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Реализација немогућа 
без сагласности 
„Путева Србије” 
и „Железница Србије”

Постављање ограде 
најреалнија и финансијски
најприхватљивија опција

Идеја наше суграђанке Неде Стоја-
новић, која је недавно на сајту peti-
cije24.com позвала све Панчевце и
Панчевке да потпишу захтев за по-
дизање пасареле између Стрелишта
и „Авив парка”, добра је и остварљи-
ва, али је њена реализација немогу-
ћа без претходног обављања низа
административних формалности и
улагања поприлично велике суме
новца.

Реализацију Недине замисли да се
подизањем пасареле отклони опа-
сност за становнике Стрелишта због
претрчавања Првомајске улице ко-
јом великим брзинама пролазе ауто-
мобили отежава то што би у том по-
слу, поред градске власти, морала да
учествују и јавна предузећа „Путеви
Србије” и „Железнице Србије”.

Наиме, саобраћајница у Првомај-
ској улици спада у републичке, па је
зато у надлежности „Путева Србије”.
Поред тога, у непосредној близини
су и колосеци железничке линије за
Београд, о којој се старају „Железни-
це Србије”.

Компликовано, али могуће 
Поводом идеје о подизању пасареле
„Панчевац” је затражио изјаву од
стручњака из Дирекције за изградњу
и уређење града. Ђурица Ресановић,
помоћник директора за техничке по-
слове и послове урбанизма, рекао је
да тај предлог сматра оправданим и
изводљивим, али да пре његове евен-
туалне реализације постоје преду-
слови које је неопходно испунити.

– Приликом изградње морало би
се водити рачуна о томе да пасарела
буде доступна свим пешацима, мај-

Могућа велика
улагања
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кама с децом и колицима, као и осо-
бама са инвалидитетом, због којих
би требало поставити лифтове или
приступне рампе. Само у том случа-
ју били би испуњени сви безбедно-
сни услови за оне који би пасарелу
користили. Било би неопходно и по-
стављање осветљења и заштитне
ограде. С обзиром на то да би паса-
рела прелазила преко Првомајске
улице, која представља деоницу др-
жавног пута и пруге, услове и своју
сагласност за то морали би да дају
„Путеви Србије” и „Железнице Ср-
бије” – изјавио је Ресановић.

Како додаје, због преласка преко
електричних инсталација изградња
би била немогућа без веома дугачке
рампе и лифта. Требало би направи-
ти и дугачку ограду која би спречила
прелазак преко пруге и државног пу-
та и свела пешачки саобраћај само
на пасарелу. Треба напоменути и то
да програмом пословања и финан-

Стварност Рома из
Малог Лондона
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сијским планом јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење
Панчева” за 2015. годину нису обез-
беђена средства ни за израду технич-
ке документације, ни за изградњу
пасареле. Док се не обезбеди новац
из буџета за ту инвестицију Дирек-
ција није у могућности да врши било
какве активности у вези с тим.

Опасност од високог напона
Ресановићево мишљење се у великој
мери поклапа са оним што смо чули
од нашег саговорника из „Железни-
ца Србије”, који је затражио да оста-
не анониман. Према његовим речи-

теже дуж пута који свакодневно пре-
трчавају становници Стрелишта је
електрифицирана, а електрични во-
дови који се издижу изнад ње су под
напоном јачине 25.000 волти.

– Не смем ни да помислим шта би
се десило ако би се неко приближио
тим водовима више него што је до-
звољено. Било би довољно да се нађе
на удаљености мањој од метра и по
од каблова и од њега не би остало
ништа, једноставно би био спржен. У
Панчеву је током претходних година
било неколико несрећних случајева
– упозорава наш саговорник.

За сада је најреалније ограђивање 
Петар Живковић, директор панче-
вачке Агенције за саобраћај, изјавио
је да је детаљно информисан о идеји
да се подигне пасарела код „Авив
парка”. Према његовим речима, на-
ша суграђанка Неда Стојановић, ко-
ја је иницирала тај предлог, покуша-
ла је да за њега добије сагласност и
подршку надлежних републичких
министарстава. Нажалост, у томе
није успела и речено јој је да се обра-
ти локалној власти у Панчеву.

Живковић је истакао и да би из-
градња пасареле подразумевала
огроман трошак и добијање сагла-
сности власника „Авив парка”, с об-
зиром на то да се на њих води та пар-
цела. Према његовим речима, много
је реалније и финансијски изводљи-
вије да се деоница коју свакодневно
претрчавају пешаци огради.

– У плану је да се изради идејни
пројекат ограђивања тог дела пута у
зони разделног острва. На тај начин
ће се онемогућити претрчавање пе-
шака преко пута и пруге, као и полу-
кружно окретање возача преко раз-
делног острва. Бројни људи то раде
иако не би смели. Хтео бих да додам
и то да је изградња пасареле била
много изводљивија пре него што су
почели радови на новој биоскопској
сали која се завршава у „Авив пар-
ку”. Сада је то знатно теже – нагла-
сио је Живковић.

М. Глигорић
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ма, пре него што било какав посао
уопште почне, неопходно је да над-
лежни у градској власти званично
пошаљу „Железницама” писмо о на-
мерама и да затраже сагласност тог
јавног предузећа. 

Наш саговорник је скренуо пажњу
и на један велики проблем. Према
његовим речима, пруга што се про-
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друга жеља. Након што је сањала о
томе да свирањем пред другима на
улици заради довољно пара да би ку-
пила виолину, оно о чему је маштала
се обистинило. Недавно је објављено
да ће неки добри људи које је дирну-
ла својом упорношћу финансирати
њен одлазак на престижно такмиче-
ње у Италији, за шта је такође ску-
пљала новац, тако да ће и та њена
жеља постати реалност.

Иако се ова прича завршила хепи-
ендом, поново је наметнула питање
односа највиших институција у на-
шој држави према талентима. Уме-
сто да министарства финансијски и
на све друге начине подрже оне који
су бољи, успешнији и постижу запа-
женије резултате од осталих, они су
по правилу препуштени сами себи, а
напредују само политички подобни.

Зашто је девојчица Јована с почет-
ка ове приче успела да оствари жеље
тек када су причу о њој објавили
дневни листови? Због чега ни после
тога нису реаговали министар Тасо-
вац и Министарство културе? Зашто
се нису огласили када се зна да је Јо-
вана врхунски таленат и једна од
најбољих у њеној музичкој школи?
Шта је Тасовац уопште позитивно
урадио од почетка свог мандата, уко-
лико се узме у обзир да је стање у го-
тово свакој области коју покрива ње-
гово министарство лоше, а да су
уметници из свих бранша незадо-
вољни? Докле ће наши млади режи-
сери бити без организоване и осми-
шљене државне подршке, иако на го-
тово свим филмским фестивалима у
иностранству освајају награде? Ово
су само нека од питања која још увек
чекају одговоре. М. Г.

Људи, будите људи!
Идеју чија реализација „мирише” на опште добро увек треба по-
држати: вербално или, рецимо, потписивањем петиције – када су
у питању грађанке и грађани, односно конкретном акцијом – ка-
да говоримо о надлежним институцијама. И док грађанство свој
допринос за постизање циља у највећем броју случајева даје, др-
жавне фирме се, скоро увек, ваде једна на другу.

Последњи локални пример за овакву тврдњу јесте идеја наше
суграђанке да се изгради пешачка пасарела између обода Стрели-
шта и „Авив парка”, а преко пруге, струјних каблова и прометног
пута с четири коловозне траке, који пешаци често претрчавају и
тиме ризикују животе! Петиција, на специјализованом интернет
порталу за то, има све више потписа, медији је подржавају, а Пан-
чевке и Панчевци о томе међусобно разговарају. Дакле, грађанска
свест о важности решавања тог проблема је на високом нивоу.

За то време институције система – Градска управа и јавна пред-
узећа „Путеви Србије” и „Железнице Србије” – изговарају сличне
сентенце, у фазону „може то, али не може, јер није само до нас”.
Одлично! Није само до једне од њих, већ до сваке помало. Пошто
беспарица не би смела да буде оправдање за ризиковање живота
становника ове државе, преостало је само да седну и да пробају да
се договоре, због општег добра.

Да ли и за то треба организовати потписивање петиције?

**  ** **
Поново смо се уверили да је моћ медија огромна: свега неколи-
ко сати пошто смо на нашем сајту објавили да малена Панчевка
Драгана Раданов и њена мајка немају у Новом Саду где да пре-
спавају током Драганиног десетодневног лечења, бројни станов-
ници покрајинске престонице понудили су им смештај. И обез-
бедили га!

Моћни, најживљи, најогромантнији моменат је онај у коме мо-
жемо да се уверимо да нису умрли солидарност и емпатија. Хва-
ла вам, Новосађани и Панчевци!

**  ** **
Хорор у Паризу! Мртви, повређени, истраумирани и шокирани...
Никог трагедија није заобишла, сви осећају последице терори-
стичког напада на светску престоницу културе. И хорора – од про-
шлог петка 13.

Свет се ујединио у порукама чији је смисао да се терористима
на објаву рата мора одговорити ратом. Убице-самоубице јесу гло-
бални проблем број један и њиховим налогодавцима мора се ста-
ти на пут. Силом, ту нема полемике.

Истовремено, лични став аутора овог текста је да је идентично,
апсолутно једнако опасно као тероризам изједначавати ту стра-
шну пошаст са исламском вером. А то последњих дана чине мно-
ги. Колико год да је тешко да се човек када је погођен, поготово
лично, измакне и сагледа ствари шире, свеобухватније – он то мо-
ра да учини. Ако је човек.

Апелујемо на разум, људски разум, апелујемо на људе да буду
разумни: ислам је вера, дубоко спиритуално убеђење и то управо
оно које оне што га штују чини људима, а тероризам је антиљуд-
скост, крајње смишљено (само)уништавање свега што је људско.
Ислам или било која друга вера управо је антипод тероризму, ди-
јаметрална супротност.

Сви они који изједначавају ислам с тероризмом ризикују да
изазову повратак „рата свију против свих”, у ком је „човек човеку
вук”, што је још пре пола миленијума изрекао велики теоретичар
политике и филозоф Томас Хобс. Или, једноставније речено, ако
се човек не измакне и не гледа и не размишља шире – неминован
нам је повратак мрака безакоња.

Неминован је трећи светски рат.

на позива и да не трпимо зулум не-
виђених размера, већ да дигнемо
глас и да се, попут њега, родила га
мајка јунака, (из)боримо за своју
слободу.

Али, чек’ мало – шта је то опаког
Родића стрефило у мозак да у етар
бризне толико емоција?! За јавност
невидљивог Родића, парадигму
удвориштва силеџијама из политич-
ких и бизнис кружока?! Родића, бес-
поговорног „курира” увек спремног
да све што се миче (у „погрешном”
смеру) полије смртоносном кисели-
ном?!

И који му је андрак тако наједа-
ред?! Дани који следе показаће да ли
је реч о чистој души или је по среди
неки нови трик (можда је нашао но-
вог патрона и финансијера).

Међутим, ако ишта ваља од свега
што је Родић пре неки дан излануо,
јесте то што се се извинио читатељ-
ству за све манипулације – за силне
године сервилности, медијских лин-
чева, „врућих зецова”, прогона, чере-
чења... Чак је и признао да је (доду-
ше, добровољно и не без севапа) тр-
пео притиске власти.

Ето, најзад се неко (за кога смо се
најмање надали) извинио и, макар за
јавност, покајао због својих брљуга...

Ј. Ф.

Кога брига 
за таленте?

Десетогодишњој Јовани Савић, која
већ месецима уназад одушевљава
пролазнике у Кнез Михајловој улици
свирајући виолину, испуниће се и

Бомба курира
Рокија

Умро је Танјуг, „родио” се „Курир”!
Од тих бомби, које су недавно екс-
плодирале у медијским озону, чини
се да је ова друга неупоредиво ра-
зорнија.

А какав се то свемирски потрес до-
годио да се Александар Родић, за не-
упућене власник „Курира”, једног од
најтиражнијих дневних листова, из-
роди у некога ко одважно проговара о
(не)слободи новинарства, цензури и
аутоцензури, о притисцима власти...?

Суочен с „ватробљувом” из разја-
рених ружичасто-информерских че-
љусти (Митровић & Ди-џеј Вучиће-
вић), Роки „цепа” и даље, па нас у
прекретничком издању својих нови-

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Моје заставе увек су исте боје, на њима љубав станује...

Па, Панчево, шта сте мислили!

Снимио Никола Стоилковић

• Вежбајући на поразима, ми се учимо да не губимо.
• Имам само једну жељу – да ми златна рибица испуни три жеље!
• Скувати купус са овчетином? Па то је просто ко пасуљ.
• Демократија је без боје, укуса и мириса. Зато се она код нас не
осећа!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАШЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ СЕ СВЕ ВИШЕ ГРАНИЧЕ 

СА СРБИЈОМ.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 19. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Представа „Ковачи” нашег
суграђанина Милоша Нико-
лића биће изведeна јубилар-
ни 200. пут 25. новембра у
Народном позоришту у Бео-
граду на сцени „Раша Плао-
вић”. Два дана касније, 27.
новембра, наћи ће се и на
програму Културног центра
Панчева.

Реч је о представи која се
већ пуних дванаест година

даје у нашем најзначајнијем
националном театру, док је
од првог извођења 1992. у
Српском народном позори-
шту у Новом Саду до данас
била на репертоарима ра-
зних професионалних, полу-
професионалних и аматер-
ских позоришта код нас и у
иностранству. Током 23 го-
дине „Коваче” је погледало
више десетина хиљада људи.

Комад који се изводи у На-
родном позоришту у Београду
режирао је Стефан Саблић, а
главне улоге тумаче Бранко
Видаковић, Миленко Павлов,
Зорица Мирковић и Драган
Николић.

Досад су „Ковачи” Народ-
ног позоришта играли на фе-
стивалима у Темишвару, Кор-
чи (Албанија), Кијеву, Треби-
њу и Димитровграду. Предста-

ва је имала и турнеју по Косо-
ву и Метохији 2010, а 2011. је
гостовала у Канади. То је и пр-
ви комад националног театра
који је преведен на српски
знаковни језик и прилагођен
је глувонемим особама.

Дуг је и списак градова и
фестивала на којима су „Ко-
вачи” Милоша Николића
играли у другим продукци-
јама. Д. М.

ТРИБИНА ГРАЂАНСКЕ АКЦИЈЕ И НДНВ-а

На делу је рехабилитација фашизма
– Рехабилитација Милана Не-
дића није никакво исправља-
ње судских поступака, она мо-
же бити само рехабилитација
фашизма и ту никакве дилеме
не може бити. Он је био фаши-
ста, он је спровео један од пр-
вих холокауста у Европи, а већ
августа 1942. године, пре Бер-
лина и Беча, Београд је био
проглашен за „јуденфрај”, то
јест „ослобођен од Јевреја”. Ту
за историјску науку никакве
дилеме не може бити – рекао
је Миливој Бешлин, истори-
чар, на самом почетку триби-
не под називом „Рехабилито-
вано зло”, која је одржана у че-
твртак, 12. новембра, у орга-
низацији Грађанске акције и
Независног удружења новина-
ра Војводине.

Према његовим речима, у
оваквим случајевима у пита-
њу је само покушај „политич-
ке, идеолошке и национали-
стичке реинтерпретације” по-
знатих историјских извора,
јер када је реч о Другом свет-
ском рату, ниједан нови доку-

мент, који би бацио неко ново
светло, од 2000. године није
пронађен. То није сметало Де-
мократској странци Србије да,
за време своје власти у Аран-
ђеловцу, на пример, једној од
улица да име ђенерала Мила-
на Недића, додао је, између
осталог и Драгољуб Дража Пе-
тровић, новинар и један од
учесника на овој трибини.

Коментаришући последње
сочињеније Мирјане Марко-
вић, које се ових дана продаје
по киосцима диљем Србије,
Теофил Панчић, коментатор
и колумниста часописа „Вре-

ме”, приметио је да је то „још
једна врста ревизионизма
историје”, као и да смо „ми
још добро и прошли ако се
има у виду шта је нама влада-
ло и шта је одлучивало о на-
шим судбинама”.

– Све ове рехабилитације,
почев од Драже Михаилови-
ћа, па сада и Милана Недића,
немају суштинске везе с Дру-
гим светским ратом, већ ис-
кључиво с деведесетим годи-
нама прошлог века. То је ре-
хабилитација фашизма Сло-
бодана Милошевића. Да се не
лажемо, и тада смо имали и

етничка чишћења и геноцид и
репризу идеологије четни-
штва, недићевштва и љоти-
ћевштва. А то ће довести до
тога да ћемо за коју годину
имати и рехабилитацију свих
хашких осуђеника. Ја могу да
замислим да ће и злочиначка
багра из деведесетих онда би-
ти рехабилитована, а самим
тим и Вучићева, Дачићева,
Николићева и биографије
осталих – истакао је Динко
Грухоњић, новинар и председ-
ник Независног друштва но-
винара Војводине.

А када је реч о Војводини,
он је напоменуо да ће вероват-
но „интенција нове, напред-
њачке власти бити да се на-
прави пакт с мађарским наци-
оналистима” и да се „у потпу-
ности убије идеја грађанске
Војводине”. Поништавање сва-
ког смисла аутономности до-
лази отуда што се на Војводи-
ну из Београда „још увек гледа
као на ратни плен”, закључио
је Грухоњић.

З. Сп.

Четвртак, 19. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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У малој сали Градске управе
у уторак, 24. новембра, у 18
сати, биће одржана трибина
у организацији панчевачког
огранка Руске странке. О
српско-руским односима го-
вориће Слободан Николић,
председник те партије, као и
други најављени гости.

Градски одбор Руске
странке је прошле недеље у
Улици Стевана Шупљикца
број 13 отворио канцелари-
ју, која ће за све заинтересо-
ване грађане бити отворена
радним данима од 10 до 16,
а суботом од 11 до 15 часова

З. Сп.

ТРИБИНА РУСКЕ СТРАНКЕ

О српско-руским 
односима

ПРЕДСТАВЉЕН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ СПОРТА

ДОКУМЕНТ СВИХ ГРАЂАНА ПАНЧЕВА
Још увек није касно
за сугестије 
и коментаре

Средином децембра
пред одборницима

После шест месеци напорног
рада, бројних састанака и ис-
траживања, тим који је име-
новао градоначелник (Ненад
Малетин, Александар Фар-
каш, Ненад Марин, Бранко
Крсмановић и Предраг Стоја-
динов), у уторак, 17. новем-
бра, на конференцији за нови-
наре, представио је Нацрт до-
кумента припремљен за јавну
расправу – „Стратегија развоја
спорта града Панчева од 2015.
до 2018. године”.

– Основа за овај важан до-
кумент јесу правни и страте-
шки оквири спорта у Србији
данас. Радили смо напорно,
како би се у Панчеву настави-
ло са стратешким планира-
њем у спорту, па зато морам
да захвалим и придруженим
члановима нашег тима Мари-
ји Ћурчин, Биљани Миоч, Мо-
ники Хусар, Ивану Миливоје-
вићу и Зорану Ђурђеву. Жеља
нам је да наш град 2018. годи-
не буде средина у којој су
спорт и рекреација доступни

свакоме, да има развијену
спортску инфраструктуру, али
и стручне кадрове. Хоћемо да
имамо здрав град у коме се
негују спортски таленти, али и
врхунска спортска достигнућа
– рекао је Ненад Малетин, ко-
ординатор тима за израду
стратегије.

У стварање овог документа
било је укључено 110 чланова
радних група, 600 спортист-
киња и спортиста из 150 клу-

бова, чланови спортских удру-
жења, спортски стручњаци,
али и око 500 испитаника, ко-
ји су учествовали на 45 саста-
нака и јавних дискусија у про-
теклих шест месеци.

– Желео бих прво да захва-
лим Ненаду Малетину, члано-
вима тима, али и свима који су
учествовали у изради ове стра-
тегије. Потрудили смо се да
обухватимо све на шта су нам
клубови и грађани скретали

пажњу и сигуран сам да ће ово
бити документ свих грађана
Панчева. Зато позивам све за-
интересоване да нам се при-
кључе – грађане, спортисте,
спортске раднике – да се јаве,
да прокоментаришу овај доку-
мент, да га заједнички још ма-
ло избрусимо и спремимо за
седницу Скупштине, која ће
бити одржана половином де-
цембра. Искрено верујем да ће
градоначелник, већници и од-
борници бити задовољни, а
позивам и чланове опозиције
да се укључе у активно комен-
тарисање овог документа. Ве-
рујем да ће и они подржати
стратегију развоја спорта – 
рекао је Александар Фаркаш,
члан Градског већа задужен за
спорт.

Рок за јавну расправу о
овом документу је 27. но-
вембар. Сви заинтересова-
ни грађани своје комента-
ре, предлоге и сугестије мо-
гу послати на имејл адресу
kontakt@sportpancevo.rs или
их предати лично у Услу-
жном центру. Нацрт страте-
гије може се пронаћи на сај-
товима www.sportpancevo.rs
и www.pancevo.rs, а може се
добити и у канцеларији 202
у згради Градске управе.

А. Живковић

Један од најуспешнијих
спортских колектива у на-
шем граду, најстарији ак-
тивни карате клуб у земљи,
расадник европских и свет-
ских шампиона – КК „Ди-
намо” – у среду, 25. новем-
бра, обележава леп јубилеј:
50 година рада и постојања.

Свечана академија ће
бити одржана у сали Дома
војске у Панчеву, од 19 са-
ти. Биће то идеална прили-
ка да се на једном месту
окупе истински мајстори
овог спорта, оснивачи клу-
ба, дугогодишњи чланови,
бивши и садашњи такми-
чари, спонзори, пријатељи
и представници медијских
кућа, али и сви они који су
дали свој допринос ствара-
њу спортског гиганта за
ових пет деценија.

Очекује се да ће свеча-
ности присуствовати и
бројни представници кара-
те федерација и организа-
ција наше земље, челници

Панчева, Спортског савеза
Србије и Спортског савеза
нашега града.

КК „Динамо” је спортска
икона Панчева. Тако је већ
пола века. Зато ће управа
тог клуба на свечаној ака-
демији с поносом предста-
вити достигнућа и резулта-
те остварене у протеклих
педесет година.

А. Ж.

КK „ДИНАМО” ОБЕЛЕЖАВА ЛЕП ЈУБИЛЕЈ

Педесет година 
за понос

Панчевка Љиљана Рамјанц,
декоратерка торти и власница
познате посластичарнице „Го-
луб”, постигла је велики успех
пласиравши се у финале нај-
престижнијег светског такми-
чења у декорацији торти „Ca-
ke Designers World Champion-
ship FIPGC 2015”, које је
недавно одржано у Милану. 

Љиљана је била један од 16
финалиста из целог света, а
њихов задатак на завршном
такмичењу био је да донесу
готову монументалну торту, а
да потом на лицу места на-
праве исту такву, само мању.
Уз то се правила и торта за де-
густацију.

– Свака земља је имала тим
у коме су обавезно морали би-
ти декоратер и судија који је
учествовао у оцењивању. Ме-
ђутим, многи финалисти су
имали не само велике тимове
које су финансирали спонзори
и удружења посластичара већ

и бројне навијаче, док смо у
нашем тиму у Италији биле са-
мо судија Наташа Белић и ја.
Пласман у финале за мене
представља огроман успех, али
ми даје и сатисфакцију за даље
напредовање и усавршавање –
рекла је Љиљана Рамјанц.

Она је, иначе, од детињства
била окружена слатким посла-

стицама, будући да се читава
њена породица бавила посла-
стичарством. Стога се и сама
прикључила породичном би-
знису, а њена специјалност по-
стало је декорисање торти. Нај-
пре је завршила „The Wilton
School of Cake Decorating and
Confectionery Art”, и то као нај-
бољи ђак у школи, а потом је

школовање наставила у Холан-
дији, где је стекла звање „The
Wilton Method Instructor”.

О томе колико је Љиљана
цењена у свету посластичар-
ства сведочи и чињеница да ју
је 2013. године познати хо-
ландски и светски посласти-
чар Рудолф ван Вин лично по-
звао да учествује на такмиче-
њу за најбоље декорисану тор-
ту које је у Београду организо-
вао „24Kitchen Channel”. На
том надметању је стигла до
финала.

Љиљана Рамјанц је до сада
декорисала преко сто хиљада
торти, користећи све познате
технике ручног украшавања,
од којих су јој омиљене рад са
шлагом и ајсингом. Њена нај-
већа љубав и специјалност је
„Joseph Lambeth Cake Techni-
que”, што је, према мишљењу
многих стручњака у овој обла-
сти, најтежа техника украша-
вања посластица. Д. К.

ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШЕ СУГРАЂАНКЕ У МИЛАНУ

Љиљана међу најбољим декоратерима на свету

Рок за јавну расправу о овом документу је 27. новембар 

ЈУБИЛАРНО ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЕ

„Ковачи” двестоти пут!

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ДЕТЕТА

Приредба на Котежу
Обележавање Светског да-
на детета биће повод за при-
редбу за децу која ће бити
одржана у петак, 20. новем-
бра, у 11 сати, у просторија-
ма Месне заједнице Котеж,

у Улици браће Јовановић бб.
На приредби ће наступити
дечји хор „Вокал кидс” Му-
зичког центра „Вокали” и
плесни студио „Балерина”.

Д. К.



Лига социјалдемократа Војво-
дине, као што је најавила, по
целој покрајини прикупља
потписе за референдум на ко-
јем би се грађани изјаснили о
томе да ли би куповину нашег
пољопривредног земљишта
требало омогућити и странци-
ма. Према речима Ненада
Чанка, председника ЛСВ-а,
одзив је премашио очекивања,
а овој акцији се придружују и
локалне организације других
странка. Он је у оквиру редов-
них активности ове странке у
петак, 13. новембра, посетио
панчевачку организацију Ли-
ге и у пуној малој сали Град-
ске управе разговарао са овда-
шњим члановима о актуелној

политичкој ситуацији и пред-
стојећим изборима.

– Једна од врло ретких ства-
ри око којих се нису позиција
и опозиција већ усагласиле до
неиздрживе мере, јесте поло-
жај Војводине. Као да нико
није спреман да отвори то
комплексно питање. А ком-
плексно је зато што су Војво-
дина и њена аутономија мера
демократије у Србији. То нико
није спреман да призна на-
глас, а док се то не призна, до-
тле ће се Србија самозавара-
вати да иде неким демократ-
ским путем – рекао је Чанак.

Он је потврдио да ће ова
странка на локалне и покрајин-
ске изборе изаћи сама, или са-

мо са онима који желе да подр-
же листу ЛСВ-а, док би за репу-
бличке изборе било неопходно
„изаћи у што ширем опозицио-
ном блоку”, јер би само то мо-
гло дати било какав резултат.

– Ми имамо сва половична
решења која се могу смислити.
Имамо Устав у коме пише да је
Косово део Србије, а није; има-
мо Устав по коме Војводина
има пара, а нема; имамо Устав
по коме је црква одвојена од
државе, а верску наставу у др-
жавним школама; имамо секу-
ларну државу, а полиција, која
је врхунски атрибут државно-
сти, има крсну славу. Крсна
слава је, колико знам, приват-
на прослава у православној по-
родици. И не знам шта ме ви-
ше плаши: да ли да помислим
да ово није секуларна држава,
или да је полиција у њој поро-
дична – рекао је Чанак, комен-
таришући стање у Србији.

Пре месец дана је почела
нова грејна сезона, па је ова
тема опет била на дневном
реду конференције за нови-
наре Либерално-демократ-
ске партије, која је одржана
у понедељак, 16. новембра.
Та странка се запитала шта
ће ЈКП „Грејање” радити „с
вишком прикупљених пара”.

– Температуре су далеко
изнад просека, па је и по-
трошња енергената далеко
испод пројектоване. Јасно је
да ће „Грејање” само за ових
месец дана приходовати од
грађана више од десет ми-
лиона динара мимо свог
плана и мимо реалних тро-
шкова које има. Зато очеку-
јемо да ово предузеће и

градска власт врло брзо ка-
жу на који ће начин обеште-
тити кориснике даљинског
грејања. Из Хидрометеоро-
лошког завода Србије је на-
јављена блажа зима од про-
шле, па се очекује да ће за
читаву грејну сезону бити
потрошено још мање енер-
гената. Ако се томе дода по-
јефтињење гаса за 23 одсто,
као и да је цена грејања
остала иста, јасно је да ће
„Грејање” имати огромну
корист, а на штету грађана –
рекао је Предраг Патић,
градски менаџер ЛДП-а.

Он је подсетио и да је то-
ком прошле године тај ЈКП
имао „добит од преко мили-
он евра”, као и да је тај новац
„остао унутар фирме”. Исто-
времено је најавио да ће
ЛДП од „Грејања” и градске
власти тражити одговор хоће
ли грађани бити обештећени
тако што ће бити смањени
рачуни, или ће им се обезбе-
дити уређаји за појединачно
мерење потрошње.

јић, председник Савета за
правна питања СНС-а, који је
истакао да је „стање кримина-
литета у граду побољшано у
односу на исти период 2014.
године”. Томе су, према њего-
вим речима, допринеле закон-
ске и организационе промене,
али је ипак био најзначајнији
„став Владе и премијера Вучи-
ћа да се бескомпромисно об-
рачуна са свим видовима кри-
минала и корупције”.

– На територији Панчева
број извршених кривичних
дела смањен је за десет одсто,
а истовремено је за исти про-

У уторак, 17. новембра, пово-
дом Међународног дана студе-
ната, Унија младих СНС-а ор-
ганизовала је акцију под нази-
вом „Кутија за студентска пита-
ња”. Тим поводом на штандо-
вима постављеним на Корзоу и
код аутобуске станице студенти
су били у прилици да напишу и
питају све оно што их интере-
сује, а одговоре ће, према речи-
ма Николе Ускоковића, коор-
динатора ове Уније, у року од
седам дана добити преко зва-
ничне „Фејсбук” странице.

