо и Наташа Божић, а
убрзо су своје место на терену
заузеле и Александра Влади-
сављев, Нина Коцић, Сања
Ђурђевић и Драгана Марко-
вић.

Четвртак, 13. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” НА ВРХУ ЕЛИТЕ
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Београд: РАДНИЧКИ–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – ВА 014
субота, 16 сати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Ваљево: МЕТАЛАЦ–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–РАВАНГРАД
недеља, 18.30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ
Јабука: ЈАБУКА–НАФТАГАС
Б. Паланка: ТИКВАРА–ЈЕДИНСТВО
мушкарци

Јабука: ЈАБУКА – РАДНИЧКИ (ЈТ)

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД
субота, 19 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Врбас: ВРБАС–БНС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – РУ КОШ
недеља, 16 сати
Шимановци: ПИНК – КРИС КРОС

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–ДУНАВ
субота, 13 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Р. Село: Ц. ЗВЕЗДА – ЖЕЛЕЗНИЧАР
Н. Козарци: СЛОБОДА–БОРАЦ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈАБУКА–БАК
Б. Н. Село: СЛОГА–ВОЈВОДИНА
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ЈЕДИНСТВО
Војловица: МЛАДОСТ–ПАРТИЗАН
Омољица: МЛАДОСТ–РАДНИЧКИ

Прошлонедељни 
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–КОЛУБАРА 3:0

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈЕДИНСТВО 1:3

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МОРАВА 22:27

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Дебељача: СПАРТАК–ПАНЧЕВО 19:32

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАБУКА 24:19
Долово: ДОЛОВО–ЖЕЉА 26:24
мушкарци

Шид: РАДНИЧКИ–ЈАБУКА 27:27

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ниш: КОНСТАНТИН–ТАМИШ 89:79

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС – СВЕТИ ЂОРЂЕ 85:78

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ–ДИНАМО 78:65
Панчево: КРИС КРОС – Б. КАРЛОВАЦ 86:72

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Пригревица: ПРИГРЕВИЦА–ДИНАМО 3:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–СЛОГА 2:1
Старчево: БОРАЦ–ЈЕДИНСТВО 2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Омољица: МЛАДОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА 7:1
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ (В) 2:0
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПОЛЕТ 2:3
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СЛОГА 1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–СПАРТАК 0:2
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Дб2)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ШAХ У СТAРЧEВУ
У oквиру прoслaвe дaнa шкo-
лe, у ОШ „Вук Стефановић
Караџић” у Старчеву 5. нове-
мбра је oдржaн трaдициoнa-
лан eкипни шaхoвски турнир.

Првo мeстo, с мaксимaлним
брojeм пoeнa, oсвojилa je
eкипa OШ „Mирoслaв Aнтић”,
други је био тим OШ „Свeти
Сaвa”, а на трeћe мeстo се пла-
сирала првa eкипa дoмaћинa.

Сви учeсници су на поклон
дoбили књиге oд дoбрoг
дoмaћинa – дирeктoркe ОШ
„Вук Стефановић Караџић”
Снeжaнe Aнтoниjeвић.

ПЛИВАЧИМА ДЕВЕТ

МЕДАЉА
У Новом Саду је прошлог ви-
кенда одржан пливачки ми-
тинг „Полетарац”, на којем је
учествовало 485 такмичара из
27 српских клубова. Запажен
наступ су имали и пливачи
Динама, које је предводио
тренер Никола Винцер.

Марија Димковић је била
најбржа на 100 м леђно, а сре-
бро је освојила на 100 м дел-
фин. Милош Царевић је био
други на 50 м прсно, док се
Вања Грујић окитила сребром
на 50 м леђно и бронзом на
100 м мешовито. Милош Пе-
тровић је други стигао на циљ
у надметању на 200 м мешо-
вито. Пливачи Динама су
освојили још три бронзана од-
личја – Милош Цвејић на 100
м делфин, Милош Трајанов-
ски на 200 м мешовито и Ања
Јакимовски на 50 м делфин.