Већ колико сутрадан јавно-
сти се обратио и Саша Левна-

ценат повећан степен расве-
тљености таквих дела. То је
посебно уочљиво у области
привредног криминалитета,
што јасно показује тенденцију
државе да се обрачуна са они-
ма који крше закон и богате
се на рачун грађана и буџета
Републике. Нема више приви-
легованих партијских бизни-
смена и оних који свој статус
купују на штету грађана –
подвукао је Левнајић.

Он је изнео и низ података по
областима и закључио да је у
Панчеву „безбедност грађана у
овој години на високом нивоу”.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Штеточине 
у тужилаштвима

– Како је могуће да у време
највеће кризе и сиромаштва
неке институције и јавна ту-
жилаштва черупају буџет
Републике и наносе огром-
ну штету својим незакони-
тим поступањем у кривич-
ним поступцима – рекао је
одмах на почетку конфе-
ренције за новинаре, одржа-
не у среду, 18. новембра,
Петар Јојић, члан Извршног
одбора и Централне отаџ-
бинске управе Српске ради-
калне странке.

Објашњавајући ситуацију
у правосуђу он је истакао да
је својим кадровским реше-
њима у претходном периоду
„Демократска странка нане-
ла огромне штете” прили-
ком избора и реизбора суди-
ја и тужилаца. Према њего-
вим речима, тада је „извр-
шена сеча глава бројних ча-
сних носилаца правосудних
функција”, чак 1.300 у Ср-
бији, а у Панчеву су међу
њима били и Милан Ни-
шкановић, Иван Митров-
ски, Никола Медаковић и
други.

Због свега тога Јојић је од
председника панчевачког
Вишег суда затражио низ
података о томе колико су
државу и буџетске обвезни-
ке коштали кривични суд-
ски поступци због неоснова-
них оптужница, после којих
су изрицане ослобађајуће
пресуде, као и оних код ко-
јих је наступила апсолутна
застарелост. А према доби-

јеним подацима, од 2010. до
јуна ове године таквих про-
цеса у Панчеву и Вршцу би-
ло је укупно 535, а из буџета
је због тога морало да буде
исплаћено укупно 89,3 ми-
лиона динара!

– Када се све сабере, ја у
име СРС-а могу да честитам
свим часним судијама што
су се супротставили ДС-у и
њеним туторима који су вр-
шили притисак на тужиоце
да подносе неосноване оп-
тужбе – рекао је Јојић и на-
звао оне који су за то били
одговорни штеточинама.

Притом је додао да у мно-
гим демократским и одго-
ворним државама ту штету
надокнађују тужиоци, а тако
би, према његовим речима,
требало да буде и у Србији.
За толики новац, по његовој
рачуници, могло је да се из-
гради пет дечјих обдани-
шта, исплати 800 минимал-
них пензија или хиљаду ин-
валиднина.

Због свега тога СРС тражи
да се хитно изврши контро-
ла финансијског пословања
Вишег и Основног јавног ту-
жилаштва у Панчеву и Вр-
шцу, о чему би морао бити
обавештен и државни реви-
зор, те „да се стане на пут ја-
вашлуку и нераду и спречи
черупање буџета Србије”.

– Утицај политике на пра-
восуђе је огроман. Био је, а и
сада је. И коначно је време
да се изврше праве реформе
– закључио је Јојић.

ПОЛИТИКА
Безбедност грађана Панчева је на високом
нивоу. 

Саша Левнајић, 
председник Савета за правна питања СНС-а
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Страну припремио

Зоран
Спремо

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Вратити паре
грађанима

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

СТОП ПРИВИЛЕГОВАНИМ 

ПАРТИJСКИМ БИЗНИСМЕНИМА
Покрајинска власт 
за неке је мајка, 
а за неке маћеха

Број извршених
кривичних дела
смањен је за десет
одсто

Чланови Српске напредне
странке били су током проте-
кле недеље веома ангажовани и
одржали чак три конференције
за новинаре. У петак, 13. но-
вембра, код Надела, у близини
Омољице, изашло је пет члано-
ва Савета за заштиту животне
средине и екологију СНС-а, ко-
ји су указали на проблеме у ве-
зи са овим водотоком.

– Овај канал је потпуно за-
пуштен и неупотребљив. Пла-
нови и пројекти за оживљава-
ње Надела налазе се у „Војво-
дина водама”, али се ту ништа
друго и не ради, нити за то по-
крајинска власт одобрава
средства. Наш град је урадио
катастар загађивача овог си-
стема и они су стављени под
контролу, али нама је потреб-
на боља сарадња с покрајин-
ском влашћу, која је за неке
мајка, а за неке маћеха – рекао
је Бошко Опачић, председник
поменутог Савета СНС-а.

Илуструјући „небригу и не-
мар Бојана Пајтића и његове
власти”, он је указао и на про-
блеме у вези с Поњавицом,
као и на непостојање доброг
инспекцијског надзора у овој
области.

Образовни систем и пробле-
ми с којима се у тој области
данас суочавамо били су
основна тема осврта Форума
младих Градског одбора Со-
цијалдемократске партије Ср-
бије на конференцији за нови-
наре одржаној у уторак, 17.
новембра.

– Тражимо само оно што је
у развијеним земљама нор-
мално, да критеријум за запо-
шљавање и напредовање буде
знање, да се без теста знања и
препорука претходног вла-
сника, уз обавезан пробни рад,
не може добити посао. Без
овог малог, а тако битног, и
наш град и наша држава ће
бити само беспутна и заостала
земља, а емиграција најефи-
каснији инструмент политике
запошљавања – рекла је Ми-
лица Мијовић, председница
овог форума СДПС-а.

Она је истакла да образова-
ње не би смело да буде само
„велики и уносан бизнис” у
коме је најбитније да се плати
школарина, а да се професори
претворе у „дилере оцена и
диплома”. Комерцијализација
и хиперпродукција диплома
које нису праћене одговарају-
ћим знањем, према њеним ре-
чима, „направиће велику ште-

ту економији” и представљају
„кућу без темеља”.

– Залажемо се за бесплатно,
јавно финансирано образова-
ње доступно свима. Образова-
ње не би смело да постане
привилегија богатих. Студен-
ти би морали да имају реал-
није шансе за добијање сти-
пендија, као и да се број ис-
питних рокова не смањује. За-

лажемо се за укидање могућ-
ности факултета да сами од-
ређују висину школарине. А
проблем у нашем граду је и
регресирање превоза – додала
је Јована Ћуп, потпредседни-
ца овог форума.

Она је указала и на друге про-
блеме у процесу студирања, као
што су „неадекватна примена
Болоње”, непостојање чак 136
образовних профила у шифар-
нику занимања, често и нео-
правдано изједначавање звања
мастер с некадашњом маги-
стратуром и положај виших
школа које „висе у ваздуху”.

Немања Кнежевић, пред-
седник омладине СДПС-а у
Војводини, као гост на овој
конференцији и поводом
управо обележеног Међуна-
родног дана толеранције, под-
сетио је на значај толеранције
у друштву.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Дилери оцена и диплома

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Аутономија је мера демократије

Акција Уније младих: „Кутија за студентска питања”



Кинеска индустрија у
„Гринфилду 2”?

Амбасадор Народне Републике Кине
у Србији Ли Манчанг разговарао је у
петак с градоначелником Сашом Па-
вловим о плану оснивања кинеске
индустријске зоне у Србији. Панчево
је, уз Београд и Нови Сад, један од
градова где би такав индустријски
центар могао да буде подигнут. О то-
ме колики би обим кинеских инве-
стиција могао бити, можда најбоље
говори чињеница да сва три града
леже на Дунаву и имају луке које
служе за транспорт великих количи-
на робе. Зато је и у Панчеву уприли-
чен састанак кинеске делегације с
представницима „Луке Дунав”. Буде
ли Панчево одабрано, кинеске фа-
брике ће бити подигнуте у залеђу лу-
ке на локацији „Гринфилда 2”.

– Имамо намеру да направимо ки-
неску индустријску зону и сада тра-
жимо повољну локацију за њу. Веома
сам задовољан разговорима, јер је
Панчево град спреман за сарадњу са
страним инвеститорима. Видим ве-
лики простор за сарадњу Панчева с
кинеским компанијама. Данашњи
сусрет представља припрему будуће
посете вашег премијера Вучића Ки-
ни крајем овог месеца. Обе владе се
сада спремају за то – рекао је амбаса-
дор Манчанг.

Градоначелник Панчева је високог
госта упознао и с могућностима ула-

гања у јужној и северној индустриј-
ској зони, те с браунфилд локацијом
Индустрије стакла за коју је своје-
времено била заинтересована једна
кинеска компанија. Манчанг је изја-
вио да није упознат с тим, али је на-
јавио како ће потражити партнера у
Кини за нашу стаклару.

Павлов је рекао како су разговори
били до те мере отворени и кон-
кретни да убрзо очекује долазак
озбиљних инвеститора. Додао је,
међутим, да је забринут за то хоће

ли Панчево моћи да одговори на
њихове потребе и очекивања, јер ло-
кална самоуправа у претходном пе-
риоду није разрадила подстицајне
мере за улагаче.

– Две владе су се договориле да се
повећа ниво инвестиција Кине у Ср-
бији, али се надам да ћемо моћи да
изађемо у сусрет очекивањима кине-
ских компанија. Врло су заинтересо-
вани за 70 хектара у „Гринфилду 2”.
Прва инвестиција у тој зони биће
складиште нафтних деривата које ће
правити ЈП „Транснафта” и немачки
„Оил тенкинг” на 12 хектара. Надам
се да ће остатак тог подручја опре-
мити неки од кинеских инвеститора
ако разговори буду ишли овим то-
ком. Али то зависи и од тога колико
ћемо ми моћи да одговоримо на ње-
гове захтеве и потребе. До краја го-
дине ћемо морати да направимо си-
стем локалних подстицајних мера –
рекао је Павлов.

Он је прецизирао да су се кинески
званичници највише занимали за
области управљања отпадом, пољо-
привредну производњу, лучки тран-
спорт и улагање у инфраструктуру.

Д. Вукашиновић

ХРОНИКА
Четвртак, 19. новембар 2015.
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Како би мештани Стрелишта стигли
до „новог центра града”, то јест до
„Авив парка”, приморани су да свако-
дневно прелазе пругу и пут којим
пролази много аутомобила и тиме
константно угрожавају своју, али и
туђу безбедност. Ово насеље које бро-
ји око 25.000 становника изградњом
пасареле добило би адекватну пове-
заност са осталим деловима града. О
иницијативи наше суграђанке Неде
Стојановић, која се односи на изград-
њу надвожњака на овом критичном
месту и прикупљању потписа на сајту
peticije24.com писали смо детаљније
у прошлом броју нашег листа. Овог
пута занимало нас је конкретно ми-
шљење житеља Стрелишта, па смо их
замолили да нам објасне какав и ко-
лики проблем им представља то што
не могу неометано да пређу улицу,
као и да ли подржавају поменуту
иницијативу.

ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ, 
економски техничар:
– Нисам знала за ову иницијативу, а
баш сам недавно коментарисала ка-
ко је могуће да овде и даље нема ма-
кар неког надвожњака. Апсолутно
подржавам идеју и сматрам да је па-

сарела неопходна првенствено како
безбедност нас пешака не би угрожа-
вали аутомобили и возови. Проблем
представља и то што морамо да иде-
мо около како бисмо прешли преко
пешачког прелаза.

ВЛАДИМИР ПЕРИЋ, 
машински техничар:
– За нас житеље Стрелишта стварно
је велики проблем то што констант-
но морамо да прелазимо пругу и ти-
ме угрожавамо сопствену безбед-
ност. Сви бисмо прелазили преко па-
сареле и због тога сматрам да је по-
требно изградити више њих, јер је
ово велико насеље и једна готово ни-
шта не би решила.

ВЕРИЦА ДИВЈАК, пензионерка:
– Свакако подржавам иницијати-

ву. Неопходан нам је или надвожњак
или подвожњак, небитно је шта кон-
кретно, али овако је крајње неподно-
шљиво и нешто мора да се уради. Не-
давно сам једну старију жену спасла
тако што сам је повукла с пруге док
је воз наилазио. Могла је да настрада
на моје очи. Изградња пасареле би
нам заиста много значила и сви би-
смо прелазили преко ње.

АНЂЕЛА ЛУЧИЋ, средњошколка:
– Нисам чула за иницијативу, али
свакако је подржавам. Живим у бли-
зини и то је заиста велики проблем.
Нема чак ни семафора и стално смо
у страху од аутомобила и воза док
прелазимо пут. Не знам заправо како
до сада то није решено.

НИКОЛА КРСТИЋ, 
медицински техничар:

– Да људе не би згазили аутомобили и
возови, требало би изградити пасарелу.
Ја сам се недавно доселио на Стрелиште
и још увек ми не смета што нема надво-
жњака, али посматрам старије особе ко-
је тешко ходају, а још више се муче пре-
лазећи преко камења, пруге и пута, жу-
рећи и избегавајући саобраћај.

БУДИМКА ДИМКОВСКИ, радница:
– Мука нам је више од прелазака

преко пруге, тако да апсолутно подр-
жавам иницијативу. Имам четворо
унука и када их водим преко пута и у
Барутану преносим и њих и бицикле.
Пасарела би нам заиста све олакшала
и било би одлично када би је изгра-
дили што пре, како не бисмо морали
још дуго да се мучимо на овај начин.

Анкетирала С. Првуљ

А. ЛУЧИЋВ. ДИВЈАК Н. КРСТИЋ Б. ДИМКОВСКИ

НАША АНКЕТА

ПОДРЖАВАТЕ ЛИ ИДЕЈУ О ИЗГРАДЊИ ПАСАРЕЛЕ?

Стрелишту неопходан пешачки мост

В. ПЕРИЋЉ. ПЕТРОВИЋ

АМБАСАДОР КИНЕ У ПАНЧЕВУ

МОГУЋА ВЕЛИКА УЛАГАЊА
Набавка туристичког 
брода добила највише
гласова

Панчевци који су одлучили да уче-
ствују у пројекту „Партиципативно
буџетирење” су 9. новембра испред
Градског услужног центра у најве-
ћем броју гласали за то да Град из бу-
џета за 2016. купи туристички брод.
Од 903 суграђана, који су дали свој
глас за један од четири предлога, чи-
ји је задатак да побољшају туристич-
ку понуду Панчева, њих 353 је се од-
лучило за брод.

Предлог развоја културно-тури-
стичких рута добио је 279 гласова, за
обнову јавних градских сатова било

је 194 Панчевца, а свега 77 их је по-
држало идеју да се оснује служба ту-
ристичких водича.

То значи да ће локална власт наред-
не године набавити један катамаран
који ће туристе водити на пловидбу
Дунавом и делом Тамиша. За његову
набавку биће обезбеђено пет милиона
динара. Локална власт дужна је да
обавештава јавност о поступку набав-
ке и коришћењу брода, те о резултати-
ма које ће тај пројекат дати.

Панчево је на тај начин у сарадњи
с Балканском истраживачком мре-

жом (БИРН) и НАЛЕД-ом, а уз подр-
шку Европске уније извело мали екс-
перимент чији је циљ да се локална
самоуправа и грађани навикавају на
веће учешће јавности у планирању
градског буџета.

Градска власт је одлучила да екс-
перимент увођења пореских обве-
зника и других заинтересованих по-
јединаца и организација у креирање
буџета, односно одлучивање о томе
како ће он бити трошен, спроведе на
пољу туризма. Иначе, та делатност
ће наредне године добити финансиј-
ски подстицај, јер је процењено да
Панчево има добре могућности за
развој туризма.

Мали одзив грађана на гласању не
би требало да чуди, јер је реч о ново-

тарији која тек треба да се укорени.
Остаје нада да ће приликом плани-
рања буџета за 2017. годину Панчев-
цима бити дозвољено да се изјашња-
вају о неким животнијим потребама
у комуналној области. 

Принцип партиципативног буџе-
тирања примењује се у развијеним
западним земљама од осамдесетих
година прошлог века. Још девет гра-
дова и општина у Србији је укључено
у пројекат „Партиципативно буџети-
рање”.

Д. В.

ГРАЂАНИ КРОЈЕ ДЕО БУЏЕТА

Катамаран победио

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ОГРОМНА ШТЕТА ЗБОГ ’ВОДА

ВОЈВОДИНЕ’”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4634

Вода из дела Наделе загађена
и није за наводњавање

У вези са изјавом Маје Свирчевић Пре-
кић о наводњавању из Наделе, коју је 5.
новембра 2015, у тексту под насловом
„Огромна штета због ’Вода Војводине’”
пренео  „Панчевац”, истине ради доста-
вљамо одговор.

Вишенаменски подсистем „Наде-
ла” треба да обезбеди воду за навод-
њавање око 29.000 хектара. Истовре-
мено служи и за одводњавање, инду-
стрију и рибњаке. Прва фаза изград-
ње подсистема је готова, па се из На-
деле може наводњавати 10.000 хек-
тара. Међутим, изграђени су заливни
системи за само 2.500 хектара, одно-
сно користи се свега 25 одсто капа-
цитета. Документацијом је предви-
ђена изградња спојног канала који
воду из Тамиша, помоћу црпне ста-
нице „Јабука”, треба да доведе у На-
делу. Тако би се обезбедила вода за
наводњавање још 3.200 хектара, а не
20.000, како тврди гђа Свирчевић
Прекић. Међутим, да би почела из-
градња тог „спојног канала”, прет-
ходно је потребно решити питање за-
гађивача Наделе. Због загађења која
у највећој мери стижу из „Скробаре”
и самог града Панчева, вода из Наде-
ле, од уставе „Скробара” до уставе

„Иваново”, не може се користити за
наводњавање.

Према резултатима студије из 2013,
коју је на захтев ЈВП „Воде Војводине”
урадио Природно-математички фа-
култет у Новом Саду, вода Наделе
припада V класи квалитета, осим на
најузводнијој локацији (узводно од
Скробаре), где је квалитет воде IV
класе. Низводно од Скробаре, у насе-
љу Јабука, вода садржи високо орган-
ско загађење, као и загађење амонија-
ком и фосфором. Загађење је после-
дица испуштања непречишћених от-
падних вода из „Скробаре”, „Млека-
ре”, АТП Панчева и загађених атмос-
ферских вода града Панчева. Навод-
њавање таквом водом може довести
до деградације наводњаваног обради-
вог земљишта и низа нежељених поја-
ва с потенцијално далекосежним по-
следицама по људе и животну среди-
ну, што ЈВП „Воде Војводине”, као
предузеће које се стара о водним ре-
сурсима у Војводини, не може никако
да дозволи. 

Проблем загађења Наделе мора
решити локална самоуправа, а не
„Воде Војводине”.

ЈВП „Воде Војводине”

Седам милиона динара за
три нова програма заштите
животне средине

Чланови Градског већа усвојили су
измене програма Фонда за заштиту
животне средине за ову годину тако
што ће из њега са близу седам мили-
она динара бити финансирана три
нова пројекта. То је најпре чишћење
резервоара котларнице ЈКП-а „Гре-
јање”, што ће коштати пет милиона,
затим измуљивање дела корита Та-
миша на кеју код понтона, за шта је
планирано 600.000 динара. Трећи
посао биће санација локације у бли-
зини „Луке Дунав”, где је лагерован
опасан отпад, на којој је летос избио
пожар. Владимир Деља, градски већ-
ник за екологију, рекао је на седници
тог тела у среду, 18. новембра, да је
за санацију тог сметлишта неопход-

но дати 1,3 милиона динара како не
би дошло до новог пожара који би
угрозио грађане.

Извршна власт је потврдила одлу-
ку Надзорног одбора „Хигијене” да
се „Петрохемији” отпише пет мили-
она динара дуга на име услуга за пет
месеци ове године. Реч је о формал-
ности, јер је Скупштина Панчева на
последњој седници већ уважила зах-
тев петрохемичара да им се отпишу
дугови за изношење смећа.

Већници су усвојили предложене
измене програма пословања „Водо-
вода”, а њима су, између осталог,
планирана средства за стручну ко-
мисију која ће се бавити техничким
пријемом и издавањем грађевинских
дозвола за изградњу магистралног
водовода до Долова, као и накнаде за
извршитеље по тужбама против гра-
ђана дужника.

Д. В.

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Још новца за екологију

Ли Манчанг: прва посета Панчеву била је конструктивна
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Предузеће „Павле” д. о. о.
основано је 1992, за занатске
и завршне радове у грађеви-
нарству, услуге и трговину.
Данас располаже пословним,
производним и магацинским
капацитетима који се прости-
ру на преко 8.000 квадратних
метара. У производном про-
граму фирме кључна реч је –
стакло.

Павле Тмушић је као младић
напустио посао у државној
фирми и отворио своју радњу,
што је у време комунизма,
1979. године, био више него
необичан потез. Пре тога је
био у Либији, а пошто се вра-
тио у Панчево, купио је ками-
он и постао ауто-превозник.
После извесног времена по-
чео је да се бави купопрода-
јом и превозом стакла по це-
лој бившој СФРЈ.

Затим је, размишљајући о
покретању производње, паза-
рио први плац од данашњих
једанаест на обилазници, код
насеља Тесла, и те 1992. годи-
не започет је незаустављив
процес – развој фирме „Па-
вле” д. о. о. Данас у њој, у две
или три смене, ради педесето-
ро људи. „Павле” има свој во-
зни парк, најсавременије ма-
шине, финску калионицу ста-
кла... Реч је о правом поро-
дичном предузећу: у њему су
запослени Павлова ћерка Ма-
рија и њен супруг, као и осни-
вачева снаја и син Марко, ко-
ји нам је представио ову успе-
шну панчевачку фирму.
ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ЧЧииммее  ссее  ппррееттее--
жжнноо  ббааввии  вваашшаа  ффииррммаа??
МАРКО ТМУШИЋ: Прера-
дом, обрадом стакла. Пре 23
године кренула је производ-
ња изопан стакла, затим смо
почели да се бавимо савија-
њем стакла и наставили пра-
ћење трендова. Обрађујемо
термопан стакла за прозоре,
двослојна и трослојна. Ипак,
највише смо посвећени изра-

ди стаклених фасада; поноси-
мо се кривудавом фасадом
„паметне зграде” у центру Бе-
ограда у Добрачиној улици –
сваки комад стакла је посеб-
но савијен, у посебним калу-
пима, а онда су уклопљени.
Када су наше референце у пи-
тању, поменућу само неколи-
ко фасада на којима смо ра-
дили: хотели „Сплендид” у
Будви, „Интерконтинентал”,
„Falkensteiner” и „Crown Pla-
za” у Београду, Вила „Брег” у
Вршцу, као и хала „Милени-
јум” у том граду... Испред
„Београдске арене” је наша
стаклена лопта, а занимљиво
је да три фирме пре „Павла”
нису успеле да одговоре за-
датку.

••  ККаажжуу  ддаа  ииммааттее  ммаашшииннее
ккоојјее  ппррееддссттааввљљаајјуу  ппооссллееддњњуу
рреечч  ттееххннииккее  уу  ссввееттуу,,  ддаа  ссттее  уу
„„ттоопп  ттррии””  ффииррммее  уу  ССррббиијјии  уу
вваашшоојј  ооббллаассттии......

– Тако је. Заокружили смо
систем, поседујемо беспре-
корну линију и не постоји ни-
шта што наша фирма не може
да уради са стаклом; ми га,
практично, само не лијемо.
„Џамбо табле” димензија шест
метара пута 3,21 метар кроји-
мо на најсавременијем ауто-
матском столу, који се тако
зове јер је цео процес аутома-
тизован, рачунајући и ласер-
ско сечење, човек ту нема по-
сла. Ево, пре месец дана је био
сајам стакларства у Италији,
један од два најпризнатија у
свету, где смо се уверили да
није изашло ништа новије.
Када смо код иностранства –
извозимо у Русију, Швајцар-
ску и земље ЕУ. Рецимо, не-
давно смо у Лондон послали
балконе које смо произвели, а
купци су презадовољни. Нару-
чују нам, на пример, и степе-
ништа. Тренутно смо ангажо-
вани у Албанији...

••  ККааккввии  ссуу  вваамм  ррааззввоојјннии
ппллааннооввии??

– У поступку смо отварања
представништва у Минхену,
управо због тржишта ЕУ и
убрзавања процедура. Из
Панчева ћемо испоручивати
робу тамо, а при пласману и
дистрибуцији ће нам много
помоћи чињеница да смо
члан групе „Sanco”, удружења
стаклара света, чији цертифи-
кат поседујемо. Ради се о коа-
лицији најквалитетнијих
светских фирми из наше
бранше, што нам помаже да
добијамо веће, серијске по-
слове; достигли смо тај ниво.
И, не радимо само у Европи.
Пре два месеца робу смо сла-
ли у Канаду, а наше стакло
стиже и у Гану и Нигерију.

••  ППооссллееддњњиихх  ппееттннааеесстт  ггооддии--
ннаа  ссввее  ссррппссккее  ввллааддее  ппооннааввљљаајјуу
ффррааззуу  ддаа  ккииччммуу  ппррииввррееддее  ммоо--
рраа  ппррееддссттааввљљааттии  ррааззввоојј  ммааллиихх
ии  ссррееддњњиихх  ппррееддууззеећћаа..  ККаакквваа
ссуу  вваашшаа  ииссккууссттвваа  сс  ддрржжааввоомм??

– Ми немамо кредите и хи-
потеке, сами се финансирамо.
Радује ме најава да ће држава
малим и средњим предузећи-
ма конкретно и директно
прискочити тако што ће им
бесповратно дати 25 одсто од
суме предвиђене за куповину
нове опреме, резервних дело-
ва и алата, при чему је најве-
ћи могући износ те помоћи
20.000 евра. То није мало. С
друге стране, слаба додирна
тачка с привредом у Србији је
наше правосуђе. Отварају се и
затварају преко ноћи „фан-
том-фирме”, чији „творци”
варају озбиљне привреднике
и потом не одговарају пред
законом. Прођете и платите
цео судски процес, стигнете и
до извршитеља, а онда ти ка-
жу како тај и тај нема ништа
пријављено на себе. „Павле”
није имао таквих проблема,
говорим генерално, мање
фирме од наше мета су прева-
раната којима, изгледа, нико
ништа не може. Добро је и то
што приликом извоза не пла-
ћамо ПДВ, али, опет, издава-
ње дозвола у Министарству
саобраћаја морало би да иде
брже: када би се користио ин-
тернет, не бисмо морали нај-
мање двапут да одлазимо та-
мо да подигнемо један папир.
Процедуре морају бити једно-
ставније.

••  ИИммаа  ллии  „„ППааввллее””  ннееккии  ккррееддоо??
– Увек смо се водили тиме

да је квалитет на цени.
С. Трајковић

При пласману и дистрибуцији ће нам много помоћи чињеница
да смо члан групе „Sanco”, удружења стаклара света.

Марко Тмушић,
директор комерцијале „Павла”

ПОРОДИЧНА ИМПЕРИЈА СТАКЛА

Машина сама ради, радник искључиво надгледа процес

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

ППРРООИИЗЗВВООДДЊЊАА  ССТТООЛЛААРРИИЈЈЕЕ

У оближњем некадашњем „Шипадовом” стоваришту Тму-

шићи су 1999. године отворили грану за производњу сто-

ларије, ентеријера и плочастог материјала. Марија Јовиће-

вић, финансијски руководилац у предузећу „Павле” и осни-

вачева ћерка, каже: 

– С падом куповне моћи грађана – 2008. и 2009. – на-

ши прозори, врата и комадни намештај од квалитетног др-

вета – чамовине и храстовине – нису могли да се такмиче с

ПВЦ-ом и алуминијумом, који су знатно јефтинији; калира-

ла нам је продаја. Серијску производњу више немамо, али

још увек испуњавамо жеље наших купаца. Чекамо погодан

тренутак на тржишту да се вратимо на некадашњи ниво

стварања и промета столарије. У том погону смо имали ше-

здесеторо људи, од којих су многи својевољно прешли у на-

шу индустрију стакла, никога нисмо отерали на улицу.

НАКОН ПРЕВРАТА У КОВАЧИЦИ

Ратарска комуна
Након што је локална власт у
општини Ковачица промење-
на крајем прошлог месеца уз
опробане технике добровољ-
них прелазака из дотад влада-
јуће у нову владајућу странку
(из ДС-а у СНС у конкретном
случају), на страни нове већи-
не нашло се и троје одборника
Групе грађана „Зелена јабука”,
коју су формирали чланови
удружења пољопривредника
окупљених у асоцијацију „Ба-
натски паори”.

Могло би се рећи да су по-
љопривредници најбоље про-
шли у новој „подели карата”,
јер је Јан Хусарик, председ-
ник „Банатских паора”, по-
стао председник општине, а

Ненад Манић, портпарол асо-
цијације, већник за пољопри-
вреду. Истина, Хусарик је мо-
рао да прихвати чланску кар-
ту СНС-а, али се није од-
рекао челне позиције у
највећој паорској
организацији у ју-
жном Банату.

Манић је изја-
вио да је услов
чланова „Зелене
јабуке” да учествују
у формирању нове
владајуће већине у Ко-
вачици био да добију ре-
сор пољопривреде, како би
могли директно да утичу на
вођење политике у тој обла-
сти. Додао је да је први посао

којег се прихватио увођење
реда и законитости у поступке
издавања у закуп државног
пољопривредног земљишта.

Манић је рекао како
се ресор који води тре-

нутно бави расве-
тљавањем чињени-
ца у вези са око
1.700 хектара др-
жавне земље у оп-
штини Ковачица

за коју се сумња да
је у нелегалном по-

седу већег броја про-
извођача. Прецизирао је

како се процењује да око 900
хектара ораница није уопште
евидентирано, а за преосталих
800 хектара се зна, али се та

земља бесправно обрађује, без
спроведене лицитације. Реч је
о њивама које је користио
„Агрожив”, а у које је потом
нелегално ушла група пољо-
привредника из Црепаје.
Претходна општинска власт је
с њима постигла вансудско
поравнање на износ мањи од
100 евра по хектару. Нова оп-
штинска гарнитура је покре-
нула тужбе како би локална
самоуправа од узурпатора на-
платила законски минимум у
висини просечног износа за-
купа и тако обезбедила сред-
ства за атарске путеве и друге
инфраструктурне радове на
пољима.