ЕМА У ФИНАЛУ 

МАСТЕРСА
У Београду је прошле недеље
одржан Мастерс турнир за те-
нисерке и тенисере до четрна-
ест година, на коме се надме-
тало по осам најбоље ранги-
раних играчица и играча на
крају сезоне.

Боје нашега града бранила
је Емилија Којчић, чланица
ТК-а Динамо, која је постигла
сјајан резултат. Наша сугра-
ђанка је стигла до финала, у
којем је изгубила од старије
ривалке.

За овај велики успех, поред
Еме, заслужни су и њени тре-
нери Александар Манојло-
вић, браћа Бојан и Владимир
Здравковић, кондициони тре-
нер Небојша Златковић, али и
наставници ОШ „Свети Сава”,
с разредним старешином Ве-
сном Петков на челу.

кве утакмице, када се побед-
ник унапред зна. Шансу су до-
биле девојке које су мање игра-
ле током сезоне. Било је и гре-
шака, нарочито у другом сету.
Сада су пред нама два узастоп-
на гостовања. Најпре се у Бео-
граду састајемо с Радничким, а
потом путујемо у Крагујевац,
на мегдан с домаћим Крагујем.
Ако из ових сусрета изађемо
као победници, тек онда може-
мо рећи да смо урадили добар
посао – рекао је Александар
Владисављев, тренер Динама,
на конференцији за новинаре
одмах после утакмице.

Одбојкаши Борца су у пе-
том колу Прве лиге у Хали
спортова на Стрелишту уго-
стили Јединство из Старе Па-
зове, од којег су изгубили с
1:3, по сетовима: 23:25, 25:22,
20:25 и 16:25.

Момци које предводи Мар-
ко Симијоновић успели су да
парирају расположеном лиде-
ру само у прва два сета, када
су гледаоци могли да уживају
у заиста лепој одбојци. Уз свог
капитена, одлични су били и
Давор Милошевић, Радо Спа-
сојевић, Душан Јовић, Радо-
ван Меденица, Стефан Вла-
дисављев и Немања Милетић.
Играло се пожртвовано, с
много лепих потеза, борбено
до изнемоглости. Одбојкаши
Борца су били прави борци и
изгарали су за дрес који носе.
Гости су повели у првом сету,
али је домаћин узвратио
истом мером већ у другом де-
лу утакмице.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ДАВИДУ БРОНЗАНА МЕДАЉА

ООККТТООББААРР  УУ  ЗЗННААККУУ  ББООЈЈААННЕЕ  РРААДДУУЛЛООВВИИЋЋ

Највеће заслуге за сјајно издање одбојкашица Динама у

новој сезони има Бојана Радуловић, сјајни техничар „лави-

ца”. Због тога је понела титулу најбоље играчице лиге у ок-

тобру, у избору Удружења одбојкашких клубова првих ли-

га, „Спортског журна-

ла” и „Винерштедише

осигурања”, генерал-

ног спонзора Супер-

лиге.

Некадашњој репре-

зентативки наше зе-

мље је трофеј „Спорт-

ског журнала” уручи-

ла Јелена Рељин, де-

легат УОКПЛ-а, а чек

на 500 евра Весна

Урошевић, руководи-

лац панчевачке експо-

зитуре „Винерштеди-

ше осигурања”.

Резултат сетова довољно го-
вори о односу снага на терену.
Победник ниједног тренутка
није доведен у питање. Екипу
је до новог тријумфа предво-
дила Јелена Лазић, а солидну
партију су приказале и Нина
Коцић и Наташа Божић.