Д. В.

СТЕЧАЈ КАО МОДЕЛ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Скочили себи у уста
Аукција за 
„Војводину” 
и „Семе Тамиш” 
завршена пре него
што је и почела

Агенција за приватизацију
поништила је у среду, 11.
новембра, јавни позив за
продају пољопривредних
предузећа „Војводина” из
Старчева и „Семе Тамиш”.
Отварање понуда за старче-
вачку фирму требало је да
буде одржано 19. новембра,
а за семенски центар 25. но-
вембра. У образложењу које
је послато „Панчевцу” наве-
дено је да су у оба случаја
разлози предстечајни по-
ступци које је Привредни
суд у Панчеву покренуо 30.
октобра на захтев тих двају
предузећа. Прецизније, реч
је о мерама обезбеђења из
судског решења којима се,

између осталог, забрањује
„Војводини” и „Семе Тами-
шу” да располажу имови-
ном.

Теорија и пракса
Агенција је додала како су
то околности које онемогу-
ћавају планирану привати-
зацију тих фирми, односно
продају њиховог капитала,
те су сходно томе огласи по-
ништени. На крају имејла
упућеног нашој редакцији
Агенција је навела како ће
даљи ток приватизације тих
предузећа бити у складу са
одлуком суда. Рочишта за
утврђивање постојања раз-
лога за увођење стечаја у
„Војводини” и „Семе Тами-
шу” заказана су за исти дан,
27. новембар.

Теоретски, уколико При-
вредни суд у Панчеву за-
кључи да нема разлога за
отварање стечајног поступ-
ка, Агенција ће у року од
две недеље одлучити да ли
ће заказати нови датум за
продају ових панчевачких
пољопривредних предузећа.
Практично гледано, за тако
нешто неће бити времена,
јер је последњи законски
рок за завршетак привати-
зације 31. децембар.

Осим тога, чак и да први
круг приватизације буде за-
казан до краја године, није
реално очекивати да ће се
неко јавити бар за „Војво-
дину”, јер је почетна цена
близу 1,2 милиона евра. У
случају „Семе Тамиша”
иницијална цена је десет
пута нижа, али је купцима
свакако исплативије да са-
чекају отварање стечајног
поступка и под много по-

вољнијим условима дођу до
тих фирми.

Стечај им свакако не ги-
не, јер су оба предузећа при-
лично задужена захваљују-
ћи бившим приватизацио-
ним власницима – породи-
ци Марковић, при чему је
сва земља „Војводине” под
хипотекама. Крајем октобра
је истекла законска заштита
предузећа у реструктурира-
њу од поверилаца, па би та
потраживања свакако дове-
ла до блокаде њихових ра-
чуна, а стечај би могао за-
тражити и неки од повери-
лаца.

Наде и стрепње
Жељко Угљешић, директор
старчевачког предузећа, ре-
као је за прошли број „Пан-
чевца” да би у случају да до
тога дође, фирма могла да
изради унапред припремље-
ни план реорганизације као
начин изласка из стечајног

поступка. На тај начин је
спасена „Азотара”, али је то
велика стратешки важна
фабрика коју је држава по-
држала преко свог предузе-
ћа „Србијагаса”. Влада Ср-
бије досад ниједном није
послала јасан сигнал да је
заинтересована за такав
сценарио у пољопривред-
ним предузећима. Напро-
тив.

Када се зна ко је, према
незваничним информација-
ма, од локалних пословних
система заинтересован за
„Војводину” и „Семе Та-
миш”, јасно је какав би ис-
ход требало очекивати.
Остаје да будућим власни-
цима држава само још
„рашчисти терен” по моде-
лу виђеном у РТВ Панчеву
тако што ће радницима два-
ју предузећа дати отпрем-
нине, тако да њихов нови
газда не мора да брине о
броју запослених и њихо-
вим затеченим правима.

Незахвалници
А постоји и бољи начин, а то
је да их без социјалног про-
грама препусти стечају, ка-
да ће сви ионако добити от-
казе. Добро власнику, још
боље премијеру, који ће мо-
ћи да се хвали како му на
радост ММФ-а успевају фи-
скалне реформе и држање
буџетског дефицита под
контролом. Радницима би у
том случају остао шупаљ
нос до очију, али боље нису
ни заслужили кад спадају у
оних 90 одсто незадовољних
реформама и, што је наро-
чито неопростиво, рефор-
матором. Д. В.



Жути димови који садрже
азотне оксиде елиминисани
су из атмосфере након ремон-
та прве линије погона Кисели-
на у ХИП „Азотари”. Миљан
Ђуровић, заменик генералног
директора фабрике, рекао је
да је емисија штетних мате-
рија из овог погона сведена на
европске стандарде. Голим
оком се не може више видети
дим који је прошле године из
тамножуте прелазио у наран-

џасту боју, а мерења емисије
су показивала прекорачења
дозвољених вредности загађу-
јућих материја у ваздуху.

– Руски стручњаци су уз по-
моћ наших успешно заврши-
ли тај посао, јер се није ради-
ло само о замени филтера, већ
и о довођењу у ред кометног
процеса који подразумева и
хемијске реакције у погону,
тако да су азотни оксиди и
друге штетне материје које су
ишле у атмосферу елимини-
сани – рекао је Ђуровић.

Овај ремонт коштао је 1,5 ми-
лион долара и потрајао је, јер
није било резервних делова, па
су Руси морали да од почетка
пројектују и израде део погона

Киселине. Из димњака друге
линије у том погону се може ви-
дети жути дим, али је та емиси-
ја у складу с прописаним стан-

дардима. Ипак, овај челник
„Азотаре” најавио је да ће за го-
дину и по дана и то постројење
бити ремонтовано. Процена је
да ће коштати преко два милио-
на долара, јер су његови катали-
затори већи, а садрже знатне ко-
личине платине и других пле-
менитих метала који спречавају
да загађење доспе у ваздух.

Ђуровић је најавио да ће по-
том уследити потпуна ревита-
лизација треће линије Кисели-
не која сада не ради, и то пре
свега ради планираног повећа-
ња капацитета производње ми-
нералних ђубрива, уз подразу-
мевано поштовање највиших
еколошких стандарда.

Д. В.

Померање фокуса са
санирања последица
ка превенцији
и правовременој
едукацији младих

За наше друштво
секс је и даље табу

Ученици виших разреда, њи-
хови родитељи и наставници
ОШ „Јован Јовановић Змај” у
петак, 13. новембра, учество-
вали су на трочасовној радио-
ници посвећеној репродук-
тивном здрављу. Реч је о про-
јекту „Златни мост – секс за
почетнике”, који воде удруже-
ње „Скаска” из Зрењанина, Ја-
сминка Петровић, писац за
децу и младе, и психолог Ива-
на Лукић. До сада је на стоти-
не ученика и родитеља у четр-
десет основних школа актив-
но учествовало у померању
фокуса са санирања последи-
ца ка превенцији и правовре-
меној едукацији младих о ре-
продуктивном здрављу и сек-
суалности. Око 20 родитеља и
дупло више ђака „Змајеве
школе” разговарало је о шка-
кљивим темама с родитељима
и модераторима – прво свако
у својој старосној групи, а он-
да сви заједно.

Директор те образовне уста-
нове Милош Благојевић био је
задовољан одзивом, ставом и
односом учесника и разгово-
ром о теми која је за наше
друштво још увек деликатна.

– Сматрам да је сексуални
развој личности веома важан
и да ову тему треба отворити
на прави начин, без стида и
икакве задршке. Отворено и

Четвртак, 19. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремиo 

Зоран
Станижан

РАДИОНИЦА О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ У ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

ОПУШТЕН РАЗГОВОР О ШКАКЉИВОЈ ТЕМИ

опуштено треба разговарати о
свим аспектима ове теме – 
рекао је Милош Благојевић,
директор ОШ „Јован Јовано-
вић Змај”.

Опасност „нета”
Према речима Јасминке Пе-
тровић, идеја „Златног моста”
је да се на радионицама пове-
жу деца, родитељи и настав-
ници, јер дечји свет чине по-
родица и школа. Она сматра
да информације о одрастању
и сексуалности ђаци треба да
чују од оних који су део њихо-
вог света, а не да се информи-
шу на „нету”. Како је рекла,
интернет је неадекватно ме-
сто за њих и постоје различи-
ти садржаји који нису прила-

гођени њиховом узрасту, а
„Златни мост” не пружа пакет
мера или предлога, него се
деца мотивишу да постављају
питања. Истакла је да су мо-
дератори само спона између
родитеља и наставника који
дају одговоре на питања о сек-
суалним односима, како на
самој радионици, тако и у бу-
дућности.

– Деца су веома радознала
да причају о сексуалним одно-
сима и наша је идеја да им по-
могнемо да што безболније
пређу из света детињства у свет
одраслих, да им укажемо на
грешке и заблуде, покажемо
клопке и опасности које треба
да заобиђу – рекла је Јасминка
Петровић за „Панчевац”.

Организовано и системски
Према речима психолога
Иване Лукић, важно је да ти-
нејџери о овој теми сазнају од
најближих и да кроз слободан
разговор уче о најважнијим
стварима које се тичу сексу-
алности. Сматра да основци
треба да уђу у тај нови свет
организовано и системски, те
да је погрешно да они ступе у
сексуалне односе а да за то
нису спремни, јер тада могу

Бити одговоран према себи и другима

ПРЕДАВАЊЕ О ЗДРАВЉУ

Превенција ХПВ-а
У Основној школи „Свети Са-
ва” недавно је одржано пре-
давање под називом „Пре-
венција ХПВ инфекције код
девојчица школског узраста у
АП Војводини” за родитеље
ученица петог, шестог и сед-
мог разреда. Занимљивом
едукативном скупу су, поред
великог броја родитеља, при-
суствовале и ученице виших
разреда. Циљ тог предавања,
које је одржао др Стојан Ви-
шекруна у сарадњи са Заво-
дом за јавно здравље Војво-
дине и Домом здравља Панче-
во, био је да се јавност, пре све-
га женски део популације, ин-
формише о природи ХПВ-а,
начинима заразе и учестало-
сти карцинома грлића мате-
рице у Србији и у свету.

Поред редовне контроле
као начина превенирања
појаве ХПВ-а, истакнут је и
значај вакцинације, јер се
њоме скоро сасвим спреча-
ва настанак карцинома гр-
лића материце и кондило-
ма. Вакцина је одобрена
2006. године, а девојчице је
могу примити пре почетка
сексуалне активности, из-
међу девете и тринаесте го-
дине. Вакцинација се оба-
вља у скоро четрдесет зема-
ља света.

Ово је само једно у низу
стручних предавања која се
организују у поменутој шко-
ли у сарадњи с панчевачким
Домом здравља, а све са
идејом да се здравље учени-
ка унапреди.

ПОДРШКА НИС-а

Фестивал науке
НИС ће трећу годину заре-
дом бити генерални спонзор
Фестивала науке, који ће се
одржати од 3. до 6. децем-
бра на Београдском сајму,
под слоганом „Чуда су сву-
да”. Циљ ове манифестације
јесте да кроз едукативне ра-
дионице, предавања, изло-
жбе и интерактивне презен-
тације промовише науку и
научна открића, као и да
свет науке приближи мла-
дим генерацијама. У сарад-
њи с Геолошком и Хидроме-
теоролошком школом, као и
с Рударско-геолошким фа-
култетом, руско-српски
нафтни гигант ће у оквиру
овогодишњег, деветог Фе-

стивала науке представити
едукативну и интерактивну
поставку „Земни или при-
родни гас”.

Према речима менаџмен-
та, НИС у складу с корпора-
тивним компанијским сло-
ганом „Будућност на делу”
подржава активности и
иницијативе усмерене на
развој науке и афирмацију
младих и талентованих уче-
ника, студената, научника и
истраживача. На тај начин
НИС даје пун допринос на
пољу остваривања научних
и технолошких достигнућа
на које се компанија ослања
у свим областима свог по-
словања.

настати негативна искуства и
трауме које ће их пратити чи-
тав живот.

Татјана Табачки из органи-
зације „Скаска” рекла је за
„Панчевац” да се проблеми
репродуктивног здравља не
могу решавати парцијално,
већ да је неопходно изградити
систем с јасно дефинисаним
мерама.

– Пројекат „Златни мост” је
увод у едукацију о репродук-
тивном здрављу и ослања се
на програм „Здравствено вас-
питање о репродуктивном
здрављу” Покрајинског секре-
таријата за спорт и омладину,
који се спроводи у војвођан-
ским средњим школама. Ова-
ко нешто се раније није ради-
ло и ово је пионирски поду-
хват – рекла је Татјана Табач-
ки и додала да имају подршку
поменутог секретаријата.

Она је напоменула да је
реткост да државне институ-
ције виде значај оваквих про-
грама и да има простора да
ове радионице и оно што се
ради на њима једног дана по-
стану саставни део наставног
програма виших разреда
основне школе.

Покрет горана и центар во-
лонтера Панчево и ЈКП „Хи-
гијена” спровели су у четвр-
так, 12. новембра, акцију
чишћења тамишког кеја од
моста до „Бродоремонта”.
За сат времена је тридесет
волонтера сакупило око два-
десет џакова отпада, тако да
су тамишко шеталиште и
дечја и спортска игралишта
поново чиста и безбедна.
Радници „Хигијене” су саку-
пљене флаше, лименке, ке-
се, папире и разну амбалажу
одвезли у рециклажни цен-
тар на даљу прераду.

Да подсетимо, прошло-
недељно уређење приобаља
Тамиша је последња у низу
таквих активности и део је
пројекта „Чишћење град-
ског дела Тамиша и изле-
тишта Бела стена на Дуна-
ву”, који је одобрило Ми-
нистарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструк-

туре. Према речима орга-
низатора, акција је потпуно
успела и од августа, када је
кампања почела, приметан
је тренд смањења количине
сакупљеног смећа на ода-
браним локацијама. Они су
истакли да су многа удру-
жења грађана, школе и по-
јединци допринели да се
пловност реке очува и да
боравак на једном од најо-
миљенијих панчевачких
шеталишта буде пријатни-
ји и здравији. Посебно су
поносни на то што су акци-
јаши својим примером мо-
тивисали и друге Панчевце
да им се придруже у миси-
ји подизања свести о потре-
би очувања животне среди-
не. Тако су се прошлоне-
дељном уређењу и чишће-
њу прикључили и ученици
Пољопривредне школе „Јо-
сиф Панчић” и Гимназије
„Урош Предић”.

АКЦИЈА ГОРАНА И „ХИГИЈЕНЕ”

Чишћење кеја

ЗЗЛЛААТТННИИ  ММООССТТ

Пројекат је осмишљен као спона, то јест мост између мла-

дих и родитеља односно наставника. На овај начин ствара

се могућност отворене и искрене комуникације. Окосницу

пројекта представља књига „Секс за почетнике” ауторке Ја-

сминке Петровић, која на јасан и духовит начин обрађује

теме репродуктивног здравља и сексуалности. На радиони-

цама се говори и о емоцијама, пријатељству и међуљуд-

ским односима.

НОВЕМБАРСКО АЕРОЗАГАЂЕЊЕ

Висок ниво честица у ваздуху
На мерним местима у Војло-
вици и на Ватрогасном дому
15. новембра регистровано је
прекорачење граничне и толе-
рантне вредности за 24 часа
ПМ-10 честица. У Војловици
су апарати градског монито-
ринг система 15. новембра из-
мерили вредности прашкастих
материја од 87,54 микрограма
по метру кубном, а на мерном

месту на Ватрогасном дому
61,86 микрограма по метру
кубном. Већ наредног дана, 16.
новембра, око поноћи, анали-
затори су забележили високе
једночасовне вредности укуп-
них угљоводоника (321 микро-
грам по метру кубном) на мер-
ној станици Ватрогасни дом. У
исто време у Војловици је ниво
једночасовног честичног зага-

ђења (ПМ-10) био 173 микро-
грама по метру кубном. До 17.
новембра Завод за јавно здра-
вље није објавио резултате сво-
јих мерења чађи (за 15. и 16.
новембар) на мерним местима
Завод и Ватрогасни дом и пра-
шкастих материја на Стрели-
шту.

Према речима надлежних
из градског Секретаријата за

заштиту животне средине,
због техничких разлога нису
били у могућности да доставе
јавности и податке с мерног
места у Старчеву. Како тврде,
концентрације осталих зага-
ђујућих материја биле су ис-
под прописаних граничних
вредности. Тих дана није би-
ло жалби грађана на аероза-
гађење.

БЕЗ ЖУТИХ ДИМОВА У „АЗОТАРИ”

Елиминисано загађење



Међународни календар здра-
вља у новембру бележи два
значајна датума, који су по-
свећени правима деце и бор-
би против насиља над жена-
ма. Актуелност ових тема је
готово свакодневна због ве-
лике рањивости тих двеју
друштвених група и чиње-
нице да породично насиље у
једнакој мери погађа и жене
и децу. Ма колико се ургент-
не службе суочавале пре све-
га с последицама породич-
ног насиља, не треба никад
занемарити превентивну
улогу медицинских радни-
ка. Препознавање насиља
може бити подстицај жртви
да предузме одлучујуће ко-
раке који ће прекинути па-
толошки однос насилника и
жртве и окончати ситуацију
која се понекад чини безиз-
лазном. Да би се то пости-
гло, веома је важан јасан
став здравственог особља да
је свако насиље недозвољено
и да се ничим не може
оправдати. Жртви треба ве-
ровати, пажљиво је слушати
и не давати готова решења и
савете. Значајно је да она у
лекару препозна ослонац и
подршку, а да лекар пружи
јасне информације шта се од
појединих институција мо-

же очекивати и како развити
безбедносни план.

Веома битан корак је и
документовање насиља. Ме-
дицински документ под на-
зивом „Образац за евиден-
тирање и документовање
насиља” од непроцењивог је
значаја за доказивање пре-
трпљеног насиља и судско-
-медицинско вештачење.
Ништа мање није значајно
ни његово правилно и цело-
вито попуњавање. Сама пи-
тања служе као добар водич
лекару да узме у обзир све
форме насиља – физичко,
емоционално и сексуално.

Како злостављање обично
дуже траје и неретко оста-
вља последице у виду хро-
ничних, психосоматских те-
гоба и болести, обавезно је
да се и то евидентира. Да би
жртва насиља била адекват-
но заштићена, медицински
радник треба да започне с
њом безбедносни план. Од-
мах по сазнању да је одређе-
ни пацијент претрпео зло-
стављање, медицински рад-
ник је дужан да му понуди
сву могућу помоћ и упути га
на особе и организације које
му могу пружити заштиту и
осигурати безбедност.

У последње време жене
показују више храбрости да
пријаве насиље, што је по-
средан доказ бољег функ-
ционисања појединих ин-
ституција које се баве овим
проблемом. Ипак, има још
много простора за развија-
ње оперативних протокола
и њихово поштовање, с ци-
љем уклањања мањкавости
у третирању жртава поро-
дичног насиља. Константан
рад на овој врсти превен-
ције и заштите биће од не-
процењивог значаја за ре-
шавање овог друштвеног
проблема.

Насиље нема оправдање

ХХИИТТННАА  ППООММООЋЋ

Пише: 
др Мирослав Тепшић

ЛЕКАРИ ПОСЕТИЛИ ВРТИЋ „ЛЕПТИРИЋ”

Бели мантил није баук

ХРОНИКАХРОНИКА8

ПРИКУПЉЕН НОВАЦ ЗА ДРАГАНУ РАДАНОВ

ПАНЧЕВО И НОВИ САД ИМАЈУ 
СРЦЕ ЗА ГИНИСА

Петогодишњакиња
започела терапију
у Новом Саду

Проблем смештаја
решен муњевитом
брзином

За фебруар потребно
још 61.500 динара

Низ акција прикупљања помо-
ћи за наставак лечења наше
петогодишње суграђанке Дра-
гане Раданов, која три пута го-
дишње одлази на специјализо-
вану офталмолошку клинику у
Новом Саду на терапије за
очи, успешно је приведен кра-
ју концертом бендова „Ничим
изазван” и „Енормна блајсна”,
одржаним у петак, 13. новем-
бра, у дворани „Аполо”.

Том приликом је прикупље-
но 36.600 динара, чиме се до-
шло до суме од 61.500 динара,
колико кошта десетодневни
третман у Новом Саду, на који
Драгана одлази како би јој се
очувао вид. Као што је већ по-
знато, наша малена суграђан-
ка је пре операције очију, ура-
ђене у Русији 2013. године,
видела свега шест одсто, да би
се након тога њен вид попра-
вио, те сада види 50% на оба
ока. То стање се одржава ком-
плексним лечењем у војвођан-
ској престоници.

Тамо Драгана одлази на
свака четири месеца како би
се, између осталог, одрадила
ласерска, магнетна и фото
стимулација, као и ласерска
акупунктура. То лечење се ра-
ди по методама академика др
Леонида Ф. Лињика и акаде-
мика др Свјатослава Н. Фјо-

Четвртак, 19. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

„Ничим изазван” на врло изазован задатак

дорова и Очне клинике „Фјо-
доров” у Калуги и Ласерске
академије наука Руске Феде-
рације, а једина клиника у Ср-
бији која га спроводи је упра-
во она у Новом Саду.

Најновији циклус од 10 те-
рапија започет је у понеде-
љак, 16. новембра, и тог дана
смо позвали Драганину маму
Мирјану да бисмо се инфор-
мисали како девојчица под-
носи терапију. Оно што смо
чули заиста нас је шокирало.
Испоставило се, наиме, да
мајка и дете немају обезбеђен
смештај у Новом Саду, нити
новца да га плате, те су при-
моране да сваког дана возом
или аутобусом путују на тера-
пију и истог дана се враћају,
да би сутрадан све то радиле
поново. Повратна карта, при-
том, кошта 1.300 динара.

Као да за петогодишње дете
није довољно напорно да из-
држи десетодневно лечење,

већ је приморано и да по
хладноћи устаје у 6 ујутру, не-
колико сати путује, потом бо-
рави на клиници и да се по-
том поново враћа у Панчево,
да би следећег јутра све то из-
нова радило. И тако десет да-
на. Одмах по добијању ове ин-
формације објавили смо текст
на нашем порталу www.pan-
cevac-online.rs у нади да ће се
пронаћи неко ко би могао
обезбедити смештај у Новом
Саду за мајку и ћерку. Реак-
ција је била запањујућа: текст
је за свега неколико сати по-
дељен више од хиљаду пута на
друштвеним мрежама „Феј-
сбук” и „Твитер”, а резултат је
био такав да су Драгана и
Мирјана обавештене да ће их
једна новосадска породица
примити у своју кућу до исте-
ка терапије.

– Телефон нам је звонио
читаво вече и током целог на-
редног дана. Сви су нам нуди-

ли помоћ. Веома смо изнена-
ђени. И Панчевци и Новоса-
ђани су хумани и добри људи
и захваљујемо свима од срца –
рекла је Мирјана Раданов.

Но ту добрим вестима није
крај. Када је чула за овај про-
блем, Панчевка Мариника Те-
пић, секретарка у Покрајин-
ском секретаријату за спорт и
омладину, такође је муњевито
реаговала, те је сада решен и
проблем Драганиног смештаја
током сваке наредне терапије
у Новом Саду: она и њена мај-
ка ће убудуће бити смештене у
просторијама Војвођанског
омладинског центра. Ту вилу
је, иначе, поменути секретари-
јат адаптирао и преуредио за
омладински рад, а она поред
просторија за различите ради-
онице и семинаре и спортских
терена има и две спаваоне, та-
ко да ће то бити идеалан сме-
штај за малу Драгану.

Подсећамо да је новчана
помоћ за Драгану увек по-
требна, будући да свака тера-
пија на клиници у Новом Са-
ду кошта 61.500 динара, а да
је у породици запослен само
девојчицин отац, и то у „Хи-
гијени”, као чистач улица.
Његова примања износе
23.000 динара, а једини но-
вац који Раданови још доби-
јају, јесте дечји додатак од
5.000 динара.

Занимљива акција
дружења лекара
Службе хитне ме-
дицинске помоћи
Дома здравља са
децом из панчевач-
ких вртића наста-
вљена је у среду, 18.
новембра, када су
чике и тете у црвено-
-белим униформа-
ма посетиле вртић
„Лептирић”.

Наши најмлађи
суграђани су са
одушевљењем дочекали
бројну екипу Хитне помоћи,
предвођену начелником др
Мирославом Тепшићем, а
акцији су присуствовали и
представници Дома здра-
вља – главна сестра Јелена
Куручев и педијатар др Ја-
смина Продановић.

Клинце и клинцезе, који
су без даха и раширених
очију пратили читав про-
грам, поздравио је др Горан
Симоновић. Он их је подсе-
тио на то који је број Хитне
помоћи и у којим случајеви-
ма се она позива. Након то-
га деца су погледала и еду-
кативни цртани филм на
ову тему, а највећа атракци-
ја свакако је било санитет-

ско возило паркирано ис-
пред вртића. Малишани су
могли да погледају како из-
гледа унутрашњост саните-
та, а посебно су их одушеви-
ле сирене и светлосна сиг-
нализација.

Занимљиво је да сви лека-
ри Службе хитне помоћи у
акцијама дружења с децом
учествују добровољно и ван
радног времена, и то с по-
себним задовољством. На-
кон „Веверице” и „Славуја”
ово је већ трећи вртић који
су посетили, а судећи по ре-
акцијама деце и интересо-
вању осталих вртића Пред-
школске установе „Дечја ра-
дост”, ова лепа акција ће се
наставити.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПРЕВРЕМЕНО РОЂЕНИХ БЕБА

Зашто је Музеј постао љубичаст
Чак 15 милиона новорођенча-
ди у свету, од чега 4.000 у Срби-
ји, у току само једне године ро-
ди се превремено, што је у про-
секу њих 11 дневно. Од 1.696
беба у Панчеву прошле године,
њих 58 дошло је на свет пре
времена, док је до новембра
2015. у нашем граду забележе-
но 46 оваквих случајева.

Та неславна статистика би-
ла је мотив да се и наш град
ове године прикључи обележа-
вању Светског дана превреме-
но рођених беба. Од 2011. го-
дине сваког 17. новембра овај
дан се у светским метропола-
ма обележава укључивањем
посебне расвете љубичасте бо-
је на значајним грађевинама.
Ово је први пут да се и Панче-
во придружило тој глобалној
акцији, па је на иницијативу
ресора за здравство Града
Панчева, Културног центра и
Народног музеја зграда панче-
вачког музеја у уторак, 17. но-
вембра, била обасјана љубича-
стим светиљкама.

– Као град који одговорно
води рачуна о здрављу свих
становника, па и оних најмла-
ђих, решили смо да се при-
дружимо обележавању Свет-
ског дана превремено рођене

деце. Сматрам да је то изузет-
но битан проблем како на гло-
балном, тако и на локалном
нивоу и како за родитеље, та-
ко и за саме бебе. Превремено
рођење представља један од
водећих узрока смртности бе-
бе старости до годину дана и
други водећи узрок смртности
деце узраста до пет година –
истакла је др Мирела Петро-
вић, чланица Градског већа
задужена за здравство.

Када је реч о потенцијалним
видовима помоћи превремено
рођеној деци или њиховим ро-
дитељима, Петровићева је на-

вела да при панчевачком До-
му здравља постоји школа за
психофизичку припрему труд-
ница, где се говори и о превре-
меном порођају, а најавила је
и да ће градски ресор за здрав-
ство убудуће радити на томе
да нађе нове начине да се ро-
дитељима превремено рођене
деце изађе у сусрет кроз раз-
личите видове подршке.

– Бебе које дођу на свет пре
очекиваног термина често се
сусрећу с кардиоваскуларним
или офталмолошким пробле-
мима, гастроинтестиналним
тегобама или пак имају успо-

рен психомоторни развој. Тај
почетни период по доласку
бебе на свет тежак је и за ро-
дитеље с обзиром на то да се
они одвајају од детета, које
проводи време у болници, те
осећају анксиозност и напе-
тост – додала је Мирела Пе-
тровић.

Превремено рођена деца од
првог дана имају посебан
третман, у који се укључује
стручни тим, и то најчешће на
Институту за мајку и дете у
Београду. Искуство лекара и
коришћење високософисти-
циране технологије пресудно
утичу на то да недоношчад с
временом израсту у сасвим
здраву децу. Треба напомену-
ти и да у Београду успешно
волонтерски ради удружење
„Мали див”, у оквиру кога ро-
дитељи превремено рођених
беба пружају савете и подр-
шку младим мајкама и очеви-
ма који се сусрећу са овим
трауматичним искуством.

Страну припремила 

Драгана

Кожан

ББРРООЈЈЕЕВВИИ  ЖЖИИРРОО  РРААЧЧУУННАА

Сви они који желе да помогну да се прикупе средства за Драга-

нину наредну терапију, заказану за фебруар, добровољни прилог

могу уплатити у „ЕФГ Еуробанци” у Србији на рачун број 250-

1150006521500-85 на име Мирјана Раданов, или на девизни ра-

чун у Банци „Интеза” на број рачуна РС 35-160-5830200125224-34

на име Драган Раданов.

ММУУДДРРЕЕ  ДДЕЕЧЧЈЈЕЕ  ГГЛЛААВВИИЦЦЕЕ

Читаву акцију су пропратили и бројни медији, па су деца

имала прилику и да стану пред камере и поделе своје

утиске о овом занимљивом дану у вртићу. Присутне је

посебно насмејао дечачић који је на питање новинарке

шта му се највише допало на овом дружењу, одговорио:

– Највише ми се допало то што ћу да се појавим на

телевизији!
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У Преображенском храму се
ових дана приводе крају радо-
ви на покривању крова и ап-
сиде бакарним лимом и на ре-
стаурацији иконостаса, првој
после сто четири године, ко-
лико је прошло откако га је
осликао Урош Предић.

– У име братства Преобра-
женског храма желим да за-
хвалим како панчевачком За-
воду за заштиту споменика и
директору те културне устано-
ве, тако и свим нашим сугра-
ђанима који су омогућили да
приведемо ове послове крају.
Давањем добротворних при-
лога учинили су нешто што је
од непроцењиве важности и
допринели да сачувамо од
пропадања овај изузетан кул-
турно-историјски објекат, ко-
ји је подигнут далеке 1878. го-
дине. Ако су наши преци мо-
гли да га саграде, ми морамо
да га сачувамо и да учинимо
све да засија у пуном сјају –
изјавио је старешина Прео-
браженског храма протојереј
Стојче Цветковић.

Он је додао како се нада да
ће на пролеће бити сакупљен
новац да почне реконструкци-
ја спољних фасада храма и
звоника. Према његовим ре-
чима, ти послови више не

смеју да се одлажу за боља
времена с обзиром на то да са
фасаде звоника отпадају ко-
мади камења и малтера. Цвет-
ковић је истакао да то није
чудно, јер ни фасада није ре-

конструисана ниједном отка-
ко је Преображенски храм са-
зидан.

– Да бисмо спречили да до-
ђе до несрећног случаја, по-
ставили смо ограду, али то је
само привремено решење.
Осим тога, због кише која је
често падала у претходном пе-
риоду, угрожене су неке од
фресака у унутрашњости Пре-
ображенског храма које су из-
узетно лепе и од велике су ва-
жности, па због тога очекујемо
да ће наши верници и надле-
жни у граду наставити да нам
помажу – додао је протојереј.

Преображенски храм се
због своје историјске и умет-
ничке вредности води као
споменик културе од изузет-
ног значаја. Његова градња је
почела 1874, а завршена је
1878. године. Иконостас Уро-
ша Предића, који важи за је-
дан од најлепших у Србији,
први пут је реконструисан пре
три године, али је тај посао
прекинут пре краја јер није
било довољно новца.

Иако су снег, поледица и сме-
тови последње на шта се ми-
сли током ових топлих новем-
барских дана, служба која ће
ове зиме радити на одржава-
њу путева потпуно је спремна
за случај да се временска си-
туација промени.

То је показала прошлоне-
дељна смотра механизације за
чишћење снега и леда коју су
обавили највиши руководиоци
у панчевачкој Саобраћајној по-
лицији и Станко Шкаљак, ру-
ководилац Зимске службе у
Дирекцији за изградњу и уре-
ђење града.

Новинарима је саопштено
да ће ове зиме за одржавање
улица и саобраћајница бити
задужен конзорцијум који чи-
не панчевачка фирма „Еко
Мабер инжењеринг” и „Бео-
град пут инжењеринг”. Те
фирме су понудиле најбоље
услове и победиле на јавној
набавци коју је пре извесног
времена расписала Дирекција
за изградњу и уређење града.

Стојан Радановић, власник
фирме „Еко Мабер инжење-
ринг”, изјавио је за „Панче-
вац” да је до сада, што се ме-
ханизације тиче, обезбеђено
пет камиона с комплетном
опремом за чишћење снега,
посипачима за со и раоници-
ма, као и два грејдер возила и
једна машина улт.

Према његовим речима, до-
премљена је и већа количина

соли, која је смештена у мага-
цин. Ако буде било потребе,
она ће бити повећана, а анга-
жоваће се и додатни камиони
и возила. Радановић је додао
да ће се темељно чистити не
само улице у Панчеву него и
прилазни путеви околних се-
ла. Уколико и ове зиме буде
сметова на путевима према
Мраморку, Ковину и неким
другим деоницама које су ра-
нијих година биле проблема-
тичне, екипе „Еко Мабер ин-
жењеринга” и „Београд пута”
биће спремне да што брже ин-
тервенишу и изађу на терен.

Станко Шкаљак је изјавио да
је за зимско одржавање улица и
путева на територији Панчева
обезбеђено 54 милиона динара
и да ће фирме које ће бити за-
дужене за тај посао радити до
30. марта идуће године.

Он је додао да је фирма
„Еко Мабер инжењеринг”
обезбедила сву неопходну ме-
ханизацију и испунила обаве-
зе из уговора.

– Што се тиче тога шта ће
бити приоритети за чишћење
када падне снег, могу рећи
да су на првом месту градске
саобраћајнице, улице у који-
ма се обавља градски превоз
и општински путеви на тери-
торији Панчева. У зависно-
сти од временских услова
имаћемо четири степена де-
журства. Када се прогласи
највиши од њих, сва механи-
зација ће морати да буде
спремна за деловање, а у слу-
чају да опет буде сметова,
помагаће и возила јавних ко-
муналних предузећа, као и
возила Војске Србије – додао
је Шкаљак.

9ХРОНИКА

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас шта је за
вас узбудљиво и непредви-
диво. „Панчевац” и издавач-
ка кућа „Вулкан издава-
штво” припремили су по је-
дан примерак књиге „Обе-
ћај ми заувек” Џасинде
Вајлдер за два наша читаоца
или читатељке који су нај-
креативније одговорили на
то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„За мене је узбудљиво и
непредвидиво то да снег још
није пао, а мирис печеног
кестена код ’Флоријана’ на-
правио је застој у саобраћа-
ју.” 062/8183...

„Сретнеш стару љубав и
проведеш ноћ с њом УЗБУ-
ДЉИВО, а идеш кући врло
Н Е П Р Е Д В И Д И В О . ”
062/8480...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијег одговора на
питање која епоха је најсјај-
нија од свих и због чега. Они
ће освојити по један приме-
рак књиге „Ружа и трње”
краљице Наталије Обрено-
вић.

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

„Сјајна је свака епоха у ко-
јој сијају људска лица и ору-
ђе за рад, а окрутно оружје
рђа у мраку.” 064/5615...

„Најсјајнија епоха је ова.
Сунце сија и греје у новембру
као у јулу. У овој епохи, као и
у другима, богати се боре за
веће богатство, а народ за го-
ли живот.” 060/0353...

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

Нова наградна питања по-
тражите на страницама овог
броја „Панчевца”.

Д. К.

У ЧЕТВРТАК АУКЦИЈА ЗА ЗЕМЉИШТЕ НА КОТЕЖУ 1

МЕЂУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМА И „ЛИДЛ”?
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Почетна цена преко
73 милиона

Купац ће имати неке
обавезе

У Дирекцији за изградњу и
уређење града у четвртак, 19.
новембра, биће одржана ли-
цитација за продају грађевин-
ског земљишта на Котежу 1,
које се налази у Улици Моше
Пијаде.

Поводом тога је у Дирекци-
ји за изградњу и уређење гра-
да у петак, 13. новембра, одр-
жана конференција за нови-
наре на којој је Милан Бал-
чин, председник градске Ко-
мисије за отуђење грађевин-
ског земљишта, саопштио да
је парцела која ће се продава-
ти површине 8.921 квадратни
метар, а да је почетна цена
73.638.037,66 динара.

Он је изјавио и да ће будући
купац земљишта на Котежу 1
добити делимично комунал-
но опремљен простор, a да ће
постављање прикључака за
струју, телефон, интернет и
гас морати сам да уговори.

Према Балчиновим речима,
у тексту огласа за јавну лицита-
цију предвиђено је да ће купац
морати да о свом трошку изве-
де неопходне геодетске радове,
обезбеди потребне подлоге, из-
ради техничку документацију,
затражи локацијске услове,
грађевинску и употребну дозво-

јануара 2015. градоначелнику
Панчева упутила писмо о на-
мерама у којем је исказала за-
интересованост за стицање
права својине над земљиштем
у Улици Моше Пијаде. „Лидл”
је до сада на лицитацијама
већ купио грађевинско зе-
мљиште у Београду, Смедере-
ву, Ваљеву, Суботици, Нишу,
Зрењанину и Новом Саду.

Ових дана је у свим нашим
медијима објављена изјава

Свена Сејдела, првог човека
„Лидла”, да та компанија од
2016. године званично запо-
чиње своје пословање у Срби-
ји. Неколико наших познатих
економиста изразило је наду
да ће то допринети већој кон-
куренцији, а самим тим и по-
вољнијим ценама на нашем
тржишту с обзиром на то да
су га монополисале фирме
„Макси”, „Идеа”, „Рода” и
„Меркатор”.

лу, и обави радове на инфра-
структурном опремању, који
обухватају пројектовање и гра-
ђење приступних путева до
Улице Моше Пијаде и Војво-
ђанског булевара, као и пројек-
товање и грађење канализације
до постојеће мреже.

Подсећамо, парцела на Ко-
тежу 1 била је предмет инте-
ресовања компаније „Лидл
Србија супермаркети Бео-
град”. Та компанија је још 14.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Кестен изазвао колапс

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ВАЖАН ПОСАО ПРИ КРАЈУ

Завршава се реконструкција Преображенске цркве

ОБАВЉЕНА СМОТРА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Путари спремни за снег

У Дирекцији спремни за јавно надметање

ЛЕП ДОГАЂАЈ У ГЕРОНТОЛОШКОМ 

ЦЕНТРУ НА КОТЕЖУ

Дружење деце 
и најстаријих

Захваљујући руководству
Геронтолошког центра, учи-
тељицама из Основне школе
„Свети Сава” и удружењу
„На пола пута” штићеници
установе за старе на Котежу
су у понедељак, 16. новем-
бра, накратко заборавили на
своје године.

Тог дана они су имали
прилику да одгледају кон-
церт и позоришну представу
које су им приредили уче-
ници трећих разреда Основ-
не школе „Свети Сава” пово-
дом Међународног дана то-
леранције. Деца су најпре
извела неколико певачких
тачака, а потом и позори-

шну представу, за шта су до-
била аплаузе.

Двоје штићеника Дома
старих прочитало је своје
радове посвећене толеран-
цији, а дружење деце и нај-
старијих завршено је тако
што су ђаци „Савине школе”
штићеницима тог дома по-
делили јабуке које су им ку-
пили и поклонили честитке
које су направили специјал-
но за ту прилику.

Хани Шопов, високостру-
ковни радни терапеут у Ге-
ронтолошком центру, изја-
вила је да се за штићенике те
установе свакодневно орга-
низују различити културно-
-забавни програми и мани-
фестације у оквиру радне
терапије.

– Дружење с децом из
„Савине школе” нам је сви-
ма улепшало дан. На једном
месту заједно су биле три
генерације: наши корисни-
ци, деца из школе и наши
дугогодишњи другари из

удружења „На пола пута”.
Осим тога, говорили смо о
толеранцији, потреби да
свако уважава друге особе,
чак и оне које су другачије –
изјавила је она.

Најавила је да ће у среду,
21. новембра, у Дому старих
бити одржана велика игран-
ка, која се организује зајед-
но с Градским удружењем
пензионера, а да ће ноћ ка-
сније установа на Котежу
бити домаћин јубиларног,
двестотог наступа фолклор-
не групе „Чигра”.

Једна од штићеница у До-
му старих, Ђурђина Коваче-
вић, рекла је да је уживала у

програму који су приредили
ученици и учитељи „Савине
школе” и да воли такве до-
гађаје.

Према речима Светлане
Ивић Мијатов, учитељице
из школе „Свети Сава”, го-
стовање у Дому старих је за
ученике био радостан дога-
ђај, за који су се дуго при-
премали и с радошћу су га
ишчекивали. Она је додала
да је већ годинама традици-
ја да ученици трећих разре-
да припремају приредбе за
Дом старих, а њихови ста-
рији вршњаци из осмог раз-
реда за Дом слепих.

Јована Стојиљковић, де-
фектолог из удружења „На
пола пута”, изјавила је да јој
је драго што су и његови
чланови допринели да дру-
жење на Котежу прође у до-
бром расположењу, уз оби-
ље позитивне енергије. До-
дала је да је Немања Јовић
из тог удружења прочитао
свој рад о толеранцији.



У Основном суду у Панчеву
ових дана је за 18. децембар
заказано читање завршних
речи тужиоца и одбране на
суђењу 80-годишњем Милку
Лакетићу. Он се терети да је,
како је оцењено, 12. децембра
прошле године починио два
кривична дела, јер је ранио
26-годишњег Д. К., који му је
кроз прозор ушао у кућу.

Основно јавно тужилаштво
је против њега због тога поди-
гло оптужницу у којој се наво-
ди да је крив зато што је те-
шко повредио тог младића и
зато што је поседовао ватрено
оружје без дозволе.

У овом процесу се суди и
повређеном младићу, али се
он терети само за тешку кра-
ђу. Он се није појавио на ро-
чишту које је било заказано за
13. новембар, али је тужио
Милка Лакетића због тога
што га је повредио и поднео је
захтев за одштету у износу од
пола милиона динара.

Подсећамо, Лакетић је коб-
не ноћи испалио један хитац,

који је погодио Д. К.-а у груди.
Екипа Хитне помоћи која је
интервенисала након теле-
фонског позива затекла је ра-
њеника како лежи на стомаку
у локви крви. Након што му је
указана помоћ у панчевачкој
болници, он је хитно пребачен

на Одељење интензивне неге
једне болнице у Београду. Та-
мо се испоставило да му ме-
так није прошао ни кроз један
виталан орган и да му живот
није био угрожен, па се бар
што се њега тиче, све добро
завршило.

Лакетићева одбрана је то-
ком досадашњих суђења инси-
стирала на томе да је он пуцао
у афекту јер је због интензив-
ног страха који је осећао од ка-
да је видео провалника, сма-
трао да му је живот угрожен.

Због тога је за Лакетићеве
адвокате то што је он урадио,
био школски пример нужне
одбране.

Подсећамо, једно од темељ-
них права у правним системи-
ма на Западу је неповредивост
приватних поседа и тамо је
дозвољено чак и пуцати на оне
који непозвани уђу у нечију
кућу, стан, двориште и имање.

С друге стране, у правосуд-
ном систему у Србији самоод-
брана је регулисана потпуно
другачије. На пример, напад-
нута особа сме да пуца из ва-
треног оружја у провалника
само ако је он претходно пу-
цао у њу. Да ли се напад оди-
грао на нечијем приватном
поседу или не, за наше право-
суђе је потпуно небитно.

М. Г.

Четвртак, 19. новембар 2015.
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ОДРЖАН ДАН ПОСВЕЋЕН БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ

ВОЗАЧИ ПАЛИ НА ИСПИТУ
Тек сваки четврти
малишан вози се
у ауто-седишту

Поражавајући 
подаци о 
(не)везивању појаса

Време је за озбиљну
кампању

Значај везивања појаса у ауто-
мобилу и употребе дечјих ауто-
-седиштa биле су теме које су
стављене у центар пажње ово-
годишњег Дана посвећеног
безбедности саобраћаја, одр-
жаног у петак, 13. новембра, у
организацији Комитета за
безбедност саобраћаја Града
Панчева и у сарадњи са Аген-
цијом за безбедност саобраћа-
ја Републике Србије и Аген-
цијом за саобраћај Града Пан-
чева.

Ове две важне теме „обра-
ђене” су кроз низ активности
које су биле намењене меди-
цинарима, родитељима, али и
осталим нашим суграђанкама
и суграђанима.

Ауто-седиште, једанаеста
божја заповест
Инструкторке Маријана Јова-
новић и Ивана Марковић из
Центра за промоцију безбедно-
сти саобраћаја одржале су обу-
ку у оквиру које је медицинско
особље панчевачког Дома
здравља упознато с тим колико
је важно употребљавати дечја
сигурносна седишта. Ова тема-
тика приближена је и родите-
љима деце која похађају један
од панчевачких вртића, и то у
оквиру пројекта „Возим се без-
бедно”, који суфинансира Ми-
нистарство грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре.

Инструкторке су подсетиле
на то да се деца нижа од 150
центиметара не могу правил-

но везати појасом, те да је због
тога важно да седе у ауто-
-седишту које одговара њихо-
вом узрасту. Током обуке и
разговора с родитељима скре-
нута је пажња на три најче-
шће грешке с којима се ин-
структори сусрећу приликом
бесплатних прегледа ауто-се-
дишта, а то су: да ауто-седи-
ште није добро постављено у
аутомобилу, да дете у њему
није правилно везано и да оно
не одговара узрасту детета.

Најзанимљивији сегмент
Дана посвећеног безбедности
саобраћаја одиграо се на пла-
тоу испред Градске управе,
где су Панчевке и Панчевци
имали прилику да испробају
симулаторе директног судара
и превртања возила.

Према речима Саше Левна-
јића, председника Комитета
за безбедност саобраћаја Гра-
да Панчева и заменика градо-
начелника, циљ свих активно-
сти реализованих прошлог
петка био је да се стави акце-
нат на заштиту наших најмла-
ђих суграђана.

– У другом делу програма
грађани су могли да испробају
симулаторе и да се и сами уве-
ре колико је битно да користе
сигурносне појасеве, који им,
чак и при малим брзинама,
могу спасти живот. Предвиде-
ли смо и да у оквиру овог про-
грама наши обучени волонте-
ри посете један од градских
вртића и провере на који на-
чин родитељи постављају децу
у седишта и колико њих уоп-
ште користи сигурносна седи-
шта. Урадићемо анализу тих
података и Комитет ће их на-
кнадно представити јавности –
истакао је Левнајић.

Појас не служи за украс
Када је реч о употреби појаса,
начелник Одељења за плани-
рање, превенцију и едукацију
Агенције за безбедност саобра-
ћаја РС Душко Пешић истакао
је да статистика, нажалост, по-
казује да смо далеко од разви-
јених европских земаља.

– Истраживања која су спро-
ведена у мају ове године гово-
ре да само 72,2 процента воза-

ча у Србији везује појас у току
вожње, што је забрињавајуће
лош резултат, поготово ако се
узме у обзир да у развијеним
европским земљама, попут
Шведске, Холандије и Данске,
свега два до три одсто возача
не везује појас. Оно што је заи-
ста поражавајуће, јесте да је
употреба појаса на задњим се-
диштима заступљена код мање
од седам посто наших учесни-
ка у саобраћају, док је у наве-
деним напредним земљама
случај потпуно другачији: чак
95 процената људи везује појас
и када се вози позади – навео
је Пешић, додавши да је упра-
во због тога Управа и одлучила
да приреди низ активности ко-
јима ће указати на важност
овог проблема.

Пешић је нагласио и да се тек
свако четврто дете у Србији, уз-
раста до три и од четири до два-
наест година, превози у ауто-
-седишту, а да више од 90 посто
родитеља не користи ауто-се-
дишта на правилан начин.

Како најављују у Комитету
за безбедност саобраћаја, де-
шавања од петка представља-
ју само почетак нове праксе,
која ће имати циљ да Панчев-
кама и Панчевцима прибли-
жи све теме, разјасни недоу-
мице и пружи адекватне саве-
те у вези са безбедношћу у са-
обраћају. Д. Кожан

НЕОБИЧАН СЛУЧАЈ У ЈЕДНОМ 

КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Радио с лажном
дипломом?

Панчевачка полиција је
поднела кривичну пријаву
против једног нашег сугра-
ђанина због постојања осно-
ва сумње да је приликом
конкурисања за посао у
градском јавном комунал-
ном предузећу поднео на
увид фалсификовану ди-
плому.

Како „Панчевац” сазнаје,
након што је у том ЈКП-у
откривено да је он прило-
жио сумњиву диплому јед-
не од средњих школа у гра-
ду, односно њену копију, за-
тражено му је да донесе
оригинал. Он је одуговла-
чио с тим, због чега му је
директор дао рок до краја
октобра да сам да отказ. На-
кон тога он је замолио ди-
ректора да га не отпушта,

али му је овај на то понудио
да добије посао као обичан
радник, са основном шко-
лом.

Иначе, у одговору средње
школе чију диплому је
осумњичени пре запошља-
вања приложио писало је да
је ишао у њу само једно по-
лугође и да је имао 12 једи-
ница. Поводом овог случаја
„Панчевац” је контактирао
са Основним јавним тужи-
лаштвом и тамо је речено
да још увек није стигла ни-
каква кривична пријава из
Полицијске управе.

Наш саговорник из тужи-
лаштва је рекао и да то ни-
шта не значи, јер мора про-
ћи одређени рок док не
стигне пошта из полиције.

М. Г.

Ко сме да испроба директно сударање?

ПРИ КРАЈУ ЗАНИМЉИВО СУЂЕЊЕ У ОСНОВНОМ СУДУ

Да ли је пуцање у провалника противзаконито?

АКТИВНОСТ ПАНЧЕВАЧКИХ БОРАЦА

Обележили годишњицу
Батинске битке

Делегација Градског одбора
Удружења бораца Народно-
ослободилачког рата, пред-
вођена председником те
организације Тодором То-
шом Стојановићем, ових

дана је учествовала у обе-
лежавању 71-годишњице
Батинске битке, једног од
највећих окршаја у Другом
светском рату. Током осам-
наест дана, колико је она
трајала, погинуло је 1.328
партизана, 1.500 војника
Црвене армије и 2.500 на-
циста.

У делегацији из нашега
града било је 25 чланова за-
једно с преживелим учесни-
цима овог сукоба: Николом
Карасом, Јованом Весели-
новићем, Драганом Доли-
ћем и Драгојем Божовићем.

– Положили смо венац у
Дунав, чиме смо одали по-
част погинулима. То ћемо

радити и убудуће, сваког 11.
новембра, зато што је Ба-
тинска битка по броју уче-
сника, интензитету борби и
стратешком значају била је-
дан од кључних догађаја ко-

ји су допринели крају Дру-
гог светског рата и победи
над фашистима – изјавио је
Стојановић.

Он је додао да су у Батин-
ској бици учествовали и
бројни партизани из Панче-
ва и других места у јужном
Банату, а да је њих 68 изгу-
било животе у сукобима с
непријатељем.

Стојановић је захвалио
ЈКП „Зеленилу” због тога
што наставља да помаже
панчевачку борачку органи-
зацију и што је допринело
да њени чланови и ове годи-
не учествују у обележавању
Батинске битке.  

М. Г.

ССИИММУУЛЛААТТООРР  ККААОО  ККААЗЗННАА  ––  ШШТТОО  ДДАА  ННЕЕ??

Судећи по неславним статистикама, Комитет за саобраћај

ће у предстојећем периоду имати пуне руке посла, а оправ-

даност најављених активности потпуно је неспорна.

Ради давања подршке овој иницијативи, топло препору-

чујемо да се у обавезни део казне за сваког учесника у са-

обраћају који не везује појас у току вожње или не користи

ауто-седиште за децу, поред новчаног дела, уврсти и мо-

ментално одвођење на пробну вожњу у симулатору.

Боље је на тај начин открити шта ће вам се, уколико ни-

сте везани, десити при директном судару или превртању

возила него да то сазнате у стварном животу, зар не?



Културни центар „Инфини-
тум” из Глогоња у новембру и
децембру наставља радионицу
румунског језика са елемен-
тима културе и цивилизације.
Реч је о пројекту из области
руралног развоја који је фи-
нансирао Град Панчево.

Сваког викенда у простори-
јама глогоњског Дома културе
професорка Родика Марјану
држи часове румунског језика,
које похађа око двадесет пето-
ро ученика разврстаних у две
групе, подељене на почетни и
средњи ниво знања. Полазни-
ци курса се посредством књи-
га, модерне технике и штам-

паних материјала упознају и с
културом, уметношћу и тради-
цијом источног суседа. Поред
тога, учесници радионице,

превасходно деца и млади ру-
мунског порекла (али и дру-
гих националних припадно-
сти), рецитују, праве народне

рукотворине и негују тради-
ционално стваралаштво.

Један од њих, Марко Јокси-
мовић, 7. новембра је у Град-
ској библиотеци Панчева на
овогодишњој „Стиховизији”,
регионалном такмичењу у ре-
цитовању, освојио друго место
у категорији мањинских јези-
ка с песмом на румунском под
називом „Како до победе”, чи-
ме је у најбољем светлу пред-
стављао Културни центар
„Инфинитум”.

Од почетка божићног поста
полазници уче коледарске пе-
сме, које ће извести уочи нај-
већег хришћанског празника.

Дванаести Дечји позоришни
фестивал одржан je протеклог
викенда у Јабуци, у организа-
цији Дома културе.

Првог дана, у суботу, 18.
новембра, програм је отворио
дечји хор Дома културе, на-
кон чега је у изведби београд-
ског позоришта „Максимус
арт” одржана представа
„Принцеза и два љута гусара”.
Потом су ученици Основне
школе „Гоце Делчев” прика-
зали како изгледа „Љубав у

седмом краљевству”, а плесна
група „Shameless” најавила је
последњи комад тог дана, под
називом „Коктел бајка”, до-
маћег позориштанца „Мали
принц”.

Другог дана, у недељу, 15.
новембра, војловачки „Ђе-
тван” је пред малишане довео
„Чаробњака из Оза”, а „Мали
принц” је приредио три пред-
ставе – „Планета вештица”,
„На ливади криза” и „Небојша
и принцезе”.

СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Рад-
ници комуналног предузе-
ћа малтеришу зид на право-
славном гробљу, а на пија-
ци бетонирају стазе. Завр-
шено је уређење крова на
Светосавском дому у порти
српске православне цркве.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Свеча-
ни концерт ђака Основне
школе „Жарко Зрењанин”
поводом обележавања 250
година од оснивања села
одржан је у уторак, 10. но-
вембра. Пијано квартет
„Анимато” из Новог Сада
наступио је у петак, 13. но-
вембра, у Дому културе.

ДДооллооввоо:: Комисија за пољо-
привреду Месне заједнице
је у уторак, 17. новембра, у
сарадњи са Институтом „Та-
миш”, започела циклус јесе-
њих предавања за ратаре.
Истог дана је Удружење ви-
нара и виноградара „Свети
Трифун” одржало редовну
годишњу скупштину. Након
победе у дербију последњег
кола јесењег дела првенства
рукометашице су јесењи пр-
ваци Друге српске лиге.

ГГллооггооњњ:: ДВП „Тамиш–Ду-
нав” завршио је изградњу
насипа. Настављају се про-
блеми са атарским путем ка
Црепаји због тога што туда
и даље саобраћају тешка те-
ретна возила. Месни одбор
СНС-а је организовао при-
купљање купуса, који је по-
том испоручен дому „Срце у

јабуци”. Концерт бенда
„Night Fеver” одржан је у су-
боту, 14. новембра, у Дому
културе. Омладинска орга-
низација ће у уторак, 24. но-
вембра, у 21 сат, у Дому
културе приредити књижев-
но вече Марка Видојковића.

ИИввааннооввоо:: Представници Ди-
рекције за изградњу и уре-
ђење Панчева, које је пред-
водила директорка Маја
Витман, недавно су посети-
ли новоасфалтирану Војво-
ђанску улицу. МКУД „Боназ
Шандор” организовао је ко-
лективни излет у Нови Сад.
Омладински клуб у Дому
културе ради свакодневно
од 18 до 23 сата.

ЈЈааббууккаа:: Скупштина Месне
заједнице одржаће у четвр-
так, 19. новембра, састанак
на којем треба да буде иза-
бран нови председник Из-
вршног одбора. Дванаести
дечји позоришни фестивал
приређен је протеклог ви-
кенда. Књижевно вече под
назив „Песничком речју:
стоп насиљу над женама!”
биће одржано у уторак, 24.
новембра, од 19 сати, у ма-
лој сали Дома културе.

ККааччааррееввоо:: Вече македонске
сатире, афоризама и кари-
катуре приређено је у петак,
13. новембра, у свечаној са-
ли Месне заједнице. Хума-
нитарни концерт за помоћ
деци трагично пострадалог
Срећка Миленковића одр-
жан је у недељу, 15. новем-
бра, у Хали спортова.

ООммоољљииццаа:: Комунално пред-
узеће је, у сарадњи с ЈКП-ом
„Зеленило”, поставило де-
сет наткривених тезги на
пијаци, а офарбана је и
ограда на гробљу. Удруже-
ње голубара СРБ 196 при-
редило је редовну скупшти-
ну на којој су подељена
признања за остварене ре-
зултате. 

ССттааррччееввоо:: Протекле надеље
је завршено асфалтирање
делова улица Ритске и Ни-
коле Тесле. Одред извиђача
„Надел” приводи крају ра-
дове на уређењу платоа иза
Дома културе. Институт
„Тамиш” ће у четвртак, 19.
новембра, од 16 сати, у све-
чаној сали Месне заједнице
одржати предавање за по-
љопривреднике о безбедном
руковању пестицидима.

Удружење жена „Доловке”
недавно је поставило изло-
жбу ручних радова, као део
пројекта „Упознајмо хекла-
ње – занат наших бака”, ко-
ји је подржао Покрајински
секретаријат за рад, запо-
шљавање и равноправност
полова.

Вредне Доловке, досад
познате по ђаконијама од
теста, међу којима је свака-
ко најпознатија штрудла,
већ годинама раде на ожи-
вљавању старих заната по-
пут плетења, веза, а сада и
хеклања. Из свега тога су
настали ручни радови који
имају разне намене – од
одевних предмета до украса

за домаћинство – столњака,
миљеа, завеса... Неки од тих
продуката красе просторије
удружења жена у Дому кул-
туре.

Оне су на овај начин кру-
нисале још једну успешну
годину, у којој су учествова-
ле на разним фестивалима
широм земље приказујући
своје вештине из кухиње,
али и подсетиле на занате
својих бака.
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Три места чекају
лабораторије 

Здравствене амбуланте у се-
лима су, у датим околности-
ма, у солидном стању. Свака-
ко да има и проблема, попут
недостатка медицинског осо-
бља и потребе за појединим
уређајима, а три места нема-
ју лабораторију за анализу
крви.

То су неки од утисака нове
чланице Градског већа за
здравство др Миреле Петро-
вић након обиласка сеоских
амбуланти и разговора са за-
посленима о горућим пробле-
мима и о томе шта би требало
да буде уврштено у план за
наредну годину.

– Свима су потребни дефи-
брилатори, уређаји који се ко-
ристе код реанимације паци-
јената при срчаном удару и
могу бити од животног знача-
ја у хитним случајевима, док
не стигну амбулантна кола.
Колико је то важно, уверила
сам се и сама док сам као ле-
кар радила у сеоској амбулан-
ти. Овакви уређаји нису јеф-
тини, али постоје индиције да
ћемо их у догледно време
прибавити. Што се друге
опреме тиче, недавно су у
свим местима обновљени апа-
рати за мерење притиска, док
је са ЕКГ апаратима то учиње-
но пре неколико година. Сет
за малу хирургију и инхалато-
ре за опструктивне болести

плућа сви имају, а возила за
хитне случајеве само Качаре-
во и Глогоњ, у којем једино
постоји пулсни оксиметар. С
тим у вези, амбуланте које су
нам послале план јавних на-
бавки за наредну годину, увр-
стиле су тај сензор на списак
– навела је чланица Градског
већа.