– Најпре бих пожелео на-
шим старим пријатељима из
Лазаревца да што пре изађу из
тешке ситуације и да наше
утакмице опет подсећају на
старо, велико, али спортско
ривалство између Динама и
Колубаре. Тешко је играти ова-

Колубара није имала никакву шансу

ТАБЕЛА СУПЕРЛИГЕ 

ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ

1. ВИЗУРА 4 4 0 12:2 11

2. ДИНАМО 4 3 1 11:6 9

3. ЈЕДИНСТВО 4 2 2 10:6 8

4. СПАРТАК 4 2 2 10:7 8

5. Ц. ЗВЕЗДА 4 3 1 9:7 7

6. КРАГУЈ 4 2 2 7:7 6

7. ЖЕЛЕЗНИЧАР 4 2 2 6:9 5

8. ТЕНТ 4 1 3 5:9 3

9. РАДНИЧКИ 4 1 3 4:9 3

10. КОЛУБАРА 4 0 4 0:12 0

громогласним аплаузом с
трибине, јер иако су изгуби-
ли, оставили су срце на тере-
ну. Морали су да пруже руку
у овом тренутку бољем про-
тивнику.

Навијачи старчевачког клу-
ба ће и предстојећег викенда
моћи да виде своје миљенике
на делу. Борац опет игра као
домаћин, а у Халу спортова
стиже ривал из Ваљева.

А. Живковић

Друго коло Лиге пионира
Војводине у гађању из ва-
здушне пушке одржано је
прошлог викенда у Ста-
рој Пазови. Дванаесто-
члану екипу СД-а „Пан-
чево 1813” предводила је
Татјана Коларик.

Тим дечака из нашега
града освојио је друго
место, с 508 кругова, док
су девојчице биле пете.
Појединачно је најуспе-
шнији био Давид Дауто-
вић, који је заузео треће
место са сто осамдесет
једним кругом, а насту-

пили су и: Владимир
Стајчић, Стефан Михај-
лов, Никола Адвигов,
Мина Михајловић, Ивана
Виславски, Бојана Гојко-
вић, Јована Михајловић
и Анастасија Грујовски.

У исто време у Сме-
дереву је одржан мемо-
ријални турнир за сенио-
ре. У конкуренцији 19
екипа Панчевци су заузе-
ли пето место, а за наш
тим су наступили Дали-
бор Павловић, Ђорђе Јов-
чевић и Урош Јованић.

А. Ж.

„Севали” су јаки сервиси,
блок Борца је био непробојан,
а одбрана на висини задатка.
Евидентно јачи тим из Старе
Пазове није могао ништа про-
тив сјајне старчевачке дружи-
не. Са 25:22 Борац је изједна-
чио на 1:1, али је то било све
што је успео у овом дуелу.

Лидер је у наставку утак-
мице додао гас и стигао до за-
служене победе. Ипак, одбој-
каши Борца су испраћени



„Брзи воз” стао у Пригревици

Утакмицама тринаестог кола јесења
полусезона у Српској лиги „Војводи-
на” ушла је у сам финиш. После сери-
је добрих резултата фудбалери Дина-
ма су прошлог викенда гостовали у
Пригревици и поделили мегдан са
истоименим домаћином. Иако се
знало да ће то бити тежак меч, „брзи
воз” је без страха ушао у дуел, али ни-
је успео да оствари повољан резултат:
Пригревица–Динамо 3:1 (1:1).

У првих 45 минута водила се жестока
борба, прилике су имали и једни и дру-
ги, а момци које с клупе предводи тре-
нер Горан Мрђа били су равноправни с
противником. Домаћи су повели у 12.
минуту, а у финишу првог полувремена
Никола Скокна је изједначио на 1:1.

На жалост љубитеља најважније
споредне ствари на свету у нашем
граду, у другом полувремену је При-
гревица била доминантнија, па је са
два поготка у мрежи голмана Ђорђева
решила питање победника. 

Динамо је играо у саставу: Ђорђев,
Јовановић, Брајовић, Илисић, Ђу-
шић, Секулић, Скокна, Спасић, Јури-
ша (Стојановски), Шалипуровић (Ба-
јић) и Милошев (Вукић).