Што се лекара тиче, про-
блем постоји у три места –
Иванову, Глогоњу и Брестов-
цу, где ради само по један у
смени, па приликом ургент-
ног одласка на терен амбу-
ланта остаје без стручног ли-
ца. Упадљив је мањак меди-
цинског особља – сестара и
техничара. Због тога је недав-
но њих неколико, путем јав-

них радова Националне слу-
жбе за запошљавање, привре-
мено распоређено у Глогоњу,
Качареву, Долову...

Лабораторије за анализу
крви тренутно постоје у шест
места, а брестовачка је баш
протекле недеље почела да
ради и грађанима ће бити до-
ступна сваког понедељка од 7
сати.

Остали су још највеће и нај-
мање место – Старчево и Ива-
ново, као и Глогоњ, чији су ме-
штани још пре неколико годи-
на поднели петицију с више
стотина потписа са захтевом
за добијање лабораторије.

Када је реч о одржавању
објеката, у току је прва фаза
комплетне реконструкције

амбуланте у Долову, а цео
посао ће бити приведен кра-
ју наредне године. И у Кача-
реву је на делу обнављање
зграде, а тренутно се обавља-
ју молерско-фарбарски ра-
дови. 

– Добре утиске носим из
Иванова и Брестовца. Тамо су
објекти у претходном периоду
реновирани и достојни су 21.
века. У Брестовцу постоји ма-
ли проблем у вези са столица-
ма у чекаоници, које су, иако
нове, већ у прилично клима-
вом стању. Морам да похва-
лим и рад омољичке амбулан-
те, где има много иноватив-
них идеја за разне акције у ве-
зи с превентивним радом. У
Старчеву нам је указано на
близину комуналног предузе-
ћа и нагомилани отпад. На-
кон разговора с већником за
комуналне делатности очеку-
јем да ће и то бити премошће-
но. Амбуланта у Глогоњу је у
добром стању што се опреме
тиче; има чак и ванстандард-
не, као што су пулсни оксиме-
тар и колица за инвалиде.
Примећено је да кров проки-
шњава, али су представници
Дирекције за изградњу и уре-
ђење Панчева већ направили
предмер и предрачун за сана-
цију – сумирала је стање др
Мирела Петровић.

Она је напослетку најавила
могућност да све амбуланте
добију видео-надзор, што се у
данашње време сматра обаве-
зним.

НОВА ЧЛАНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА О СТАЊУ У СЕОСКИМ АМБУЛАНТАМА

ПОТРЕБНИ УРЕЂАЈИ И ОСОБЉЕ 

ЗАНИМЉИВА ИЗЛОЖБА У ДОЛОВУ

Занати наших бака

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

ДВАНАЕСТИ ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ У ЈАБУЦИ

„Мали принц” и гости одушевили малишане

Јабучка зграда лепо изгледа, а ускоро ће и доловачка и качаревачка

РАДИОНИЦА У ГЛОГОЊУ

Часови румунског језика

Амбулантама су неопходни дефибрилатори
и пулсни оксиметри.

Др Мирела Петровић,
чланица Градског већа за здравство

Страну припремио
Јордан

Филиповић

Протеклог викенда у Качаре-
ву су одржана два значајна
културна догађаја.

Најпре је у петак, 13. но-
вембра, приређено вече маке-
донске сатире у свечаној сали
Месне заједнице. Познати ма-
кедонски карикатуриста Ми-
ро Георгијевски изложио је
четрдесетак својих радова, а
афоризме су говорили Марјан
Ангеловски и Миле Ђорђио-
ски (Македонија), гошћа из

Сурчина – Павица Вељовић,
као и панчевачки мајстор ду-
ховите сажете мисли – Зоран
Т. Поповић.

Дружење сатиричара пу-
блика је прекидала спонта-
ним аплаузима, а зачинио га
је домаћи гитарски дуо – Ми-
рослав Мишљанов и Борис
Николић. Програм су зајед-
нички организовали качаре-
вачко удружење „Вардар”,
Дом културе и Удружење кул-

туре и уметности „Ило Анте-
ски Смок”, чији се председник
Хаџи Милорад Ђорђевски
обратио гостима на отварању
манифестације, преносећи
поздраве из Македоније.

Два дана касније, у недељу,
15. новембра, у дупке пуној Ха-
ли спортова одржан је хумани-
тарни концерт, с којег је сав
приход био намењен породици
недавно трагично настрадалог
Срећка Миленковића.

Око четиристо Качареваца
је купљеним картама још јед-
ном показало своја велика
срца, а у програму који су ор-
ганизовали Месна заједница
и Дом културе учествовале су
домаће снаге – певачка група
„Тоше Проески”, КУД „Вељко
Влаховић”, Лазар Секулић
(окарина), Давид Стојанов-
ски (клавир) и поменути дуо
гитара – Мишљанов и Нико-
лић.

КУЛТУРНИ ПРОГРАМИ У КАЧАРЕВУ

Велико срце за мале Миленковиће



ПАНЧЕВЦИ И КЊИЖЕВНОСТ/СТРИП

Занимљива нова издања
Током октобра и новембра
објављено је неколико књига
аутора из нашег града. У из-
дању „Службеног гласника”,
пред Сајам књига изашао је
роман „„РРееппууббллииккаа  ЋЋооппиићЋ””
Вулета Журића. Реч је о ду-
ховној биографији Бранка
Ћопића, у којој оживљавају
његови светови и снови. Васа
Павковић је објавио две нове
књиге: „„ППууссттооллооввииннее  сс  ппооееззии--
јјоомм”” („Повеља”, Краљево), у
којој су сабрани његови кри-
тичарски текстови настајали
у протеклих 25 година, те
луксузну монографију „„ННееоо--
ччееккииввааннии  ппеесснниицции”” о Воји-
славу Деспотову, Јудити
Шалго, Вујици Решину Туци-
ћу и Петру Крдуу, у издању
Завода за културни развој
Војводине.

„„ССаарраа  ии  ззааббооррааввљљееннии  ттрргг”” –
назив је нове књиге за децу Зо-
рана Пеневског, објављене у
ИК „Лагуна”. То је илустровани

роман о детињству и забораву.
У њему девојчица Сара трага за
својом баком у чудесним свето-
вима заборављеног трга. Њен
свет је саздан од нестварних
простора и настањен гротеск-
ним ликовима који јој, мање
или више, помажу у потрази.

Ових дана је објављен и
други део планиране стрип-
трилогије „„РРааддооссаавв””  Бориса
Станића, у издању „Комика”

из Новог Сада. Станић у тој
књизи наставља причу о свом
деди Радосаву и моментима
који су обележили његов жи-
вот. Нова је и књига Саше Ра-
кезића алијас Александра Зо-
графа „„ЗЗллааттоо  ннаа  ММеессееццуу””, коју
је издало „Ренде” из Београда.
То је колекција стрипова обја-
вљених у „Времену” 2011. го-
дине, чије је публиковање по-
држао Град Панчево.

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре
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19.00

21.00 
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Наредне недеље, 24. и 25. но-
вембра, биће одржана мани-
фестација „Микини дани”,
посвећена нашем познатом
песнику – Мирославу Антићу.
Посетиоци ће бити у прилици
да у уторак, 24. новембра, у 20
сати, на сцени Културног цен-
тра погледају документарни
филм из серије „Уметничко
вече”, под називом „Мирослав
Антић, песник изузетак”. На-
кон пројекције филма биће
приређен и разговор са ауто-
ром Јосипом Бабелом, који ће
водити Немања Ротар, дирек-
тор Културног центра и писац
романсиране биографије о
Мики Антићу „Сутрадан по-
сле детињства”.

Друге вечери, у среду, 25.
новембра, од 20 сати, на
истом месту ће бити изведен
позоришни перформанс „Ми-
ка” удружења „Креативни ха-
ос” из Смедерева, који карак-
терише спој акробатских ве-
штина глумаца позоришта
„Креативни хаос” и поезије
Мике Антића. У представи
играју: Стефан Николић, Не-
вена Ракочевић и Урош Па-
вловић, уз музичку пратњу на
гитари.

СЛЕДЕ „МИКИНИ ДАНИ”

О песнику изузетку

Представа „Црвена: самоу-
биство нације” Милене Бо-
гавац, у режији Војислава
Арсића и у извођењу „Цен-
тра Е8” и „Битеф театра”,
игра у дворани Културног
центра наредног четвртка,
26. новембра, од 19.30. Она
говори о положају жена у

Србији, мизогинији, насиљу
и демографској катастрофи.
У представи игра шеснаест
мушкараца који се залажу
за женска права и родну
равноправност. Један од ак-
тера у њој је и наш суграђа-
нин – млади перспективни
глумац Младен Совиљ. 

ПРЕДСТАВА „БИТЕФ ТЕАТРА” И „ЦЕНТРА Е8”

Црвена: самоубиство
нације

ринт кроз који читалац прола-
зи нуди облике, колорит, син-
таксу и, на крају, звук. Ко по-
куша да мелодично испрати
те песничке слике, могао би
да осети звук, а можда чак, у
неким тренуцима, и мирис –
објаснио је Јован Поповић.

Према речима песникиње
Јасне Милићев, Поповићева
поезија је изузетно слојевита и
доноси компликовану лексику.

– Да, ова књига ће вас мо-
жда натерати да од ње одуста-
нете или да посегнете за не-
ким речником или енцикло-
педијом и пронађете шта не-

Москвом хара монструо-
зни серијски убица. Ксени-
ја, амбициозна млада но-
винарка, одлучује да пре-
дузме нешто како би зау-
ставила злочинца и осми-
шљава веб-сајт за који ве-
рује да ће послужити као
замка. Сајт постаје све по-
пуларнији, а Ксенија скре-
ће на себе пажњу целокуп-
не јавности.

Док се преко интернета
дописује с мушкарцем који
се скрива под надимком
Елијен, Ксенија постаје
свесна врло узнемирујуће
истине: сопствене фасци-
нираности изопачености-
ма које су заштитни знак

убице. Мистериозни Ели-
јен привлачи је необја-
шњивом силом и све јој је
теже да му се одупре…

Четвртак, 19. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс

„Лептиров пољубац”
Сергеја Кузњецова

Два читаоца који до среде, 25. новембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Шта вас све фасцинира?”, наградићемо по јед-
ним примерком књиге „Лептиров пољубац” Сергеја Ку-
зњецова. Имена добитника ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижа-
ри „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Поезија која је 
атипична за 
савремену српску
сцену

„Гаутамина 
сазвежђа” и друге
астралне прилике

У Галерији Бате Михаиловића
у среду, 11. новембра, прире-
ђена је промоција књиге на-
шег суграђанина Јована Попо-
вића „Гаутамина сазвежђа”,
објављена у едицији „Најбо-
ља”, на којој су, поред аутора,
учествовали и Васа Павковић,
Милан Мађарев, Јасна Мили-
ћев и Светлана Сретеновић.

– Ова књига је атипична и
необична за савремену српску
поезију и заснована је на не-
чему што бих ја назвао гро-
тескном алегоријом. С једне
стране, у њој постоји снажна
доминација емоција и гађење
над савременим светом, а с
друге, веома рационалан по-
ступак у организацији књиге,
њених циклуса и стварању си-
метричности. Види се да је
ова књига плод дуготрајног
рада – изјавио је књижевни
критичар Васа Павковић.

Он је такође приметио да је
Поповићева поезија различи-
та од онога што доноси савре-
мена српска поезија.

– За многе је начин на који
ја пишем начелно превазиђен,
међутим низање слика и лави-

ПРЕДСТАВЉЕНА ПОЕЗИЈА ЈОВАНА ПОПОВИЋА

ИЗМЕЂУ ЗВЕЗДА И МИКРОКОСМОСА

ки израз или појам значи. Али
можете и покушати да чујете
њено звучање – рекла је Јасна
Милићев.

Милан Мађарев сматра да
период од четрнаест година,
колико је протекло од једне
до друге Поповићеве песнич-
ке књиге, показује да аутор
пише само онда када мора и
има шта да каже.

– Његови стихови су богати
сликама и значењима и сежу
до звезда, митологије и до Га-
утаме Сидарте, чији поштова-
оци и данас трагају за сми-
слом постојања. Поповић

ствара слику песника који за-
гледан у звезде истражује свој
микрокосмос. Не труди се да
буде разумљив и комуникати-
ван, већ да верно сведочи о
ономе што је видео и доживео
на својим астралним путова-
њима – истакао је Мађарев.

Бављење глумом и писање
поезије у случају Јована По-
повића сусрећу се на више по-
ља. Како је рекао, позориште
у себи носи и сликарство и
музику и покрет, а интелиген-
ција ствараоца је оно што се
на крају пресликава и у реч,
која може бити и писана.

С промоције песничке књиге „Гаутамина сазвежђа”

Музика
Четвртак, 19. новембар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт Бориса Ковача и његовог састава „New Ritual Group”. 

Петак, 20. новембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омла-
дине: концерт састава „Ретровизор”.

Субота, 21. новембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома
омладине: „АСАП парти”.

Понедељак, 23. новембар, 19 сати, сцена Културног цен-
тра: солистички концерт Ивана Динића (клавир).

Изложбе
Четвртак, 19. новембар, 20 сати, Дом омладине: годишња
изложба радова полазника Школе цртања.

Понедељак, 23. новембар, 19 сати, Галерија савремене
уметности: изложба цртежа и мозаика Снежане Јовчић Олђе.

Уторак, 24. новембар, 19 сати, фоаје Културног центра:
изложба цртежа Мише Филиповца. 

Промоције
Четвртак, 19. новембар, 19.30, Градска библиотека: про-
моција књиге „Биографије лекара Панчеваца од 1945. до
2005” др Драгише €орђевића. О књизи ће говорити: при-
маријус др Зоран Недић, уредник издања Горан Траило-
вић, директор Градске библиотеке Дејан Боснић и аутор.

Тематски програм 
Петак, 20. новембар, 19 сати, дворана Културног центра:
пројекција документарног филма „Хајде да се упознамо” о
раду плесног клуба „Електра”.

Петак, 20. новембар, 20.30, фоаје Културног центра: пре-
зентација Триглавског националног парка. 

Недеља, 22. новембра, 17 сати, дворана Дома Војске Ср-
бије: концерт дечјих ансамбала, у организацији КУД-а
„Станко Пауновић” НИС–РНП.

Уторак, 24. новембар, 20 сати, сцена Културног центра:
пројекција документарног филма „Мирослав Антић, пе-
сник изузетак” и разговор са аутором Јосипом Бабелом. 

Среда, 25. новембар, 20 сати, сцена Културног центра: По-
зоришни перформанс „Мика” удружења „Креативни хаос”.

Програм за децу
Субота, 21. новембар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа „Штрумпфови и тајна чудотворног шлема” .

Први Фестивал женског ства-
ралаштва „Хајде да виримо”
(ХДВ), у оквиру Бијенала
уметничког дечјег израза (БУ-
ДИ), први пут ће бити одржан
у Панчеву, од 25. новембра до
2. децембра. Кроз неколико
радионица, изложби, пројек-
ција филмова, трибина, пред-
става и музичких програма на
више локација у граду („Апо-
ло”, дворана Културног цен-
тра и Галерија Бате Михаило-
вића) наше суграђанке и го-
шће фестивала из других гра-
дова у Србији имаће прилику
да представе публици оно у
чему су најбоље, оно што зна-
ју и умеју. Директорка фести-
вала је Снежана Ћурувија.

Између осталог, публика ће
моћи да испрати трибину
„Поп-рок видео-спот у Србији
данас” у среду, 25. новембра, у
Галерији Бате Михаиловића. О
тој теми ће дискутовати др Све-
тлана Безданов Гостимир, про-
фесорка ФДУ, Никола Јовано-
вић, музички уредник МТВ Ср-

бије, мр Јелена Рубил, визуелна
уметница, Татјана Крстевски,
директорка фотографије, Ма-
рина Узелац, редитељка, и Сне-
жана Поповић, фронтменка
бенда „Вибратор у рикверц”
(ВУР). У току трибине преми-
јерно ће бити приказан спот
„Стерео-језик” бенда ВУР.

За љубитеље рок музике
прави избор ће бити музички
програм „Два минута пажње”
28. новембра у дворани „Апо-
ло”, од 20 сати. Посетиоци ће
имати прилику да погледају
филм „Бoјe: први прави жен-
ски звук” Бранкице Драшко-
вић, а након тога следи кон-
церт четири женска бенда:
„Фанданго”, „Пламп”, „Неме-
сис” и „Вибратор у рикверц”.

Провокативна представа
„Интимно”, у продукцији теа-
тра „Убунту”, даје се 1. децем-
бра на малој сцени Културног
центра. Улоге тумаче Тамара
Вукић и Катарина Нинков, а
режију потписује Дејан Циц-
миловић.

ФЕСТИВАЛ ЖЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА

Хајде да виримо

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић



Захваљујући визуелној ин-
тервенцији британског умет-
ника Марка Брогана од среде,
11. новембра, предворје дво-
ране „Аполо” Дома омлaдинe
добило је нови изглед. Наиме,
Броган и његова сарадница,
архитекта Ана Лазаревић,
припремили су рад у облику
фото-тапета, који ствара оп-
тичку илузију и даје простору
нову дубину и динамику.

Марк Броган је рођен у
Лондону. Студирао је умет-
ност на Универзитету Гол-
дсмит и сада се тамо усавр-
шава. У Београду живи и ра-
ди од 2005. године. Изјаву за
„Панчевац” дао је на српском
језику.

– Било је прилично захтев-
но направити овај рад, јер зид

у ходнику „Апола” није раван
и подразумевао је много дета-
ља, али је свакако то за мене
било изазовно. У Берлину сам

2014. године радио сличан
пројекат – објаснио је Броган.

Иницијатор ове акције је
„Рефракшн тим” из Панчева,

који већ неколико година раз-
вија пројекат под називом
„Артскејп”.

– Занима нас уметност у јав-
ном простору. Досад смо углав-
ном радили пројекте који се
налазе напољу, радове смо ма-
хом излагали у „аутсајд галери-
ји” поред „Апола”, а сада смо
пожелели да направимо нешто
унутра. Настојали смо да у са-
радњи с Марком Броганом
освежимо овај простор и дамо
му младалачки карактер. Марк
је већ радио сличне пројекте у
Београду и Берлину и његов
концепт нам се веома допао –
изјавила је Снежана Ћурувија
из „Рефракшн тима”.

Сам пројекат је реализован у
партнерству с Домом омладине
и уз подршку Града Панчева.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два најбржа читаоца који до среде, 25. новембрa, у 12 са-
ти, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији од-
говор на питање: „Које животне околности вас чине збу-
њеним и дезоријентисаним?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Кристални свет” Виктора Пељевина.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Пан-
чевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке (не

дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мре-

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

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Александар Сенеши, 

диносаурус на привременом

раду у туризму

ННООВВООССААДДССККАА  ППИИЈЈААННИИССТТ--
ККИИЊЊАА Бранка Парлић и
њена бриљантна извођења и
интерпретације Ерика Са-
тија и Филипа Гласа. Она је
наша светски призната пи-
јанисткиња која на најлеп-
ши начин промовише тзв.
нову музику, минимализам
– савремени музички жанр
који красe сведеност и ис-
танчаност. С том сведено-
шћу и истанчаном репети-
тивношћу као неком ман-
тром, та музика слушаоца
уводи у привид да је све око
нас музика. У зимским да-
нима, када се природа и
звуци око нас примире, та
„минималистичка мантра”
има посебну снагу. Моја то-
пла препорука за надолазе-
ће хладне зимске дане.

ККЊЊИИГГЕЕ  „Записи старог
Панчевца” Гиге Стојнова и
„Монографија Ђорђа Вај-
ферта” треба да постану
лектире за сваког Панчев-
ца. „Записи старог Панчев-
ца” првобитно је била ру-
брика у „Панчевцу”, а као
књига су објављени 1972.
године, у издању „Либерта-
тее”. Она документовано
води читаоце кроз историју
Панчева с краја 19. и из пр-
ве половине 20. века на је-
дан питак и врло пласти-
чан начин. Поред тога што
открива историјске чиње-
нице, она нам сликовито
представља прве биоскоп-
ске и позоришне предста-
ве, приказује обичаје и ве-
ровања и на тај начин до-
чарава дух оновременог
Панчева и тадашњег погле-
да на свет. 

„Монографија Ђорђа Вај-
ферта” описује живот и де-
ло човека који је вођен
принципима етичности и
хуманости оставио дубок
траг у историји Србије и
Панчева. Живео је у складу
са својим основним живот-
ним мотом: „Треба давати
да би се опет стекло” и ако
бисмо издвојили само ње-
гов доброчинитељски рад и
социјални програм за запо-
слене, види се да је оставио
велике моралне, хумани-
тарне и људске обрасце за
будућа поколења. Стајати
иза својих речи, имати стид
и чист образ – заборављени
су принципи и људске вред-
ности. Често се, упорно их
негујући, осећам као дино-
саурус.

ФФИИЛЛММ  „Почети поново” је
савремена музичка роман-
тична комедија из 2013. го-
дине и могла би бити добар
избор за младе. Урбана
прича прожета је музиком
која је филму донела номи-
нацију за награду „Оскар”.
Поред Кире Најтли и Мар-
ка Рафалоа, у филму запа-
жену ролу има и Адам Ле-
вин, фронтмен састава
„Марун 5”. Филм се гледа у
даху и дуго се памти.

Минималистичка
мантра

У прози Виктора Пељеви-
на, савременог руског пи-
сца светског гласа, без об-
зира на обим и непосредну
тему, увек се преплићу ти-
пично руски и универзални
садржаји, садашње и ван-
времено, реално и виртуел-
но. Иако понекад говоре о
нечему наизглед далеком,
настраном и туђем, његове
прозне целине, као својевр-
сни коани у зен причама,
успевају да испровоцирају
читаоца, да га продрмају и
избаце из колотечине сва-
кодневице и поставе пита-
ње правог смисла догађаја
и живота уопште.

Готово свака прича из
ове збирке бриљантна је
минијатура, истанчани есеј
и заокружени сажетак не-
написаног романа...

„Пељевинова популар-
ност умногоме дугује њего-
вом дару за комично и са-

тиричној елеганцији, а ње-
гова проза дотиче опште
услове живота у данашњој
Русији. Осећања збуњено-
сти, дезоријентације и из-
губљене равнотеже леже у
основи свих његових дела”,
наводи „London Review of
Books”.

„Кристални свет”
Виктора Пељевина
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Занимљива 
презентација рада
фотографа 
из Енглеске

Забележити прави
живот из свих углова

За разлику од многих од нас,
фотограф из Лондона Мајкл
Боуринг завирио је у свако-
дневицу наших суграђана Ро-
ма из Малог Лондона и на-
правио серију фотографија
које откривају како изгледа
живот у том малом ромском
насељу. Свој рад је презенто-
вао 12. новембра у Школи цр-
тања Дома омладине.

– Било ми је важно да не
прикажем те људе као жртве,
јер они то нису и не осећају се
тако. Роми имају веома пози-
тиван став и живе онако како
желе и могу. Немају новац,
али њима није ни боље ни ло-
шије него нама; једноставно,
они живе другачије и ту нема
места моралисању – објаснио
је Боуринг.

Стварност Рома из Малог
Лондона представљена је
кроз сцене породичног живо-
та који се одвија како у
скромним, декорисаним до-
мовима, тако и напољу, у
двориштима кућа и по насе-
љу... Окупљени су могли да

ФОТО-ПРИЧА МАЈКЛА БОУРИНГА

СТВАРНОСТ РОМА ИЗ МАЛОГ ЛОНДОНА
што је ушао у целу причу, ми-
слио је да се рат у Босни водио
због религијских подела.

Како је рекао, он је најпре
фотографисао цркву, напу-
штене куће, гробља и разоре-
не објекте, и убрзо је схватио
да ту нема праве приче и да
му је потребно да дуже бора-
ви у том селу како би ушао
дубље у тему. Испоставило
се да живот у том месту нуди
много више материјала за
праву ствар. Тако је с време-
ном открио да се поједини
становници из тог краја, суо-
чени с великим сирома-
штвом и беспарицом, баве
прилично апсурдним по-
слом – шверцом шећера.

– То село је имало 3.000
становника, три школе, фа-
брику... Сада ту живи око
300 људи. То није због рата,
већ због економске ситуаци-
је, јер је немогуће зарадити
новац – рекао је Боуринг, по-
казујући фотографију на ко-
јој се види место с којег
шверцери крећу у кријумча-
рење шећера.

Он се постарао да забеле-
жи живот тог села из најра-
зличитијих углова – од обич-
них животних ситуација, по-
родичних сцена, слава и
свадби, преко природе и жи-
вотињског света, до живопи-
сних портрета и путева.

виде читав низ портрета жи-
вописних личности, старих и
младих, јаких, болесних, пре-
каљених...

Међутим, Боуринг каже да
он тиме још није ни ушао у
причу о Ромима. Он је запра-
во дуго одлагао да започне ту
тему, јер је знао да је то проје-
кат који подразумева више го-
дина преданог рада.

Фотограф је окупљенима же-
лео да покаже на који начин се
кроз фотографије може испри-
чати прича. Као пример за то
послужио му је сет фотографи-
ја снимљених у једном малом
селу на граници између Србије,
Босне и Херцеговине и Црне
Горе. Како је рекао, он је деве-
десетих, у време ратова на Бал-
кану, био у Африци и пре но

РАД МАРКА БРОГАНА У „АПОЛУ”

Нова динамика простора

На Смотри словачког аматер-
ског позоришног стварала-
штва „Дивадјелни ваврин”,
одржаној од 6. до 15. новем-
бра у Старој Пазови, СКПД
„Ђетван” из Панчева освојио
је бројна признања. С мјузи-
клом „Чаробњак из Оза”, у ре-
жији Терезе Вебер Оравец,
Друштво је освојило друго ме-
сто, као и награде за најбољи
костим, глуму (Алиса Оравец
и Мартин Марек) и кореогра-
фију (Алиса Оравец и Стефан
Видовић).

„Ово аматерско позориште
показало је да упорним и конти-
нуалним радом од малих ногу
група деце може да се развије у
добар млади тим који се мудро-
шћу и храброшћу бори за своје
место, како у позоришној причи,
тако и у стварном животу”, наве-
дено је у образложењу жирија.

Старија позоришна група
„Ђетвана” представила се ко-
мадом „Полицајци” у режији
Владане Цвијановић, а Миро-
слав Оравец је награђен за
глумачко остварење у њој.

ПРИЗНАЊА ЗА СКПД „ЂЕТВАН”

Чаробни 
„Чаробњак из Оза” Панчевачко српско црквено

певачко друштво је овог ви-
кенда, 14. и 15. новембра,
учествовало на манифеста-
цији „Дани српске културе” у
Темишвару. Хор којим руко-
води Вера Царина наступио
је у суботу на гала концерту, а
у недељу на светој литургији
у Саборној цркви Епархије
темишварске.

Гостовање је уследило на по-
зив Савеза Срба у Румунији,
који је у сарадњи с Генералним
конзулатом Републике Србије
у Темишвару и под покрови-

тељством министарстава кул-
туре Републике Србије и Репу-
блике Румуније био главни ор-
ганизатор манифестације.

На концерту су, поред
панчевачког хора, учество-
вали и хор Српске саборне
цркве у Темишвару, предво-
ђен диригентом Јоцом Бу-
гарским, црквени хор „Свети
пророк Илија” из Мачката с
диригентом Зораном Жупи-
ћем, као и кикиндско певач-
ко друштво „Корнелије
Станковић” (диригент Ева
Француски Арањош).

УЧЕШЋЕ НА „ДАНИМА СРПСКЕ КУЛТУРЕ”

ПСЦПД у Темишвару

Песникиња Иванка Радмано-
вић из Панчева добитница је
награде „Милан Ракић” за књи-
гу „Рајски кавез”. То признање
јој је доделило Удружење књи-

жевника Србије, чији је она
члан. Поред Радмановићеве, ту
награду је ове године добио и
Милисав Миленковић за књигу
„Одисеј се није вратио”.

НАГРАДА ИВАНКИ РАДМАНОВИЋ

„Милан Ракић” 
за поезију Панчевачка уметница Наташа

Теофиловић добитница је от-
купне награде једанаестог Бије-
нала акварела у Зрењанину. До-
дељена јој је 9. новембра у Са-
временој галерији у том граду за
рад „Оne-for-tango”. Селекторка
једанаестог издања ове манифе-

стације била је Светлана Младе-
нов, некадашња директорка
Културног центра Панчева, за-
хваљујући којој је Бијенале
акварела први пут имао међуна-
родни карактер и, као и прошле
године, није био концентрисан
искључиво на акварел.

НАЈБОЉИ НА БИЈЕНАЛУ АКВАРЕЛА

Видео-рад Наташе 
Теофиловић

Портрет, рад Мајкла Боуринга
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Ретровизор је први пут упо-
требљен на ауто-тркама 1911.
године у Сједињеним Држа-
вама. Аутомобил на који је
огледало први пут инстали-
рано, возио је Реј Хероун, а
разлог његовог постављања се
зна – да би возач имао пре-
глед иза аутомобила.

Технологија израде болида
„Формуле 1” увек је била
напредна, а поједина реше-
ња се примењују и у путнич-
ким аутомобилима. Међу-
тим, једна иновација није
заживела ни у једној од по-
менутих сфера. Наиме,
1978. године један од тимо-
ва „Формуле 1” појавио се
на трци са аутомобилом ко-
ји је на задњем делу имао
велики „вентилатор”. Улога
тог дела била је да извлачи

ваздух који струји испод
шасије и ствара негативан
притисак, а самим тим и бо-
ље приањање на подлогу.
Поменути аутомобил је по-
бедио у трци, што је био пр-
ви и последњи тријумф, јер
је комисија тог такмичења
забранила употребу фамо-
зног „вентилатора”.

Постоји више рекорда у ве-
зи са аутомобилима који су
прешли највећу километра-
жу током свог радног века и
тешко је утврдити који је за-
право тачан, а један од њих
је забележен у Грчкој. Так-
систа је својим „мерцеде-
сом” прешао скоро три ми-
лиона километара, тачније
2,9. Аутомобил је поклонио
музеју, а заузврат му је по-
клоњен нов.

- - - - - - -  ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - 

Материјали губе 
својство

Вода је узрок многих
кварова

Време јесењих киша често от-
крива нежељене ствари на ау-
томобилима. Једна од њих је
сигурно нежељени продор во-
де у унутрашњост аутомобила.
Влажне патоснице могу узро-
ковати развој гљивица и коро-
зију лима, али ако вода стигне
до електричних компонената,
може доћи до кратких спојева
и кварова које је касније те-
шко пронаћи и отклонити.

Утврдити критично место
Зато, ако затекнете мокар под
у возилу и замагљена стакла,
било би добро да што пре
утврдите где вода улази у уну-
трашњост. Нажалост, то је те-
шко установити јер у већини
случајева влажно место није и
оно где продире киша.

Вода најчешће нађе пут до
унутрашњости возила преко
ветробранског стакла. Код
старијих аутомобила оно је
учвршћено и заптивено кеде-
ром, који константно врши
притисак на оквир и стакло,
па се у овим случајевима рет-
ко догађа да вода прође, мада

- - - - - - - САВЕТИ - - - - - - - 

НЕ ИГНОРИШИТЕ ВЛАГУ У КАБИНИ

је код превише старих кедера
и то могуће.

Код новијих аутомобила се
за заптивање ветробрана кори-
сти специјална маса која тако-
ђе одлично заптива, али само
ако је угради професионалац.
Услед нестручне уградње и не-
довољне количине масе за зап-
тивање могуће је да вода про-
дире у аутомобил управо испод
стакла. У том случају је обаве-
зно скидање ветробрана и за-
мена заптивне масе. Не препо-
ручује се да сами силиконом

задихтујете шофершајбну, јер
ћете на тај начин отежати одва-
јање и замену стакла у будућно-
сти. Наравно, не заборавите да
проверите простор испод ве-
тробрана, који се може напуни-
ти водом због прљавштине која
је зачепила одводе.

Други најчешћи узрок про-
кишњавања су гуме на врати-
ма, посебно код старијих ау-
томобила. Током година гума
трпи различита термичка и
физичка оптерећења, чиме се
мења и њен облик и долази до
трошења, поготову код ауто-
мобила који су чешће изложе-
ни високим температурама.

До деформације може доћи
и услед оштећења возила на-
кон саобраћајне незгоде, када
недовољно пажљиви лимар и
лакирер, у тежњи да дођу до
естетског ефекта, забораве да
врата треба добро да приањају
на заптивне гуме. Уколико је
потребна замена кедера, и то
можете урадити сами, али во-
дите рачуна да старе заптивне
гуме морате у потпуности
уклонити и очистити површи-
ну на коју оне приањају.

„Невидљива” корозија
Ако утврдите да вода врло ма-
ло цури кроз кедере, можете

„МЕРЦЕДЕС” РЕКОРДЕР

решити проблем без замене.
Гума којом заптивате прозоре
и врата у домаћинству може
послужити и за аутомобил, а
треба је залепити за оквир
врата на проблематичном ме-
сту. Ово је, додуше, само при-
времено решење и најбоље би
било да се посаветујете са сер-
висером.

Било који спој делова на
каросерији може бити место
где вода улази. Спојеви који
се налазе на нижим делови-
ма возила, према искустви-
ма сервисера, нису нужно
проблематични, већ у вели-
ком броју случајева киша
улази кроз поједине елемен-
те на каросерији, на пример
кроз задња светла. Узрок за
ову појаву је понекад и фа-
бричка грешка, али се много
чешће ради о деформацији
заптивне масе након замене
сијалице или ударца. На овај
начин се стварају мањи
отвори, који се врло тешко
откривају.

Кровни отвор (шибер) вео-
ма је осетљив на кишу, по-
себно код старијих возила, и
власници аутомобила који то
поседују, знају о чему гово-
римо. Стари и оштећени
дихтунзи око отвора ауто-
матски омогућавају улазак
воде кад пада киша, посебно
ако су зачепљени канали око
отвора који треба да одведу
воду. Стога није наодмет да с
времена на време прекон-
тролишете и чистоћу поме-
нутих одвода.

Код неких модела аутомо-
била појављује се корозија у
пределу изнад ветробранског
и задњег стакла. Чак и када
рђа није видљива оком, могу-
ће је да је тек почела да на-
гриза лим, таман довољно да
се провуче вода. Проблем ове
врсте поверите поузданом и
провереном лимару који ће
репарацију урадити на прави
начин како би се спречило да-
ље ширење корозије и откло-
нила могућност појаве истог
проблема на истом месту.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - - 

„Хјундаи аксент” је чест на
тржишту половних аутомо-
била, али обратите пажњу на
неколико ствари при купо-
вини. Углавном је солидно
опремљен за наше тржиште,
места има довољно, а одржа-
вање није толико скупо.

Овај модел се, према сво-
јим габаритима, налази из-
међу две класе. Превелики
је да би био мали градски
аутомобил, а опет премали
да бисмо га убрајали у мање
породичне аутомобиле. На
предњој клупи има сасвим
довољно места, гепек је
прилично велики, једино на
задњој клупи нема баш
много простора, посебно за
одрасле.

Оно што ће вас заинтере-
совати за куповину полов-
ног „аксента”, свакако је ње-
гова цена, а број аутомобила
у огласима није баш мали. У
основној верзији је сасвим
добро опремљен, па очекуј-
те централну браву и елек-
тричне подизаче прозора, а
већина има и клима-уређај.

Избор мотора није баш
велики, па су тако у понуди
два бензинца и један дизел-
агрегат. Најмањи бензинац
– 1,3 требало би да избегне-
те ако је икако могуће. Те-
шко покреће аутомобил,
треба га стално возити на
високим обртајима, а тада је
и веома бучан. Дизелаш за-
премине 1.500 кубика тако-
ђе не представља добар из-
бор. Веома је бучан и најве-
ћу снагу испоручује у веома

малом опсегу обртаја. Јачи
бензинац – 1,6 сигурно је
најбољи избор. Има довољ-
но снаге у сваком тренутку,
а просечно потроши пет до
шест литара безоловног бен-
зина на сто километара.

Занимљива је чињеница
да је „Хјундаи” као произво-
ђач прилично поуздан, а „ак-
сент” је један од репрезента-
тивнијих модела у том сми-
слу. Највећу бољку предста-
вља електроника, која може
отказати из чиста мира, па
при куповини све детаљно
проверите. Мењач је на мо-
делима произведеним изме-
ђу 2000. и 2002. године зада-
вао доста мука власницима,
а ни кварови система за гре-
јање и хлађење нису ретки.

У осетљиве детаље спада-
ју и трап и вешање, тако да
треба проверити потроше-
ност гума. Чест проблем
ових аутомобила јесте то
што су их претходни вла-
сници запустили. Делови
нису толико скупи па нам
прави разлог за то и није
баш јасан. Зато се распитај-
те код претходног власника
шта је све и када рађено на
колима, а не би било лоше
ни да власник поседује сер-
висну књижицу.

ЈЕФТИНА КУПОВИНА И ОДРЖАВАЊЕ

Страну припремио

Немања 
Урошевић



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

РЕНО клио 1.2, 2002. годи-
ште, рено 5 кампус, 1992. го-
диште, 1.1, трактор 549.
064/956-08-66. (209528)

ВОЛВО С 40, 1.9 ТД, 2002. го-

диште, серво, АБС, клима,

власник, тек регистрован,

сив, 3.000 евра. 064/206-30-

24. (209565)

ПРОДАЈЕМ фолксваген бора
1.9 ТДИ, 2002. годиште,
3.000 евра. 063/354-221.
(209561)

ПРОДАЈЕМ пунто дизел ЈТД,
производња 2003. Цена 1.750
евра. 063/311-915. (209601)

ГОЛФ 3, караван, 1.9 ТД,
1994. годиште, регистрован
до септембра. 060/627-57-90.
(209611)

РЕНО меган караван, на про-
дају. 062/885-43-23. (109647)

ЈУГО 55, мотор перфектан,
истекла регистрација, 250
евра. 062/821-75-85.
(209674)

МАЗДА 626 дизел, 2002. го-
диште, одлична, евро-кука,
зедер, могућа замена.
063/865-27-76. (209731)

128, нерегистрован, у одлич-
ном стању, 150 евра.
063/846-75-67. (209734)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ флори-
ду ин 2003, регистрован до
августа 2016, бензин, плин,
064/158-01-90, 322-164.
(209793)

СКУТЕР спајдер макс 500,
2006. рег. 064/085-52-38.
(209827)

ПИЈАЂО Х9, скутер, 125 ку-
бика, 2004, регистрован.
064/085-52-38. (209829)

ПРОДАЈЕМ вектру Б 1.8, ре-
гистрован до маја, власник.
063/811-18-52. (109841)

ДАЕВУ такума 1.6 Б, 2003,
петора врата, клима, метан.
064/085-52-38. (209827)

ЗАСТАВА 101, скала 55,
1996, истекла регистрација,
може и у деловима. 064/130-
36-02. (209853)

КАДЕТ суза 1.6, петора вра-
та, 1987, атестиран плин, ку-
ка, даљинско закључавање.
064/130-36-02. (209853)

УНО 45, 1992, троја врата,
плин, истекла регистрација.
064/130-36-02. (209853)

ЗАСТАВА 10, 1.2, 2008, пето-
ра врата, ван, атестиран
плин, регистрован. 064/130-
36-02. (209853)

ОПЕЛ кадет Д коцкица, у во-
зном стању, регистрован, со-
лидан и ауто-приколица, не-
регистрована. 065/232-05-61.
(209862)

ПРОДАЈЕМ БМВ 316 и, ком-
пакт, у перфектном стању,
тек регистрован, власник,
разлог продаје купио сам же-
ни фијат пунто јер је тек по-
ложила, 1.900 евра. 063/800-
01-96. (209876)

ПРОДАЈЕМ трактор зето
7011, први власник, прико-
лицу змај  7 тона, двобраздни
плуг 610/14. 063/183-25-10.
(209873)

ЛАНОС, 2002, фабричко ста-
ње, 5 В, клима, плин 2.050
евра, замена. 065/809-11-83. 

ПРОДАЈЕМ више супер ауто-
мобила до 2.000 евра, могућа
замена, Новосељански пут
100. 064/051-51-61, 065/809-
11-83. (209293)

ЈУГО 55, пет брзина, 1989,
црвен, хитно, 340 евра.
063/823-10-13. (209893)

ПРОДАЈЕМ пасат караван,
2000. годиште, одличан.
064/206-55-41. (209896)

КАДЕТ суза, 1986, четвора
врата, пет брзина, 480 евра.
063/823-10-13. (209893)

ФОЛКСВАГЕН џета, 1988. го-
диште, 1.6 дизел, тек реги-
строван, хитно. 063/256-191.
(209918)

ПРОДАЈЕМ тојота корола,
1.3, први власник, регистро-
ван, у добром стању.
069/507-08-88. (209902)

ОПЕЛ астра хечбек 1.7 ДТИ,
5 В, 2003. годиште, фул опре-
ма, 2.750 евра. 064/109-93-
79. (209913)

ФОРД ЕСКОРТ караван,
1998/1999. годиште, 1.6, 16
В, бензин, плин, фул опрема,
ауто је у одличном стању.
064/929-86-17. (209913)

КЛИО, 2002, 1.5 ДЦИ, реги-
строван до јуна 2016, екстра
стање, хитно. 065/633-30-85.
(209922)

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

ОТКУП свих врста возила од
80 до 1.500 евра, продаја по-
ловних делова. 069/203-00-
44, 064/552-31-19. (209313)

ОТКУП свих врста возила,
небитно стање, долазим на
ваш позив, од 100 до 2.000
евра. 068/423-95-60.
(209313)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90–500 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-
21. (209525)

КУПУЈЕМ све врсте возила

до 3.000 евра, исплата одмах.

065/809-11-83. (209882)

КУПУЈЕМ круњач прекрупач
„оџаци”, црвен. Тел. 065/561-
01-03. (209532)

КУПУЈЕМ бочну тракторску

рото-фрезу, исправну.

064/134-64-34. (209587)
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ПРОДАЈЕМ гаражу 5 х 3, Ко-
теж 2, Стевана Шупљикца.
064/199-15-22. (109615)

ИЗДАЈЕМ гараже, на Котежу
1. Тел. 069/409-83-42.
(209684)

НА ПРОДАЈУ телефон алка-
тел one tuch pop 3, цена 40
евра, пуњач,слусалице.
064/125-99-23. (СМС) 

ПОЛОВНУ веш-машину го-
рење, wa 50050 и комбинаци-
ју фрижидер, замрзивач са
два мотора. 061/162-78-71.
(209625)

ПРОДАЈЕМ компјутер пен-
тијум 4. 065/583-38-53.
(109664)

ПРОДАЈЕМ машину за пра-
ње судова горење, мало кори-
шћену. 063/775-99-86.
(209724)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер,
замрзивач и половни делови
од веш-машина. Тел. 252-05-
10, 063/703-76-07. (209778)

ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице,
фрижидери, замрзивачи,
ЛЕД, ЛЦД ТВ из Немачке. Га-
ранција. 062/824-23-21.
(109879)

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

БРИКЕТ буков, без лепка, ка-
лоричан, исплатив, 4.500 ди-
нара кубик, преостала коли-
чина, достава. 064/482-65-
53. (208310)

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

ПРОДАЈЕМ полован наме-
штај. 065/592-78-75.
(208640)

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

ПРАСИЋИ и јагањци, могуће
печење на дрва, ражањ, по-
вољно. 064/997-79-09.
(209045)

ХИТНО продајем пуромат за
прање возила, продужни
кабл и усисивач. 062/655-
244. (209521)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, као нове, монтирање,
достава, гаранција. 065/344-
49-30. (209537)

МЕСНАТА прасад на прода-
ју, могућност клања и пече-
ња. 063/314-454. (209553)

ПРОДАЈЕМ квалитетан овас.
Борачка 1, Војловица. 342-
819. (209551)

ПРОДАЈЕМ пећ смедеревац
7, 50 евра, продајем крека ве-
со 50 евра. 064/940-83-09,
013/631-783. (209571)

ПЕЛЕТ, преостале количине
на продају, буква, квалитет-
но. 063/322-847. (109572)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, 2–6 кв, достава/монти-
рање, гаранција. 064/366-57-
87, 335-930. (209573)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
крос тренажер, бутан пећ,
хидрауличну пресу. Тел. 352-
114. (209587)

ПРОДАЈЕМ украсну живину
браме, шабове и моркиње.
062/377-109. (109589)

КОЛИЦА самоходна за особе
отежаног хода, погон на аку-
мулатор, 350 евра и алат ау-
то-механичарски. Лава Тол-
стоја 25, Панчево. (209609)

ПРОДАЈЕМ стари бибер цреп
и орахово дрво за грађу. Тел.
060/351-96-41. (209605)

ТА пећ, уљани радијатор, ве-
лика када за муљање грожђа.
060/351-96-41. (209605)

ПРОДАЈЕМ алфа камин,
креке, чаробну пећ. 062/182-
32-81, 618-710, Горан.
(209604)

КУПОПРОДАЈА ремонтова-
них ТА пећи, достава, монти-
рање, гаранција, као нове.
060/080-32-15. (209612)

ТА пећ, исправна, у добром
стању, 3 кв, марка АЕГ, посе-
дује два вентилатора, 120
евра. 063/499-196. (209613)

ПРОДАЈЕМ петора собна
врата, половна, бојлер 80 л.
064/139-04-48. (209622)

БРИКЕТ еколошки огрев, без
лепка, преостала количина,
достава. 061/296-91-67. (и)

ДВА прекрупара оџаци, џак и
боксерске рукавице, абрих-
тер, циркулар. 065/263-28-
78. (209646)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кауче-
ве, угаону гарнитуру, регале,
мост + ормане, орман тро-
крилни, орман двокрилни,
гарнитуре, мојца фотеље, ви-
трине, комоде, сто + четири
столице, сто + шест столица,
спаваћу собу комплет, ком-
плет кухињу, комбиновани
фрижидер, фрижидер, замр-
зивач, дечја колица, телеви-
зоре, двоседе, ел. шпорет, ТА
пећи, машину за веш, суђе,
сушење, тепихе, разно.
063/107-78-66. (ф)

ПРОДАЈЕМ женско црвено-
бело теле, тежине око 160 кг,
власник. Тел. 061/573-70-37.
(209648)

ПРОДАЈЕМ два пара нових
ортопедских ципела број 42,
један пар са механизмом у
десној ципели, други пар без
механизма. 064/306-01-90. 

КОТАО са бојлером, 35 кв,
мегал, под гаранцијом про-
дајем, упола цене. 064/123-
63-65. (209659)

ТА 6 кв. 064/224-13-87.
(209647)

СВИЊСКЕ полутке, прасићи
меснати, велике свиње, кућ-
на достава. 633-250, 065/614-
74-40. (209671)

ПРОДАЈЕМ алфа камин, по-
вољно. Тел. 066/347-302.
(209673)

ПРОДАЈЕМ прасиће, јагањ-
це, дебеле свиње, назимад,
могућност клања, печења и
достава. 060/322-47-42.
(209680)

АЛУМИНИЈУМСКА ограда,
гелендери, АЛУ, ПВЦ стола-
рија, нова, половна. 063/801-
84-76, 065/801-84-76.
(209675)

ПРОДАЈЕМ стајско ђубре.
060/051-93-37. (209683)

ПРОДАЈЕМ полован квали-
тетан очуван намештај из
Швајцарске. 060/510-89-78.
(209685)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
мини-шпорет, бутан-струја и
бутан боцу. 063/651-131.
(109686)

ПРОДАЈЕМ регал 4 м, трпе-
заријску витрину – стакло и
комоду 2,20 м, ручни цирку-
лар вомакс, ел. нов. 064/616-
47-67. (209688)

СТУБНИ замрзивач 260 л,
ободин, исправан, 40 евра.
063/803-05-69. (209690)

САТ омега лонжин и јакна
шевињон мушка. 064/354-69-
76. (209707)

ПРАСИЋИ и свиње на прода-
ју, могућност клања, Новосе-
љански пут 175-б, Мића.
064/303-28-68. (209711)

МЕСНАТИ прасићи на про-
дају, могућност клања и кућ-
не доставе, од 20, 30, 40 кг.
065/410-97-34. (209711)

НА ПРОДАЈУ алфа плам ка-
мин, вреди погледати. Тел.
061/625-81-77. (209727)

ПРОДАЈЕМ као нову шампо-
њеру, 100 евра и хаубу 50
евра. 060/043-52-98.
(209778)

НА ПРОДАЈУ свињске полут-
ке. 013/632-145, 060/500-30-
91. (209777)

ВЕШ-МАШИНА – суђе, фри-
жидер, стилски барокни
округли сто с десет столица,
антиквитет, регал комоде –
дуборез, ормани храстовина,
ТВ сточић, шиваћа, усиси-
вач, грејалица. Тел. 063/861-
82-66. (209797)

ПОВОЉНО продајем дебелу
свињу, може и полутке. 618-
091, 064/564-83-05, 064/564-
83-21. (209803)

ПРОДАЈЕМ струг за обраду
дрвета с алатом. 063/865-80-
73. (209830)

РАСАДНИК украсних чети-
нара, Качарево. 065/820-90-
15. (209840)

ПРОДАЈЕМ: кухињу, кревете
на спрат, тросед, шанк + бар-
ске столице, ормане, полице
метал-стакло, регал, старин-
ски орман + огледало, сто +
угаона клупа, судопера, бар-
ске столице, радни сто, сан-
дук за постељину, тепихе, чи-
вилук, фотеље, комоду и ви-
трину, ТА пећ, француски
лежај, ципеларник. 064/155-
38-13. (209829)

ПРОДАЈЕМ ендлерицу јуки,
три конца, 220 евра. 065/842-
91-93. (209868)

ПРОДАЈЕМ замрзивач 310 л,
сандучар, веш-машину wir-
pool, повољно. 060/180-02-
83, 062/186-48-22. (109877)

ПРАСИЋИ, прва класа,
15–25 кг. Јаношикова 73.
234-74-22. (209890)

КРАЉИЦА пећи, машина за
сушење веша, уљани радија-
тор, кварцне пећи, компју-
терски сто, столица, кухињ-
ске шамлице. 062/816-66-78.
(209892)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 4 кв
„слободина”. Цена 100 евра.
Тел. 065/555-94-44. (209906)

ПРОДАЈЕМ половну грађу и
цигле, стари формат и мот.
тестеру штил 028. 064/122-
69-78. (209908)

ПРОДАЈЕМ повољно велики
црни трокрилни орман. Тел.
060/707-19-29. (209921)

ПРОДАЈЕМ судоперу, остале
кухињаске елементе.
063/773-45-97, 371-568.
(109925)

ПРОДАЈЕМ двоја двокрилна

метална гаражна врата 2,6 м

x 2,3 м. 064/217-48-56. (СМС) 

МЕСНАТИ прасићи на про-

дају, могућност клања.

069/331-85-11. (СМС) 

КУПУЈЕМ акумулаторе, ка-
блове, старе славине, електро-
моторе, алуминијум, долазим
на адресу, домарски послови.
066/409-991. (209313)

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи свих величи-
на. 065/344-49-30. (209537)

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи, свих вели-
чина. 335-974, 063/182-08-
95. (209573)
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КУПУЈЕМ очуван намештај,
покућство, столове, столице,
огледала, остало. 066/900-
79-04. (209612)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим, ба-
кар, месинг, старе славине,
акумулаторе, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче, ка-
блове и остали метални от-
пад. 060/521-93-40. (209617)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, ме-
синг, алуминијум, телевизо-
ре, веш-машине, замрзиваче,
долазим. 061/322-04-94.
(209817)

КУПУЈЕМ акумулаторе, гво-
жђе, веш-машине, замрзива-
че, бакар, алуминијум, теле-
визоре, долазим. 064/484-13-
76. (209817)

КУПУЈЕМ гвожђе, месинг, ба-
кар, алуминијум, акумулаторе,
веш-машине и остало, дола-
зим. 061/206-26-24. (209817)

КУПУЈЕМ значке, медаље,
ордење, сатове, новац, пенка-
ла. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (209825)

КУПУЈЕМ старе: сатове, но-
вац, пенкала, разгледнице,
књиге, ситне антиквитете.
013/233-35-01, 064/265-82-
98. (209867)

ЊИВА 33 ара у Скробари на
самом путу, 3.600 евра.
065/852-71-99. (208736)

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

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

ПРОДАЈА куће, Омољица,
стара реновирана, 160 м2, це-
на 45.000 евра. 064/313-92-
50. (205563)

ДОЊИ град, кућа сређена са

два стана, ЕГ, плац 7 ари.

064/066-78-43. (208410)

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ земљу у Омољи-
ци и Старом селу. 062/708-
070. (209150)

ПРОДАЈЕМ кућу, Србијанска
55, издајем локал Војвођан-
ска 85. 064/651-16-22.
(209514)

У СКОРЕНОВЦУ кућа на
продају од 120 м2, цена дого-
вор. 013/764-370. (209513)

РЕНОВИРАНА кућа у цен-
тру, 55 м2, одмах усељива,
укњижена, 1,6 ари плаца.
069/339-04-67. (209520)

ПРОДАЈЕМ старију кућу код

Народне баште, на око 4 ара

плаца. Тел. 066/303-999. 

ЈАБУЧКИ пут, продајем плац
4 ара. 069/213-97-37.
(209529)

МИСА, нова комфорна кућа,
одлична локација, одмах усе-
љива, комплетно завршена,
кључ у руке. 063/637-673.
(209544)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ кућу
110 м2, централно, клима,
Карађорђева 134. 063/344-
609. (209556)

ЦЕНТАР, за рушење, 5 ари,
42.000, договор. 064/206-55-
74, 362-027. (209563)

ДВОРИШНА кућа 96 м2, три
етаже, помоћни објекти, ши-
ри центар. 064/511-60-96.
(209581)

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
плац 17 х 24, власник.
065/258-87-77. (209597)

КУЋА 100 м2, 10 ари плаца,
Новосељаснки пут, 32.000.
013/347-621, 063/311-915.
(209601)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 2, спрат V. Тел.
069/004-11-83. (209602)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки бу-
нар, 65 м2, власник, вода,
струја, 10.000. 063/249-682.
(209614)

ПАНЧЕВО, центар, екстра
локација, кућа на 3 ара, про-
дајем. 063/768-96-43.
(209623)

ПРОДАЈЕМ ланац земље,
граница црепајачко-јабучког
атара, стари виногради.
060/351-03-56. (209632)

ХИТНО продајем кућу с пла-
цем, 14 ари, у Војловици.
Тел. 367-118. (209644)

ДОЊИ град, 80 + 35 м2, 4 ара,
1/1, усељива. 331-341,
062/226-901, „Мустанг”, рег.
49. (209655)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 114
ари, 33 ширина, до пута.
063/836-23-83. (209655)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
звати после 16 сати. Тел.
064/280-22-80. (209689)
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НОВА лепа кућа, изузетна
статика, изолација, струја 32
киловата, канализација, Ја-
бучки пут 35. 345-534,
064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ лукс кућу 133 м2,
на 9 ари. Миса. 063/301-653.
(209709)

ПРОДАЈЕМ викендицу, 18
ари плаца, воћњак, старо
српско поље, повољно. Тел.
063/865-80-06. (209719)

ПЛАЦ, нова Миса, 6 ари,
12.000 и 84 ара, 42.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50, br. 188.
(209735)

КУЋА, Старчево, старија, 145
м2, 19 ари, 26.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, br. 188.
(209735)

НОВА Миса, старија кућа, 98
м2, 6 ари, 35.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, br. 188.
(209735)

ПРОДАЈЕМ плац, шири цен-
тар града, 50 ари или 25 ари.
063/389-972. (209728)

ПРОДАЈЕМ кућу, Максима
Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (209730)

ВЕЛИКИ избор кућа, плацева
и дворишних станова. „Лајф”
(396), 317-634, 061/662-91-
48. (209723)

КУЋА, две јединице, 5 ари,
новија, сређена, Цара Душа-
на. 066/345-768. (209742)

КУЋА, центар, 140 м2, 16 ари,
помоћни објекти, замена,
Иланџа. 066/345-768.
(209742)

ХИТНО продајем кућу у Пан-
чеву, 80 м2, могућ сваки дого-
вор. 064/902-28-80. (209763)

ТОПОЛА, 80 м2, 7 ари, сређе-
на, 30.000. „Олимп”,
063/274-951, рег. бр. 336.
(209759)

ПЛАЦ, Пелистрска, 8 ари, до
пута, струја, вода, 13.000.
„Олимп”, 063/274-951, рег.
бр. 336. (209759)

СТРЕЛИШТЕ, грађевински
плац, 8 ари, 15 х 55, 25.000.
„Олимп”, 063/274-951, рег.
бр. 336. (209759)

ПЛАЦ, Синђелићева, просек,
4 ара, 40.000. „Олимп”,
063/274-951, рег. бр. 336.
(209759)

КУЋА, Долово, 16 ари, после
15 сати, договор. 061/134-37-
08. (209708)

ПРОДАЈЕМ кућу, 130 м2, 14
ари, Војловица. 063/778-48-
35. (109781)

КУЋА 120 м2, на 5 ари, може
замена за новија возила.
063/307-674. (209779)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди погле-
дати. 063/756-06-04.
(209792)

КРАЉЕВИЋА Марка, 80 м2, 4
ара, самостална, 23.500.
„Мустанг”,  (49), 062/226-
901. (209786)

ДЕБЕЉАЧА, више добрих по-
вољних кућа. „Мустанг”, (49),
062/226-901. (209786)

ПРОДАЈЕМ две куће у Војло-
вици, на једном плацу, с воћ-
њаком. 013/354-276,
064/866-23-68. (209795)

УКЊИЖЕНА кућа 110 м2, 14
ари плаца, Котеж 2. 064/130-
38-35. (209794)

КУЋА, Змај Јовина, пешачка
зона, 180 м2, 100.000 евра.
060/034-31-11. (209799)

ХИТНО, кућа, центар, М. Пи-
јаде, 114 м2, заједнички улаз,
29.900. 064/112-34-60.
(209804)

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

БЛИЗУ Тесле, троипособна
кућа, 100 м2, 5,3 ара, 36.000.
„Кров”, 060/683-10-64, рег.
398. (и)

ГОРЊИ град, кућа за руше-
ње, 5 ари, 50.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398. (и)

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

ТЕСЛА, 95 м2, 4,5 ари, 51.000.
„Тесла некретнине”, (238),
064/668-89-15. (2098)

СТАРА Миса, 300 м2, 6 ари,
75.000. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15. (2098)

ЦРЕПАЈА, продаја/замена,
135 м2, 16 ари, 45.000. „Тесла
некретнине”, (238), 064/668-
89-15. (2098)

СТРЕЛИШТЕ, 200 м2, 5 ари,
75.000. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15. (2098)

КУЋА за инвеститоре, Кни-
ћанинова 33. „Тесла некрет-
нине”, (238), 064/668-89-15.
(2098)

ВОЈЛОВИЦА, четворособна,
140 м2, ЕГ, гаража, 5 ари,
35.000. „Премиер”, (320),
063/800-44-30. (209834)

ВЕЛИКИ избор кућа, плаце-
ва, дворишних станова. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/803-
10-52. (209836)

ПРОДАЈЕ се пољопривредно
газдинство (две куће са окућ-
ницом), у Банатском Бре-
стовцу. Тел. 064/143-64-35.
(209869)

ТЕСЛА, нова кућа 110 м2 + 20
м2, гаража. 063/783-39-97.
(209854)

ПРОДАЈЕ се плац 40 ари, Но-
восељански пут. 064/850-70-
15. (209863)