После овог кола Панчевци заузима-
ју седмо место на табели, са 20 бодо-
ва. У наредном колу у нашем граду ће
гостовати Дунав из Старих Бановаца.
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одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик директора и главног и одговорног уредника: Александар Живковић • Редакција: Драган Вукашиновић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Драгана
Младеновић, Јордан Филиповић, Зоран Спремо • Фото-репортер: Богдан Петров • Технички уредник: Александар Милошевић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи),
013/300-820 (рачуноводство), 013/300-830 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415 05 код „Banca Intesa”
Панчево и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају • Рекламације
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Иван Алексић,
воли кошарку:
– Обожавам кошарку,
волим и да играм и
да гледам, па ће бити
и мало тога. Ако вре-
ме послужи, возићу
свој бицикл „бе-ем-
икс”. Уколико буде
падала киша, играћу
игрице на компјутеру.

Ана Живојновић, 
каратисткиња:
– Викенд је за одмарање.
Само се надам лепом вре-
мену. Ако буде тако, изаћи
ћу с другарицама да возим
ролере и будем на ваздуху.

Марко Вишњички,
фудбалер:
– Викендом обично
одем код баке и деке
који живе у насељу
Миса. Томе се баш ра-
дујем. Тамо имам мно-
го простора за игру, а
сигурно ћу возити и
бицикл.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Б. Петров З. Спремо

Заштитари

Лепота старог здања у Улици Жарка Зрењанина више је у потен-

цијалу него у реалности.

Са фасаде отпада малтер, кибицфенстери су натрули, из олу-

ка расте коров, са венчанице падају цигле...

Све говори у прилог томе да је зграда под заштитом државе.

Фасадери

На Штапској згради се дотерује фасада.

Док је била у друштвеном, односно државном власништву,

стално је претило да се на пролазнике обруши неки од балкона.

Откако је враћена Католичкој бискупији, напросто је синула.

И то не говори о вери, хришћанству и католицизму, колико о

држави и друштву.

радост на терену, али и на трибини СЦ-а
„Младост”.

– Најбитније је да смо освојили три
бода и задржали корак с лидером. Знали
смо да нам предстоји тежак меч, јер је
Слога врло добар тим. До краја полусе-
зоне има још два кола, а ми ћемо поку-
шати да остваримо максималан учинак
– рекао је Синиша Радуловић, тренер
Железничара.

Сјајни су били и фудбалери Борца, који
су у Старчеву савладали Јединство из Ба-
натског Карађорђева са 2:0. Око 150 гледа-
лаца уживало је у игри момака које пред-
води Миљан Блазовић, а питање победни-
ка није се постављало ниједног тренутка.

Старчевци су играли у саставу: Луко-
вић, Јовановић, Војновић, Божановић,
Вучић, Ћирковић, Живковић (Вењац),
Ђукић, Ђаковић, Станисављевић (Јанко-
вић) и Перовановић (Станојевић).

Браву гостију је откључао Божановић
у 18. минуту, а у другом полувремену,
тачније у 78. минуту, Звонко Ђаковић је
подсетио на своја најбоља издања, па је
ефектним голом поставио коначан ре-
зултат: Борац–Јединство 2:0.

А. Живковић

ССППООРРТТ

Аматери

Приватне куће обично нису под паском државе, друштва и оста-

лих сличних и брижних институција.

Осим порезника и провалника, њих пажљиво и критички

осматрају углавном комшије и понеки пролазник.

А власнике је ипак срамота да им фасаде буду запуштене, му-

саве и неомалане.

Па их умивају и сређују упркос томе што не представљају му-

зејску вредност.

ИИЗЗММЕЕЂЂУУ  ДДВВАА  ГГООЛЛАА

ПОБЕДЕ ЖЕЛЕЗНИЧАРА И БОРЦА

Тринаесто коло је одиграно и у Вој-
вођанској лиги група „Банат”. Пред-
ставници нашега града остварили су
максималан учинак – своје пристали-
це су обрадовали и фудбалери Желе-
зничара и играчи старчевачког Борца.