НОВОСЕЉАНСКИ, кућа, ру-
шење, 4 ара, 30.000. „Милка
М”, (67), 063/744-28-66.
(209897)

ТРУЈИНО насеље, плац 18
ари. 061/139-28-10. (209871)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 120 м2,
плац 16 ари, 33.000 евра.
061/139-28-10. (209891)

ВИКЕНДИЦА и плац, Дево-
јачки бунар, на продају, за-
мена, компензација за
стан/ауто. 064/450-78-91.
(209903)

ПРОДАЈЕМ прелепу кућу,
хитно. 066/937-00-13.
(209912)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову.
066/334-085, 258-37-86.
(209916)

НА ПРОДАЈУ кућа у центру
Омољице, звати после 15 са-
ти. 063/197-70-73. (209929)

КУЋА, центар, 100 м2, 3 ара,
сређена, 49.000 евра.
061/685-88-03. (209927)

ПЛАЦ, Миса, иза Тмушића, 4
ара, 1/1, урбанистички усло-
ви, дозвољена градња, око 20
старих воћки, ограђено,
9.500 евра. 061/685-88-03.
(209927)

КУПУЈЕМО мању самостал-
ну кућу у ширем центру. „Ди-
ва”, 470, 345-534, 064/246-
05-71. (и)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део ку-
ће за адаптацију. 064/218-15-
72. (209883)

ПРОДАЈЕМ јако леп једносо-
бан стан на Стрелишту, хит-
но! 062/477-388. (СМС) 

ПРОДАЈЕМ стан, дворишни,
шири центар, све ново, хит-
но, 15.500 евра. 065/551-17-
22. (СМС)

СТАН, повољно, центар, дво-
ипособан, сређен, тих, све-
тао, IV спрат. 066/409-989.
(207178)

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

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

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

ТРОСОБАН стан, Котеж 2, про-
дајем/мењам за мањи стан/ку-
ћу. 063/771-15-68. (208614)

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

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

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

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

СОДАРА, продајем троипо-
собан стан, 83 м2, сређен, мо-
гућ договор. 064/482-44-94.
(209218)

ТЕСЛА, стан 45 + тераса, јед-
ноипособан, 2/4 – ТА, водо-
водне, струјне инсталације
урађене, укњижен, продајем.
063/826-97-09, АГ „Еконо-
мик” (253). (209083)

ДВОСОБАН стан, „Тамиш ка-
пија”, III спрат, 68,5 м2, по-
глед на реку. 062/272-510.
(209463)

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

ПРОДАЈЕМ стан без посред-
ника, Содара, 57 м2, други
спрат, ТА, реновирање, алу.
столарија, комплетно опре-
мљена кухиња, велики пла-
кар у ходнику, купатило с
прозором и новим инстала-
цијама, 42.000 евра. 354-261,
064/022-90-08. (209508)

НОВИ енергетско-ефикасни
станови код Спортског цен-
тра, трособни, власник.
065/200-65-45. (209510)

ТЕСЛА, двособан, I спрат,
ЦГ, са гаражом, цена по дого-
вору. Тел. 066/670-46-23.
(109527)

СТАН на Тесли, једнособан,
41 м2, ТА, I спрат, власник.
063/320-816. (209538)

ПРОДАЈЕМ стан, Алибунар,
центар, трособан. Тел.
061/322-05-59. (209542)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел. 064/267-
71-74. (209547)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ двосо-
бан стан, Котеж 1, за мањи
једнособан, власник.
063/765-83-10. (209555)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ЦГ, II
спрат, 64 м2, без посредника,
40.000. 063/857-77-21. (209561)

ПРОДАЈЕМ двособан (61 м2)
комфоран стан на Стрелишту,
Панчево. Тел. 317-411. (209563)

ДВОРИШНИ стан, шири цен-
тар, повољно. 064/511-60-96.
(209581)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан, нов, ПВЦ столарија, гре-
јање на струју, цена по дого-
вору. 065/822-48-22.
(209591)

ТЕСЛА, двоипособан, 60 м2,
ЦГ, нов, ПВЦ столарија.
065/822-48-22. (209591)

ТЕСЛА, станови у изградњи,
разних структура, екстра
сређени. 065/822-48-22.
(209591)

ПРОДАЈЕМ стан, 84 м2, ше-
сти спрат, на Котежу 2.
065/398-98-99. (209624)

ТЕСЛА, двособан, одличан,
намештен, 52 м2, 30.000.
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20, рег. 324. (209649)

ТЕСЛА, једноипособан, леп,
43 м2, тераса, 25.000. „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-
20, рег. 324. (209649)

ДВОСОБНИ, Котеж, 49 м2,
одлична, 31.500, Стрелиште,
26.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20, рег. 324.
(209649)

ЈЕДНОСОБНИ, Миса, 30 м2,
16.500; центар, 24 м2, 18.000.
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20, рег. 324. (209649)

УЖИ центар, двоипособан,
ЦГ, III, добра зграда.
063/836-23-83. (209655)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
од 35 + 5 м2, први спрат, ТА,
Стрелиште, Марина Држића,
19.000. 066/952-42-19.
(209667)

СТАН, поткровље 50 + 42 м2,
Стрелиште, повољно, дого-
вор. 063/598-820. (209678)

ПРОДАЈЕМ стан 43 м2, Стре-
лиште, III спрат, ЦГ. Тел.
060/318-61-30. (209679)

ПРОДАЈЕМ, без посредника,
двособан 57 м2, ЦГ, клима,
лођа, Котеж 1, Војвођански
булевар, IV, без лифта.
064/555-20-59. (209662)

ПРОДАЈЕМ стан на Содари,
74 м2, I спрат, ЦГ. 064/616-
47-67. (209688)

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

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ,
32.000 евра. „Дива”, 470,
345-534, 064/246-05-71. (и) 

ЈЕДНОСОБАН, Тесла,
21.000, сређен, замена за ве-
ћи. „Дива”, 470,  345-534,
064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, I спрат, 32 м2,
Тип Станко, сређен, 22.000,
замена за већи. „Дива”, 470,
345-534, 064/246-05-71. (и)

ТРОИПОСОБАН, I спрат, два
ве-цеа, Котеж 2, одмах усе-
љив, замена за мањи. 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ стан 62 м2, Стре-
лиште. 065/824-39-44,
064/170-57-10. (209694)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,
продајем стару немачку ши-
ваћу машину, исправну. Тел.
064/927-53-03. (209699)

ПРОДАЈЕМ нов лукс стан, 75
м2, лифт, плин, Димитрија
Туцовића. 063/301-653.
(209709)

ПРОДАЈЕМ стан, 46 м2, нова
Миса, ТА, изузетно повољно.
069/555-26-76, 066/365-228.
(209726)
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МАРГИТА, 53 м2, I спрат, но-
воградња, грејање, укњижен,
намештен, власник. 063/449-
798. (209733)

ЦЕНТАР, 47 м2 + гаража, II
спрат, ЦГ гас, новоградња,
власник. 063/757-47-50.
(209733)

ДВОИПОСОБАН, војна згра-
да, нижа спратност. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50, бр. 188.
(209735)

ДОСИТЕЈА Обрадовића, 65
м2, IV, 42.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, бр. 188.
(209735)

ЦЕНТАР, нов, I, 100 м2,
75.000. „UnaDalli”, 064/255-
87-50, бр. 188.  (209735)

ЦЕНТАР, нов, 73 м2, III, гара-
жа, 44.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, бр. 188.
(209735)

КОТЕЖ 2, двособан, 64 м2,
ЦГ, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50, бр. 188.
(209735)

КОТЕЖ 2, први део, 50 м2,
сређен, 33.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, бр. 188.
(209735)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Те-
сла, V спрат, ТА, агенције ис-
кључене. Тел. 063/867-58-19.
(207939)

ЦЕНТАР, једноипособан, II
спрат, ЦГ, власник. 063/871-
77-13. (109741)

СТАРА Пошта, двособан, ЦГ,
I, 44.000. „Лајф”, (396), 317-
634, 061/662-91-48. (209723)

СОДАРА, сређен, трособан,
74 м2, I, ЕГ, 41.000. „Лајф”,
(396), 317-634, 061/662-91-
48. (209723)

СОДАРА, једнособан, VII,
ЦГ, 17.000; двособан, VI,
26.500; двособан, приземље,
28.000. „Лајф”, (396), 317-
634, 061/662-91-48. (209723)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан, ВП,
29.500; Пепељаре, двоипосо-
бан, II, 27.000. „Лајф”, (396),
317-634, 061/662-91-48.
(209723)

БЛИЗУ центра, нов једноипо-
собан, приземље, 22.000, Тип
Станко, I, двособан, 28.000.
„Лајф”, (396), 317-634,
061/662-91-48. (209723)

ЦЕНТАР, салонски, 86 м2,
42.000 и 114 м2, 67.000.
„Лајф”, (396), 317-634,
061/662-91-48. (209723)

ТЕСЛА, прелеп двособан,
приземље, договор;
Стрeлиште, трособан, II, до-
говор. „Лајф”, (396), 317-634,
061/662-91-48. (209723)

СВЕТОЗАРА Милетића, I, 40
м2, ЕГ, 25.500. „Лајф”, (396),
317-634, 061/662-91-48.
(209723)

НОВОГРАДЊА, усељиви ста-
нови од 45 и 78 м2. 062/443-
367. (209765)

ТЕСЛА, мањи двособан, 47
м2, III, TA, усељив, 24.000.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898, рег. бр. 336. (209754)

КОТЕЖ 2, 60 м2, двособан, IV,
ЦГ, 32.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951, рег. бр.
336. (209754)

СТРОГИ центар, 56 м2, VIII,
двособан, ЦГ, 38.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951, рег. бр. 336.
(209754)

ШИРИ центар, 48 м2, двосо-
бан, комплет сређен, II, ТА,
28.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951, рег. бр. 336.
(209754)

ШИРИ центар, 52 м2, ВП,
двособан, ТА, празан, 25.000.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898, рег. бр. 336. (209754)

ШИРИ центар, 50 м2, двоипо-
собан, без улагања, новоград-
ња, I, ЕГ, договор, 35.000 са
стварима. „Олимп”, 351-061,
063/494-898, рег. бр. 336.
(209754)

КОТЕЖ 2, 70 м2, двоипосо-
бан, III, ЦГ, 42.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951, рег. бр. 336. (209754)

СТРЕЛИШТЕ, центар, 78 м2,
трособан, VII, ЦГ, 35.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951, рег. бр. 336. (209754)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, I, ЦГ,
двособан, 26.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898, рег.
бр. 336. (209754)

СТРЕЛИШТЕ, Марина Држи-
ћа, 35 м2, укњижен, призе-
мље, хитно, 17.000 евра.
065/237-10-09. (209747)

ПРОДАЈЕМ апартман 60 м2,
на Копаонику, може замена.
060/312-90-00. (209776)

СОДАРА, Савска 55 м2, VII
спрат, продајем/мењам за
мањи, 29.000. 064/121-23-66.
(209783)

САЛОНСКИ стан, центар, 86
м2, ЦГ, I, 38.000 евра.
069/225-90-67. (209789)

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
ТА, тераса, 25.500. „Му-
станг”,  (49), 062/226-901.
(209786)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, I, леп распоред, 23.500.
„Мустанг”,  (49), 331-341,
062/226-901. (209786)

СОДАРА, леп двособан, 51
м2, V, ТА, 25.000. „Мустанг”,
(49), 331-341, 062/226-901.
(209786)

СОДАРА, квалитетан двосо-
бан, 67 м2, X, ЦГ, 31.000.
„Мустанг”,  (49), 062/226-
901. (209786)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 39
м2, VI, 20.000. „Мустанг”,
(49), 062/226-901. (209786)

МИСА, „Тргопродукт”, 37 м2,
II, ТА, 18.000. „Мустанг”,
(49), 062/226-901. (209786)

СОДАРА, двособан, 64 м2, II
спрат, ЦГ, две терасе, могућ
договор. 064/565-11-36.
(209785)

КОТЕЖ 2, двособан, 51 м2,
приземље, укњижен, одмах
усељив, 27.500 евра. Хитно.
063/166-43-48. (209801)

ПРОДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. Тел. 069/514-15-
22, 062/514-159, 013/251-41-
52. (209805)

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

КОТЕЖ 2, лукс једноипосо-
бан, 49 м2, VI, 30.500; двосо-
бан, 52 м2, I, 35.500. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398. (и)

СТРЕЛИШТЕ, велики двосо-
бан, 62 м2, ВП, ЦГ, 29.000.
„Кров”, 060/683-10-64, рег.
398. (и)

ЦЕНТАР, двоипособан, са-
лонски, 68 м2, II спрат, ЦГ,
ПВЦ столарија, терасе, кли-
ма, паркинг. 013/319-014.
(209807)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
30.000. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15. (2098)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
35.000. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15. (2098)

ТЕСЛА, једнособан, 30 м2,
26.000, са стварима. „Тесла
некретнине”, (238), 064/668-
89-15. (2098)

ЦЕНТАР, двособан, 57 м2,
40.000. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15. (2098)

ЦЕНТАР, двоипособан, 65 м2,
45.000. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15. (2098)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
31.500. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15. (2098)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ четво-
рособан, Котеж 2, трећи
спрат, 92 м2. 063/856-74-02.
(209819)

СТРЕЛИШТЕ, почетак, дво-
собан, 59 м2, I, ТА, 26.000.
064/206-55-74, 362-027.
(209821)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
56 м2, Котеж 1. 063/103-22-
06. (209826)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
66 м2, Содара. 064/206-55-57.
(209826)

СОДАРА, двоипособан, 61 м2,
ВПР, ЦГ, укњижен, власник.
063/768-22-61. (209831)

КОТЕЖ 2, двособан, 59, од
29.000; Котеж 1, једнособан,
35, 21.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (209832)

ТЕСЛА, двособан, I, TA,
27.000; Стрелиште, двоипо-
собан, 55, 32.000; дворишни,
шири центар, 32, 11.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(209832)

КОТЕЖ 2, једнособан, III,
лифт, 38 м2, ЦГ, 23.500.
„Премиер”, (320), 352-489,
063/800-44-30. (209834)

ПЕПЕЉАРЕ, трособан, II, ТА,
62 м2, 25.000. „Премиер”,
(320), 352-489, 063/800-44-
30. (209834)

КОТЕЖ 2, једноипособан, I,
52 м2, ЦГ, 31.000. „Премиер”,
(320), 352-489, 063/800-44-
30. (209834)

ТЕСЛА, једнособан, II, 28 м2,
ЦГ, 18.000. „Премиер”, (320),
352-489, 063/800-44-30.
(209834)

СОДАРА, трособан, III, 83 м2,
ЦГ, 45.000. „Премиер”, (320),
063/800-44-30. (209834)

ЦЕНТАР, двособан, II, 58 м2,
ЦГ, 38.000. „Премиер”, (320),
352-489, 063/800-44-30.
(209834)

СОДАРА, једнособан, 33 м2, I,
ЦГ, 21.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(209836)

ТЕСЛА, једнособан, 36 м2,

20.500, двособан, 33.000.

(300), „Ћурчић”, 362-816,

063/803-10-52. (209836)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 45
м2, VII, ЦГ, тераса, 22.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (209836)

ЦЕНТАР, 30 м2, ВП, ЕГ, тера-
са, 23.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(209836)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, 40
м2, центар Панчева, прода-
јем/мењам за кућу. 065/555-
57-30. (209874)

КОТЕЖ 2, једнособан, 33 м2,
приземље, ЦГ, 20.000, дого-
вор. 362-027, 064/206-55-74.
(209821)

ДВОСОБАН стан, Ослобође-
ња, Котеж 1, IV спрат, није
последњи, сређен, продајем.
064/218-15-72. (209883)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Син-
ђелићева 21-б. 064/440-35-
42. (209895)

НАЈБОЉА понуда, Стрели-
ште, двособан, 52, ЦГ, VII,
само 22.000. „Милка М”,
(67), 063/744-28-66. (209897)

СОДАРА, VII, 35, 26.000; Ко-
теж 1, III, 37, 22.000. „Милка
М”, (67), 063/744-28-66.
(209897)

МИСА, две етаже, 139, дво-
риште, 40.000; Тесла, ПР, 41,
ЦГ, 24.000. „Милка М”, (67),
063/744-28-66. (209897)

ПЕНЗИОНЕРИ! Купујем
стан или кућу са вашим пло-
доужитком (остајете у стану).
Обезбедите себи сигурност.
Склапање уговора подразу-
мева плаћање ваших месеч-
них рачуна. 061/324-40-85.
(209910)

ПРОДАЈЕМ леп стан на Те-
сли, повољно. 066/937-00-13.
(209912)

ТЕСЛА, 68 м2, две терасе, по-
друм, IV спрат, 32.500.
064/158-94-28. (209914)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан на
Содари, 56 м2, код „Турске
главе”. 063/810-08-14.
(209915)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан

60 м2, двориште, гаража,

укњижен. 064/938-41-99.

(209923)

МИСА, поткровље, са свим

прикључцима, 100 м2. Вла-

сница, договор. 065/333-55-

25. (209924)

НОВИ свет, I спрат, трособ-
ни, 85 м2 + две терасе, запад,
паркет, ново +  0,7 ари трав-
њак, паркинг, интерфон.
Прелепо, власник, 67.000 са
ПДВ-ом. 060/765-66-60.
(209920)

ДВА полузавршена стана или
један у комаду, поткровље, са
галеријом, власник. 060/765-
66-60. (209920)

ТРАЖИ се суинвеститор за
градњу у првој грађевинској
зони. Само озбиљне понуде.
060/765-66-60. (209920)

ДВОСОБАН стан, 53 м2, Зе-
ленгора, I спрат, сређен.
060/343-72-00. (209928)

КУПУЈЕМ мањи стан ниже
спратности, без грејања и по-
средника, на Тесли или у ши-
рем центру. Звати после 16
сати. 064/338-49-01.
(209179)

КУПУЈЕМ стан за сређивање,
у Панчеву. 064/206-55-74.
(209560)

КУПУЈЕМ једноипособан,

Тесла, Котеж 1. 062/207-004.

(209735)

ПОТРЕБАН трособан или

двоипособан стан за озбиљан

брачни пар с мајком. Изнајм-

љивање или куповина.

060/442-22-39. (209865)

ИЗДАЈЕМ стан, од 78 м2, на
Котежу 2, комплетно ренови-
ран. 063/111-12-54. (СМС) 

ПРАЗАН стан, зграда + дво-
ришни намештени станови +
гарсоњера. Стрелиште. 362-
406, 064/218-83-45. (208658)

ИЗДАЈЕМ стан двособан на
Стрелишту. 063/759-17-37.
(209501)

ДВОСОБАН, мањи, 43 м2,
елегантно опремљен, у стро-
гом центру, парно грејање,
130 евра месечно. 064/171-
19-88. (209281)

ИЗДАЈЕМ намештен стан код
хотела „Тамиш”, искључиво
самицама. 064/351-15-52.
(209345)

КОД „Авива” издајем наме-
штен једноипособан стан.
065/353-07-57. (209512)

ИЗДАЈЕМ комфоран стан, 30
м2, ненамештен, Стрелиште,
депозит. 251-96-03, 064/226-
67-31. (209515)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан на Стрелишту, 55 м2.
Тел. 060/551-17-20. (209531)

ПОЛУНАМЕШТЕН стан са
грејањем издајем. Миса,
069/720-835, 373-020.
(209550)

КОТЕЖ једнособан, 45 м2, на-
мештен у кући, посебан улаз,
парно грејање. 064/313-90-
41. (209543)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
на Тесли, 34 м2, грејање.
063/751-42-92. (209540)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, ве-

лики, празан, прелеп, нова

Миса. 062/161-48-74,

013/373-027. (209558)

ЈЕДНОСОБАН намештен

стан, стамбена зграда, Браће

Јовановића 33-д. 063/163-19-

90. (109562)

ИЗДАЈЕ се празан двособан

стан, нова Миса, пећи на гас,

клима, интерфон, телефон,

кабловска, интернет. 343-

675. (209560)
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ИЗДАЈЕМ ненамештену гар-
соњеру, без грејања, центар,
клима. Звати после 13 сати.
064/202-76-95. (209570)

ДВОСОБАН стан за издава-
ње. 064/145-47-48. (209574)

НАМЕШТЕНА гарсоњера за
издавање. 061/175-00-15.
(209574)

ИЗДАЈЕМ једнособан нена-
мештен стан на Стрелишту.
063/275-395. (209576)

ИЗДАЈЕМ кућу 65 м2, двори-
ште, Утвина колонија, Стре-
лиште, полунамештена.
063/816-77-96. (209593)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан у кући, сопствено
грејање, дрва, Миса. 066/373-
521. (209599)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 2, Војвођански буле-
вар. 064/152-08-95, 013/377-
529. (209602)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан. 066/209-400.
(209603)

ИЗДАЈЕМ стан, полунаме-
штен, једнособан. 064/422-
08-25. (209607)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру на Тесли у екстра ста-
њу. 061/804-97-23. (209608)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ трособан
ненамештен стан, Стрели-
ште, I спрат, ЦГ, близу „Ави-
ва”. 064/410-25-86. (209625)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан код Стоматолошког, 80
евра. 061/622-64-16. (209628)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, ЦГ, 49
м2. 064/967-28-91, 617-815.
(209630)

ИЗДАЈЕМ трособан празан
стан, има грејање, на IV
спрату, са лифтом. 063/351-
766. (209641)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, запосленој женској
особи. Тел. 361-895, 064/357-
85-83. (209640)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, с грејањем. Тел. 311-
071. (209661)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан, ЦГ, центар Стре-
лишта, за породицу. 060/351-
20-39. (209652)

ИЗДАЈЕ се двособан стан на
Тесли, код „Диса”, ЦГ. 370-
403. (209650)

ИЗДАЈЕМ намештен двори-
шни стан, погодан за две осо-
бе. Тел. 064/160-46-39,
013/333-517. (209677)

ИЗДАЈЕМ намештен стан са-
мицама, самцима, посебан
улаз, грејање. Тел. 065/592-
78-83. (209692)

ИЗДАЈЕМ намештен стан.
065/440-97-00. (209698)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-
ру на новој Миси, 80 евра, плус
депозит. 063/281-891. (209701)

ИЗДАЈЕМ стан за две самице.
013/354-954, 064/393-56-09.
(209738)

ИЗДАЈЕМ новију кућу 100 м2,
са окућницом у центру Стар-
чева. Тел. 353-500. (209696)

КОМПЛЕТНО намештен тро-
собан стан, 90 м2, новоград-
ња, Матије Гупца 16.
063/276-072. (209705)

ИЗДАЈЕМ намештен једносо-
бан стан, 37 м2, Стрелиште,
центар, В. Влаховића. Тел.
063/812-42-83. (209704)

ИЗДАЈЕМ једноипособан на-
мештен стан са централним
грејањем на Стрелишту.
064/982-44-25. (и)

СТАН за издавање, Котеж 1,
ЦГ, на дуже време, фул опре-
мљен. 064/137-63-19. (209712)

ИЗДАЈЕМ у Панчеву лепо
уређен простор за обављање
приватне делатности.
066/110-870. (209713)

ИЗДАЈЕМ намештен велики
двособан стан, интернет, 120
евра, Карађорђева. 064/994-
13-16 (209718)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, Улица Боре Станковића
15. 063/777-55-84, 362-124.
(209720)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, Котеж 1, први спрат,
централно грејање. 061/697-
68-68. (209729)

ИЗДАЈЕМ дворишни тросо-
бан и двособан празан стан.
064/224-12-60. (209746)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
нова Миса, 100 евра.
064/665-86-21. (209749)

САМЦУ издајем собу у цен-
тру града, повољно. 013/315-
297, 062/377-345. (209758)

ИЗДАЈЕ се намештена соба с
купатилом у центру.
063/761-03-56. (209762)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан
на Тесли. 063/877-25-31.
(109772)

ДВОСОБАН намештен стан,
55 м2, у згради, Цара Лазара,
на дуже, ТА, МТС бокс, кли-
ма, тераса, 150 евра + депо-
зит. 064/160-55-21. (и)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Тесли. 064/651-12-
21. (209787)

ИЗДАЈЕМ кућу у Војловици.
013/232-21-30, 063/162-50-
00. (209795)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, 46
м2, Содара, III спрат, лифт,
ЦГ, полунамештен. 064/851-
66-82. (209798)

ЕКСТРА једнособан наме-
штен стан, близу бувљака,
две зидане шупе. 061/187-95-
74. (209802)

ЦЕНТАР, двоипособан, 68 м2,
ненамештен, ЦГ, клима, те-
расе, паркинг, 130 евра + де-
позит. 064/238-16-84.
(209807)

ДВОСОБАН намештен, 40 м2,
ЦГ, кабловска, строги цен-
тар, II спрат. 063/124-10-18.
(209834)

НАМЕШТЕН стан издајем,
кабловска, интернет, близу
центра. 060/555-85-62.
(209851)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Краљевића Марка. Тел.
065/831-56-38. (209844)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру, без грејања, на дуже.
063/617-421. (209843)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, 50 м2, полунамештен.
064/959-98-83. (209855)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан, Содара, телефон, цен-
трално грејање. 064/428-88-
94. (209860)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
ученици или студенткињи.
Тел. 318-321, 064/908-02-94.
(209868)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
шири центар. 064/165-02-92.
(209864)

ИЗДАЈЕМ спратну кућу,
Книћанинова, близу новог
бувљака, повољно. 013/251-
64-69, 065/634-38-51.
(209881)

ИЗДАЈЕМ нови дворишни
станчић, без ЦГ, полунаме-
штен. 069/103-53-28.
(209889)

ИЗДАЈЕМ двособан двори-
шни стан, поред Стоматоло-
шког факултета. 061/139-28-
10. (209891)

НАМЕШТЕНИ станови, јед-
нособан, двособан, трособан,
скроз намештени, интернет,
ТВ. 062/823-84-98. (209900)

СМЕШТАЈ за раднике и груп-
ни смештај, 5 евра. 062/823-
84-98. (209900)

ИЗДАЈЕМ стан, 56 м2, на Со-
дари. 063/755-57-96.
(209915)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 28 м2, код хотела „Та-
миш”, 70 евра. 064/122-48-
07. (209926)

ЈЕДНОИПОСОБАН наме-
штен стан на Тесли, ТА греја-
ње, клима, код пијаце.
062/665-651. (4636)

ИЗДАЈЕМ локал у тржном
центру код Суда. 063/111-12-
54. (СМС) 

ПРОДАЈЕМ локал у центру,
„Трубач”, 20 м2. 063/694-860.
(209069)

ЛОКАЛ на продају, Синђели-
ћева 15, 13.000 евра.
063/265-457. (208717)

ХИТНО продајем локал, нова
градња, центар, 17 м2, 800
евра метар. 064/262-54-65.
(208755)

ЈАБУЧКИ пут, продајем халу
90 м2, зидана, на 5 ари плаца.
069/213-97-37. (209529)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ хале с
пословним делом (800 + 720
м2), код „Млекаре” Панчево.
013/314-966, 063/240-815.
(109567)

ПРОДАЈЕМ локал, Лава Тол-
стоја 10. 065/822-48-22.
(209591)

ИЗДАЈЕМ локал 18 м2, угао
Б. Јовановића и С. Саве, но-
воградња, изолован, повољ-
но. 063/752-04-00. (209600)

ИЗДАЈЕМ локал, прометно,
код пијаце, погодан за све де-
латности. 060/351-03-56.
(209632)

ЗЕЛЕНА пијаца, издајем ло-
кал 25 м2, одличан, повољно.
064/226-91-30. (209672)

ЗА издавање ауто-перионица,
може и као магацински про-
стор на Тесли. Тел. 063/849-
94-07. (209708)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, Р. Путника 2-
а, 110 евра. 063/341-871.
(209706)

ИЗДАЈЕМ халу 700 м2, Бава-
ништански пут. 063/301-653.
(209709)

ИЗДАЈЕМ ексклузиван ло-
кал, Његошева; радионицу
(столарски сто), Карађорђе-
ва. 064/994-13-16. (209718)

ПОСЛОВНО-МАГАЦИНСКИ
простор на издавање, ком-
плетно опремљен, повољно.
062/162-53-21. (109717)

ПРОДАЈЕМ пословни про-
стор, центар 42 м2, плус стан
42 м2. 062/886-56-09. (209728)

ИЗДАЈЕМ локал два нивоа,
130 м2, бивша пекара „Тара”,
Војводе Р. Путника 29.
063/278-250. (209732)

ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и 25
м2, у дворишту Војводе Радо-
мира Путника 29. 063/278-
250. (209732)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, у дворишту,
Војводе Радомира Путника
29. 063/278-250. (209732)

ИЗДАЈЕМ више канцелариј-
ских простора, АМЦ „Зве-
зда”, Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (209732)

ИЗДАЈЕМ радионицу 120 м2

и технички преглед и мага-
цински простор, 350 м2, АМЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250. (209732)

ИЗДАЈЕМ локал на новој Ми-
си, 50 м2, опремљен. Тел.
065/337-10-16. (209737)

ИЗДАЈЕМ четири локала,
сређена, погодна за канцела-
рију, фризерски салон, фит-
нес салу, кладионицу, играо-
ницу у Његошевој улици.
064/393-08-90. (209725)

ПРОДАЈЕМ пословни про-
стор 52 м2, ТЦ Његошева 2.
Тел. 065/555-13-76. (209736)

ИЗДАЈЕМ локале у центру 29
и 26 м2. 060/312-90-00.
(209776)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
380 и 760 м2. 060/312-90-00.
(209776)

ПРОДАЈЕМ пословни про-
стор 24 м2, у центру. 060/312-
90-00. (209776)

ЛОКАЛ у центру града, изда-
јем, I спрат. Тел. 013/315-
297, 062/377-345. (109758)

ИЗДАЈЕМ локал на Тесли, Јо-
вана Ристића 2-а, 12 м2.
064/393-02-71. (209767)

ИЗДАЈЕМ два локала.
064/283-48-35, центар.
(209764)

ЛОКАЛ на Зеленој пијаци,
продајем. 064/085-52-38.
(209827)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2, Стре-
лиште, преко пута „Авив пар-
ка”, вишенаменски. 063/856-
87-68. (209880)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2 у Б. Јо-
вановића 17, код „Купеа”.
064/850-70-69. (209885)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2, цен-
тар, за све намене, 100 евра.
062/830-10-73. (209909)

ПОТРЕБНЕ искусне жене за
рад на индустријским маши-
нама за шивење. 064/191-64-
95. (207993)

ПОТРЕБНА радница за шиве-
ње на ибердеку, са искуством.
060/027-57-01. (209575)

ПОТРЕБНЕ искусне плетиље
за џемпере. Тел. 069/455-28-
50 или 013/258-30-94.
(209579)

КАВЕЗИ за коке носиље, но-
ви, за 30, 60 и 90 носиља. Тел.
064/387-83-73. (209584)

ПРАСИЋЕ продајем, врхун-
ски квалитет, услужно клање.
Старчево. 062/113-20-28.
(209583)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Ле-
сковац”, потребне раднице за
роштиљ и у кухињи. 063/897-
55-04. (209595)

ПОТРЕБАН тапетар, столар,
шнајдерка, за производњу
намештаја у Панчеву.
064/111-22-56. (109635)

ПОТРЕБАН возач Б, Ц и Е ка-
тегорије, са искуством, доћи
само у суботу, 21. новембра
2015, од 18 до 20 сати, Јано-
шикова 189, Војловица. (ф)

ФРИЗЕРСКОМ салону „Гага”,
потребан мушки фризер.
Тел. 064/160-38-98. (209664)

АГЕНЦИЈИ потребан мена-
џер ради стицања нових клије-
ната. 065/675-47-25. (209687)

ПОТРЕБАН конобар са иску-

ством и помоћни радник у

кухињи са искуством или без

њега. 060/734-36-37.