Популарна „дизелка” је на СЦ-у
„Младост” са 2:1 савладала Слогу из
Пландишта, старог ривала још из ју-
жнобанатских надметања. Био је то
тежак меч, неизвестан до самог краја,
али украшен евроголовима.

Иако у првом полувремену није би-
ло много прилика за гол, Панчевци су
на одмор ипак отишли с предношћу.
У 39. минуту је Жељко Стајчић натр-
чао на једну одбијену лопту и савла-
дао голмана Слоге. Наставак сусрета
је донео нову рововску битку, али и
прелепе голове. У 75. минуту гости су
изједначили поготком из слободног
ударца, а само два минута касније
Љубо Сарић је узвратио истом мером.
Послао је лопту преко живог зида, а
она је погодила горњи леви угао гола
немоћног голмана из Пландишта.
Постигнути еврогол је изазвао велику

ТТААББЕЕЛЛАА  ССРРППССККЕЕ  ЛЛИИГГЕЕ  „„ВВООЈЈВВООДДИИННАА””

1. СЕНТА 13 10 2 1 28:6 32

2. ЧСК 13 9 2 2 19:6 29

3. ДОЛИНА 13 6 5 2 19:10 23

4. СЛОГА 13 6 5 2 16:11 23

5. ЦЕМЕНТ 13 5 6 2 16:14 21

6. ДУНАВ 13 6 2 5 11:14 20

7. ДИНАМО 13 6 2 5 10:14 20

8. РАДНИЧКИ (СМ) 13 4 6 3 17:12 18

9. ПРИГРЕВИЦА 13 4 3 6 14:15 15

10. РАДНИЧКИ (НП) 13 4 3 6 19:22 15

11. РАДНИЧКИ (Ш) 13 3 5 5 10:13 14

12. БАНАТ 13 3 5 5 9:12 14

13. БАЧКА 13 4 2 7 12:18 14

14. ВРШАЦ 13 3 4 6 11:17 13

15. РАДНИЧКИ (С) 13 2 4 7 13:21 10

16. ТЕКСТИЛАЦ 13 0 2 11 9:28 2

Атлетски клуб Тамиш из нашега
града одржао је 28. октобра редовну
годишњу скупштину у сали Спорт-
ског савеза. Том скупу је присуство-
вало тридесет делегата. Једногла-
сном одлуком за новог генералног
секретара и тим-менаџера изабран
је Нандор Балог, а у Управни одбор
клуба је кооптиран Aлeксaндaр
Дрaгojeвић.

Усвојен је програм рада за 2015.
гoдину, а потом су сумирани сви ре-
зултати и констатовано је да је иза
АК-а Тамиш веома успешна сезона.
Атлетичари тог клуба су освојили чак
25 трофеја: сребрну медаљу на
држaвнoм првeнству, злато и два сре-
бра на шампионату Војводине, као и
21 трофеј нa митинзимa ширoм
Србиje. Сви присутни дeлeгaти дaли
су пуну пoдршку прeдсeднику AК-а
Taмиш Зoрaну Кoцићу за дoсaдaшњe
зaлaгaње у нaчину вoђeњa клубa.

Нa уличнoj трци пoвoдoм Дана
Пaнчeвa чланови АК-а Тамиш постигли
су одличне резултате. Матеја Стaнкoвић
је тријумфовао у трци млaђих пиoнирa

нa 450 м, док је Aлeксиja Кoцић oсвo-
jилa срeбрну мeдaљу у надметању
млaђих пиoнирки нa 500 м. На четврта

места су се пласирали: Алeксa Нeртицa,
Лaрa Eрдeљaн, Урoш Игњa, Aнa Tутић и
Eмa Кoстић. А. Ж.

РЕДОВНА СКУПШТИНА АК-а ТАМИШ

ГОДИНА ЗА ПАМЋЕЊЕ