(2099697)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ потре-
бан перач, пожељно иску-
ство. 063/865-27-76.
(209731)

ПОТРЕБНИ продавци и по-
моћни радници у кухињи за
ресторан „Пилећи дућан” у
„Авив парку”. 013/377-230,
064/643-41-22. (209775)

ПОТРЕБАН пекар и помоћни
мајстор на пећи са иску-
ством. 064/120-09-42.
(209357)

КАФЕ „Фламинго”, тражи де-
војку за рад са искуством
(слободни дани). 069/364-10-
04. (209887)

ПОТРЕБАН књиговођа са ис-
куством за свакодневни рад у
фирми. 064/054-10-72.
(209894)

ПОТРЕБНА конобарица. Ка-
фе „Пацифико”, Б. Јованови-
ћа 9, доћи лично од 10 до 14
сати. (209911)

ТРАЖИМ посао возача Б, Ц,
Е категорија, за унутрашњи
саобраћај, Е-категорија, БГ,
ПА, и околина. 064/125-99-
23. (СМС) 

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим
кипером. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС) 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег
телевизора и постављање ТВ
и сателитских антена.
064/866-20-70. (207127)

ЧАСОВИ, основе електротех-
нике, професор са искуством.
062/801-97-58. (108198)

ОРЕМ и фрезујем баште ма-
лим трактором „тома винко-
вић”. 064/163-58-85.
(208199)

МОЛЕРСКИ радови,
063/746-77-58, електричар,
063/730-50-21, мајстори из
Падине. (208465)

МАТЕМАТИКА, физика, хе-
мија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/852-22-43.
(208706)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, дава-
ње терапије, купање и нега
болесника. 063/737-59-60.
(208766)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталаци-
ја. Мића, 064/310-44-88.
(208764)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетонира-
ње, стиропор, фасаде, крече-
ње, повољно. 063/865-80-49.
(209205)

РЕЛАКС, антицелулит маса-

жа, педикир, повољно.

061/169-52-62. (109198)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-

ња, батерије, вентили, инстала-

ције, санитарије, бојлери, од-

мах. 064/459-31-18. (209503)

ЧАСОВИ шпанског језика за

све узрасте. Веома повољно.

066/412-710. (209329)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-

ња, одржавање, воде, канали-

зације, кабина, славина, бој-

лера, котлића. 063/836-84-

76. (209516)

ИЗНОШЕЊЕ шута, ствари, ру-
шење објеката, бетонирање, ко-
пање, чишћење тавана, подру-
ма. 061/623-52-63. (209519)

МОЛЕРАЈ, глетовање, крече-
ње, фарбање столарије, фаса-
де, пензионерима попуст.
013/235-78-82, 065/557-81-
42. (209523)

АДАПТАЦИЈЕ станова, кро-
вова, зидање, малтерисање,
кречење. 062/856-64-94.
(209523)

ШАМОТИРАМ шпорете за ло-
жење, пећи, чистим каљеве
пећи. 064/437-64-33. (209533)

РАДИМО све физичке посло-
ве: рушења, разбијање бето-
на, обарање стабла, одноше-
ње непотребних ствари.
064/122-69-78. (209534)

ОБАРАЊЕ стабала, крчење
плацева, рушења кућа, бето-
на, чишћење подрума, тава-
на. 060/035-47-40. (209534)

НЕМАЧКИ и енглески, пре-
водилац тражи посао. Тел.
317-411, 069/317-41-11.
(209563)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, сто-
ларија, фасаде, чисто, повољ-
но. 061/288-20-19. (209569)

ПОПРАВКА, столарија, бра-
варија, санитарија, монтира-
ње бојлера, шпорета, грејача.
Слободан. 063/865-80-74.
(209591)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гип-
сарски радови, електроин-
сталације, повољно. 060/521-
93-40. (209617)

ДУБИНСКО прање намешта-
ја, унутрашњости аутомобила,
тепиха, душека. Наташа. 361-
474, 060/361-47-41. (209617)

МАТЕМАТИКА, физика, ста-
тистика, информатика, мо-
гућност месечног плаћања,
професор. Центар. 013/353-
569, 061/603-94-94, 066/405-
336. (209620)

ДИМНИЧАР, чишћење дим-
њака, котлова, каљевих пећи.
063/155-85-95. (209627)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, изра-
де инсталација, индикатори,
бојлери, купатила, ТА. 062/271-
661, 061/132-85-43. (209629)

СТОЛАРСКЕ  и браварске
услуге. Александар. 013/351-
073, 064/157-20-03. (209631)

БРАВИЈА, надстрешнице,
ограде, терасе, врата, капије,
услужно полирање прохрома,
месинга, врло повољно. Тел.
060/140-54-44, Дуле. (209634)

ОЗБИЉНА, одговорна жена
чувала би старију особу или
децу. 064/928-90-38,
062/167-67-69. (209639)

АДАПТАЦИЈЕ, молерај, бра-
варија, сечење и цепање др-
ва, кауч 2.000 динара.
064/195-31-80. (209653)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно. 063/318-
780. (209654)

ОЗБИЉНА жена спрема кан-
целарије, зграде, ординације.
063/430-409. (209669)

НЕГА старих, болесних и ин-
валидних лица, заказивање и
пратња до лекара. 063/868-
04-51. (209676)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsЧетвртак, 19 новембар 2015.20

СТАНОВИ 

ИЗДАВАЊЕ 

ЛОКАЛИ

ПОСАО 

ПОНУДА 

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 



МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, чисто, педантно, мо-
лер тражи посао. 063/738-58-
02, 233-38-64. (209682)

ЧАСОВИ математике за
основце и средњошколце.
064/651-17-51. (109688)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Панче-
во, машински сечемо влажне
зидове, гаранција. 060/691-
01-13. (109695)

ВРШИМО све врсте физич-
ких послова, утовар-истовар
робе, селидбе, сечење и цепа-
ње дрва, копање, одвоз шута
и старог и непотребног наме-
штаја, чишћење подрума, та-
вана и шупа и слично. Дејан,
065/440-97-00, 061/626-14-
50, 341-571. (209698)

ПРЕВОЗ робе и ствари пик-
апом, комбијем или камио-
ном, селидбе са монтирањем
и демонтирањем намештаја.
Дејан, 065/440-97-00,
061/626-14-50. (209698)

МАШИНСКО бушење рупа за
стубове за ограду, за вино-
граде, воћњаке, монтирање
ограде, ограђивање плацева,
дворишта. Дејан, 065/440-97-
00. (209698)

ТАПЕТАР који пресвлачи на-
мештај, са искуством, тражи
посао. 064/120-77-64.
(209700)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, брзо и повољно.
060/330-72-08. (209695)

ФРЕЗИРАЊЕ баште, сечење
дрвећа, вађење пањева, ко-
шење и крчење. 064/196-17-
32. (209714)

МАСТЕР учитељ, часови из
свих предмета. Узраста првог
до четвртог разреда. 064/445-
18-39. (209713)

ДРЖИМ индивидуалне часо-
ве француског језика, основ-
цима и почетницима.
062/850-37-07. (209716)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
венецијанери, комарници,
уграђујем, поправљам.
064/181-25-00. (209740)

ПОПРАВКА кровова и оста-
ли грађевински радови.
064/866-25-76, 066/944-55-
90. (209770)

РАДИМ с проблематичном
децом све предмете. Успех
загарантован. Професор срп-
ског. 063/750-66-85.
(209774)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало.
Најповољније. 065/361-13-
13. (209761)

ОЗБИЉНА жена нуди помоћ
у кући за бесплатно станова-
ње. 064/090-30-24. (209782)

ЕНГЛЕСКИ, свим узрастима,
долазим, јефтино, 21 година
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (209838)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846.
(209824)

СПУШТЕНИ плафони, изра-
да кошуљице, ламинати, фа-
саде, зидање, кровови, по-
вољно. 062/816-33-84.
(209847)

БРАВАРИЈА, израда капија,
надстрешница, заштитне ре-
шетке, водоинсталатерске
услуге, повољно. 062/816-33-
84. (209847)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адапта-
ције купатила, сервис, по-
вољно, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (209845)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(209817)

ПСИХОЛОГ, терапија, разго-
вори, едукација, коучинг, њу-
јоршки сертификати (SAD).
Тел. 061/198-32-32. (109877)

ПРЕВОЗ робе, одношење шу-
та, чишћење тавана, подру-
ма, дворишта, екипа.
062/816-66-78. (209892)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, по-
правка и лакирање паркета.
013/602-701, 064/341-79-60.
(209907)

МЕДИЦИНСКИ техничар с
радним искуством, давање
терапије (инфузија, инсулин,
инјекције и превијања).
064/084-21-83. Звати од 12 до
20. (209917)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од 700
динара, пик-ап, комби 1,5 т,
камиони 3–7 т, утоварна
рампа, са радницима или без
њих, гаранција за безбедност
вашег намештаја, могућност
складиштења ствари. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа радни-
ка, све по вашој жељи, за
фирме специјални попусти,
бесплатан долазак и процена
посла од 00 до 24 сата, за вас
радимо и недељом. Изабери-
те најбоље. Борис, 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис, већ од 700 динара, услу-
га селидбе пикапом, комби-
јем 1,5 т, камионима 3, 5 и 7
т, са радницима или без њих,
у свим правцима, плаћање
могуће чековима, 100 дана и
преко рачуна. Борис,
013/352-236, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ и превоз робе – Бо-
рис – већ од 700 динара, с
пик-апом, комбијима, камио-
нима, екипа радника, монти-
рање, демонтирање, пакова-
ње ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту наме-
штаја, селите се без стреса.
Борис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

ПАРКЕТ постављам и хоблу-
јем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с ма-
теријалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-
220, 063/847-74-38. 

СЗР „МАКИ” постављање, хо-
бловање, полирање и лакира-
ње. Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-45-
31. (206354)

БАЛТОКАД када, обнова гла-
зуре, пластифицирање, 28 го-
дина с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18. 

KIZZA – превоз шљунка, пе-
ска, сејанца, ризле мањим и
већим камионима. 063/218-
894, 013/258-04-00.

KIZZA – истовар и утовар ро-
бе виљушкарима на свим те-
ренима, рушење старих кућа
и других објеката, утовар шу-
та с одвозом, ископ багери-
ма.

KIZZA – изнајмљивање ваљка
за равнање и сабијање тере-
на, насипање, набијање ви-
бро-плочама. Жарка Зрења-
нина 68. 063/218-894,
013/258-04-00.

KIZZA – сечење бетона и ас-
фалта до 20 цм, разбијање
бетона свих величина и де-
бљина.  063/218-894,
013/258-04-00.

KIZZA – изнајмљивање ками-
она с корпом за рад на виси-
ни до 23 метра, сечење и ре-
зање стабала и грања.
063/218-894.

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона
с одвозом шута или без њега.
064/648-24-47, Горан.

ИЗДАВАЊЕ рамовске скеле с
превозом или без, изнајмљи-
вање агрегата. 064/648-24-47.

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-
јанца, шута са утоваром, уто-
вар и истовар виљушкаром,
ископ багерима, изнајмљива-
ње возила с корпом за рад на
висини. 064/648-24-50.
(205154)

РАДИМО зидање, бетонира-
ње, поправка кровова, разне
изолације, фасаде. 013/664-
491, 063/162-53-89. (208395)

ОДГУШЕЊЕ одвода и кана-
лизације специјалним маши-
нама, може преко рачуна.
„Acqua”. 062/532-346.
(208297)

ПАРКЕТ, постављање, хобло-
вање, полирање, лакирање,
пратећи материјал, мајстори
из Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (208701)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”,
поправља веш-машине, бој-
лере, фрижидере, шпорете,
термопећи, електроинстала-
ције. 060/180-02-83,
062/186-48-22, 013/251-28-
97. (208805)

ПРЕВОЗ робе, путника, ауто-
шлеп, комби камион.
064/524-40-00. (209068)

СЕЛИДБЕ, превоз робе ками-
оном, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85, 063/278-
117, 013/365-051. (208651)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комарници.
Израда, монтирање, поправ-
ке. 063/775-96-08, 013/353-
923. (209091)

КИРБИ, дубинско усисавање,
прање тепиха, намештаја.
Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (109351)

ПРЕВОЗИМ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац, шут,
утовар. 063/246-368.
(209382)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево, даље, цена договор.
063/193-22-26, 013/366-843.
(209404)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила, канализаци-
је, адаптације. замене, по-
правке. 331-657, 063/777-18-
21, 064/495-77-59. (209123)

ПОВОЉНО превоз робе и се-
лидбе комбијем. Цена по до-
говору. 064/147-14-77,
013/311-514. (209187)

ПРЕВОЗИМ мањим кипером
повољно песак, шљунак, сеја-
нац, одвозим шут. 064/354-
69-94. (209517)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, ме-
талне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73.
(209546)

ПОПРАВКА замрзивача,
фрижидера, веш-машина, су-
до-машина и остале беле тех-
нике. „Фриго Пеђа”, 013/301-
300, 063/771-24-16. (209557)

СЕРВИС телевизора, продаја
половних, поправка мобил-
них телефона, електричар,
ауто-електричар, уградња ау-
то-радија. 063/800-01-96.
(108613)

СЕЛИДБЕ комбијем и камио-
ном, све релације по Србији ,
с радницима. Најповољније
Иван. 063/107-78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ робе и ствари ком-
бијем и камионом, професи-
онално, екипа радника, све
релације по Србији, откуп на-
мештаја. Иван. 063/107-78-
66. (ф)

СЕЛИДБЕ комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, с
радницима или без њих. Нај-
повољније Иван. 063/107-78-
66. (ф)

ПОВОЉНО, превоз робе и се-
лидбе комбијем, цена по до-
говору. 064/147-14-77,
013/311-514. (109658)

РОЈАЛ МГ, уградња, поправ-
ка: ролетне, венецијанери,
тракасте, римске, панелне,
роло, зебра завесе, хармо-
врата, туш-кабине, комарни-
ци, тенде, роло-заштитна
врата. Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (209665)

ДУБИНСКО усисавање, пра-
ње кревета, мебла, 15 година
искуства. 334-034, 063/839-
75-93. (209750)

ТВ сервис „Плус”, поправка
телевизора, монитора, да-
љинских. Д. Туцовића 28.
353-463. (209748)

СЕЛИДБЕ, камионски, комби
превоз, екипа радника.
063/731-77-67, 064/280-30-
16, 013/236-77-34, Влади-
мир. (209788)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, по-
вољно, проверите. 061/141-
38-02, 064/145-89-98,
063/160-36-15. (209809)

КОМБИ превоз робе и селид-
бе, грађевински материјал,
шут. Слободан. 064/348-00-
08, 062/850-36-58. (209842)

РОЛО НАЈ вам нуди поправ-
ку, уградњу ролетни, венеци-
јанера, тракастих завеса, ро-
ло-комарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата (че-
личних, заштитних), тенди.
Ми смо најквалитетнији, нај-
јефтинији, с највећом гаран-
цијом. Проверите. 013/344-
594, 063/894-21-80. (209810)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи, поправља-
мо квалитетно с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (209813)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила, канализаци-
је, водоводне адаптације, за-
мена вирбли, батерија, вен-
тила и санитарије, све за во-
ду, 0–24 сата, долазим одмах.
Пензионерима екстра по-
пуст. 013/348-139, 064/493-
44-63, 061/317-26-33.
(209823)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз беспла-
тан. 302-820, 064/129-63-79.
(209848)

ЛИМАРСКИ радови, израда
и монтирање грађевинске ли-
марије, санације старе, као и
кровова. Хидроизолација
равних кровова. Најјефтини-
је. 064/903-39-23.

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгуше-
ње купатила и канализације,
водоводне адаптације, заме-
на вирбли, батерија, вентила
и санитарије, 0–24 сата, до-
лазим одмах. Пензионерима
екстра попуст. 013/235-39-
21, 064/290-45-09, 061/348-
20-00. (209822)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора, повољно.
063/709-44-97. (209598)
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ДРАГИЦА 

ГВЕРО

С неизмерном тугом се

опраштамо од великог

пријатеља.

МИЛАН и БОЖАНА

ЕРИЋ

(31/209606)

14. новембра 2015. упокојила се наша вољена

ДРАГИЦА ГВЕРО
1950–2015.

Можда спава са очима изван сваког зла....

изван ствари, илузија, изван живота...

можда живи и доћи ће после овог сна.

С љубављу супруг ГОЈКО, син МИЛАН, ћерка МИРЈАНА, 

снаја МАРИНА, зет ВЛАДИМИР и унучад

(42/209643)

Преминула је моја тетка

ДРАГИЦА ГВЕРО
1950–2015.

Заувек у срцу.

ВЛАДИМИР ЕГЕЉА
(43/2096439

Последњи поздрав нашој драгој

ДРАГИЦИ ГВЕРО
рођ. Сантрач

Ожалошћени: брат МИЛАН с породицом 

и братанци МИКИ и ВЛАДО с породицама
(48/209660)

Последњи поздрав на-

шој драгој куми

ДРАГИЦИ

Сваки тренутак проведен

с тобом је незабораван. 

За тобом тугују твоји

кумови МИЛКА 

и НИКОЛА ТАДИЋ и

МИМИЦА с породицом.

(90/209806)

Последњи поздрав вољеној сестри

ДРАГИЦИ ДРАЈИ ГВЕРО

Сестра БОЈА, зет МИЛАН и ДРАГАН

(91/209811)

Последњи поздрав драгој тетки

ДРАГИЦИ ДРАЈИ ГВЕРО

НАДА с породицом
(92/209812)

Последњи поздрав прији

ДРАГИЦИ ГВЕРО

од пријатеља ЦРНОБРЊА.

(97/209820)

Последњи поздрав дра-

гој снаји

ДРАГИЦИ
од девера МИЛАНА 

с породицом.

(117/209884)

ДРАГИЦА ГВЕРО

Последњи поздрав од

породице ЗАРИЋ.

(120/209888)

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 

УСЛУГЕ 

ТУРИЗАМ 
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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

Последњи поздрав

ДРАГАНУ
од породице 

СТАНКОВИЋ.

(110/209861)

Последњи поздрав брату, куму, другу...

ДРАГАНУ СИМИШИЋУ ГАГИЈУ
13. VII 1979 – 16. XI 2015.

Нека те анђели чувају!

Почивај у миру!

Твоји: ГОКСИ, ВОЈКАН, ПИЛЕ, ПАНТА, ЧКУКИ, ШВАБА, МЕДА, 

ДИКИЦА, БУДА, МИТРОВИЋ, КАВАЛИ, ТУРЧИН, СРКИ и ИНА, 

МАРЕ ФРИЗЕР, ЉУБЕ КУМ, ОКУКА, ВАСИЋ, ВЛАДА ИЛИЋ, 

ДАНИЕЛ и ДАМИР
(123/209837)

Гаги, смрт те украла из нашег живота

ДРАГАН СИМИШИЋ ГАГИ
13. VII 1979 – 16. XI 2015.

Вечно ћемо те чувати у нашим срцима, мислима и сећањима.

Мама МИРА, сестра ДРАГАНА, зет ДРАГАН и твоји ВЛАДИМИР 

и ЕЛЕНА

(125/209903)

Последњи поздрав 

ВИДИ 

СТОКИЋ

од породица ТРШЕК 

и БУЗА.

(102/209848)

Последњи поздрав ком-

шиници

ВИДОСАВИ 

СТОКИЋ

од станара у Савској 16.

(51/209670)

Последњи поздрав тетка 

ВИДИ СТОКИЋ

од кумова МИКЕ, ЂОЛЕТА и БИЉЕ.

(103/209849)

ВИДОСАВА СТОКИЋ
1950–2015.

Увек уз нас и за нас... Дисала си за нас.

Прерано си нам отишла и оставила празнину, коју је немогуће ис-

пунити... Не знамо како ћемо научити да живимо с њом.

Почивај у миру и нека те анђели чувају!

А ми ћемо чувати твог анђела, сећати се бескрајне љубави којом си

нас обасипала и неговати успомену на баба Биду.

Твоја породица

(108/209859)

ВИДОСАВА СТОКИЋ

Заувек ћемо те памтити по љубави и доброти ко-

ју си несебично давала до последњег тренутка.

Твоји РАТКОВИЋИ
(109/209860)

ДРАГАН ЈАКОВЉЕВИЋ
1942–2015.

Последњи поздрав драгом оцу. 
Ожалошћени син ЖИВАН, снаја БИЉАНА и унуци

НИКОЛА, ДРАГАН, ТАМАРА, НЕМАЊА и МАЈА

(99/209846)

ДРАГАН 

ЈАКОВЉЕВИЋ

1942–2015.

Последњи поздрав дра-

гом оцу. 

Ожалошћени: ћерка

ГОРДАНА и унуци 

РАДОМИР, ДАРИНКА

и ОЛГА с породицама

(100/209846)

ДРАГАН 

ЈАКОВЉЕВИЋ

1942–2015.

Последњи поздрав дра-

гом брату и стрицу.

Ожалошћени брат

МЛАЂА, снаја 

СТАНОЈКА и синовац

ВОЈО с породицама

(101/209840)

Последњи поздрав

АЛЕКСИ

ТРАЈКОВСКОМ

15. V 1920 – 15. XI 2015.

од ћерке МИЛИЦЕ 

и зета МИЛЕТА 

с породицом.

(54/209693)

Последњи поздрав

АЛЕКСИ 

ТРАЈКОВСКОМ

15. V 1920 – 15. XI 2015.

од ћерке ЉУБИЦЕ 

с породицом.

(55/209693)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим рад-

ним данима осим средом.

Последњи поздрав

АЛЕКСИ 

ТРАЈКОВСКОМ

15. V 1920 – 15. XI 2015.

од сина ДРАГАНА, 

снаје ЗОРЕ, унука 

ДРАГАНЕ, БИЉАНЕ,

СВЕТЛАНЕ 

и АЛЕКСАНДРЕ.

(56/209693)

4. новембра 2015. умро је наш драги

СТЕВАН КУЛИЋ

Испраћај је обављен 7. новембра 2015. го-

дине, на Новом гробљу, у Београду.

Овим се захваљујемо свим пријатељима и

поштоваоцима који су саучествовали у

нашој тузи и присуствовали последњем

испраћају.

Породица КУЛИЋ

(127/209918)

19. новембра 2013. напустио нас је

САБО КАРЛО 

ЦРВЕНИ

Породица
(12/209541)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 19. новембар 2015. 23

Последњи поздрав комшиници

ЗОРИЦИ ГЛАВОНИЋ
10. XI 2015.

од комшија из улаза у Д. Петровића Шанета 26.

(6/209524)

13. новембра преминула је наша

РУЖА МАРКОВ
1936–2015.

Живећеш вечно у нашим срцима.

Твоји: сестра ОЛГА, зет ВУКОТА и сестрићи ГОРАН и ЂОРЂЕ

(17/209553)

Обавештавамо сву родбину и пријатеље да нас је 11. новембра

2015, у 85. години, напустио наш драги

НИКОЛА БУРАЗОР
Сахрана је обављена 13. новембра 2015, на Новом гробљу, у Панчеву. 

Ожалошћени: супруга ДУШАНКА, синови ДРАГАН и ЗОРАН, 
сестра АНКИЦА и зет МЛАДЕН, снаје ДУШКА и ВЕСНА, 

унуци ГОРАН, ТИЈАНА, НЕМАЊА и АНЂЕЛКА, 
праунуци и остала родбина

(19/209564)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и

пријатеље да је 10. новембра 2015, у 81. години,

преминула наша драга

ЗОРИЦА ГЛАВОНИЋ
Четрдесетодневни помен даваћемо 19. децембра
2015, у 10 сати, на Старом православном гробљу.

Ожалошћени: ћерка ЉИЉАНА, син МИРКО,
унуци НЕМАЊА, АЛЕКСАНДАР и РАДОВАН 

и снаја ЈОВАНКА
(28/209592)

ЗОРИЦА ГЛАВОНИЋ
Драга мајко и бако, заувек ћеш бити у нашим срцима.

Кћерка ЉИЉАНА и унук НЕМАЊА

(29/209594)

Последњи поздрав при-

јатељу

НИКОЛА 

БУРАЗОР

Породица

ПЕРОШЕВИЋ

(30/209594)

СЛОБОДАНКА

ИГЊАТОВИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Брат МИЛИВОЈЕ 

и братанице МАРИЈА 

и МИЛИЦА

(37/209637)

СЛОБОДАНКА 

ИГЊАТОВИЋ

Живећеш вечно у на-

шим срцима.

Отац ТИХОМИР 

и мајка РАВИЈОЈЛА

(38/209637)

СЛОБОДАНКА 

ИГЊАТОВИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Супруг РАДОМИР, 

ћерка ВЕСНА 

и син АЛЕКСАНДАР

(39/209637)

Преминуо је наш вољени

САША ЂУРЂЕВ
27. XI 1948 – 11. XI 2015.

Сахрана је обављена 13. новембра, у ме-

сту Церна, Хрватска.

Ожалошћени: супруга КАТИЦА, тетка

ЖЕЊА с породицом, тетка ЈАГОДА 

с породицом из Канаде, сестре ГАЛИНА

и ГОРДАНА с породицама, МИЉАНА 

с породицом и остала родбина

(50/209668)

СЛОБОДАНКА ИГЊАТОВИЋ

Последњи поздрав.

ПЕТРИЈА, МАРИЈА и АНА с породицама
(94/209815)

СЛОБОДАНКИ ИГЊАТОВИЋ
последњи поздрав.

Породице ПЕРОВИЋ, ПАВЛИЋ и ЂЕРФИ

(95/209815)

Последњи поздрав бра-

ту и шураку

НИКОЛИ
од сестре АНКИЦЕ 

и зета МАНЕТА.
(121/209898)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

драги

ЈОЦА ТРНОВАЦ
1957–2015.

Наш вољени је преминуо 12. новембра 2015. За-

увек ћеш остати у нашим срцима.

Ожалошћени: син НИКОЛА, сестра ОЛГИЦА,

сестрић ЈОВАН, сестричина ЈОВАНА 

и брат ПЕРА
(47/209657)

Великом пријатељу последњи поздрав

ЈОЦИ ТРНОВЦУ

ДУЛЕ, МИЋА и ЗЛАТКО

(79/209768)

Последња тура нашем омиљеном конобару

ЈОЦА ТРНОВАЦ

Његови вечити омладинци: ПАЈА, КОСТА,

МИРА, ПИШТА, ПЕДА, АГИ, ЉУБА, 

ЗОКИ, З. Т. П., ЛУКАРА...
(83/209772)

После кратке и тешке болести, 14. новембра,

преминуо је наш супруг и отац

ПЕТАР ЖИВАНОВ
1947–2015.

Сахрана је обављена 16. новембра, на Старом
православном гробљу.

Ожалошћени: супруга ДАНИЦА, синови ЂУРА 
и ЧЕДОМИР, ћерка БИЉАНА, зет ДЕЈАН, 

унуци НИКОЛА и ПЕТАР и снаја СТОЈА
(45/209651)

Последњи поздрав во-

љеном брату

ПЕТРУ

од сестре НАДЕ, 

ЈЕЛЕНЕ с породицама

и снаје СТОЈАНКЕ.

(46/209651)

Последњи поздрав дру-

гу и колеги

ПЕРИ 

ПИНЧИ

МИЛАН ПАВЛОВ

с породицом

(44/209645)5

Последњи поздрав

БУДИМИРУ ТУБИЋУ
1925–2015.

Увек ћеш остати у нашим срцима.

Ћерка МИЛИЦА, зет ЉУБИША, унука НАТАША

и унук МИЛОШ
(63/209703)
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25. новембра 2015. навршава се годину дана от-

како није с нама наш

САВО КУТЛАЧА

Почивај у миру, живиш у нашим мислима!

Твоји најмилији
(41/209642)

23. новембра навршава-

ју се две године откад

ниси с нама

НЕБОЈША 

СУЧИЋ

Дани пролазе, а туга

остаје.

Твоји најмилији

(96/209818)

14. новембра 2015, у 74. години, преминуо је наш отац

МИЛОРАД ВУКАШИНОВИЋ
1941–2015.

Сахрана је обављена 16. новембра 2015.

Твоја доброта и племенитост заувек ће остати у сећању и нашим

срцима. Почивај у миру!

Ожалошћени: син ЗЛАТКО и кћерке МИРЈАНА 

и ЈУЛИЈАНА с породицама

(73/209751)

Последњи поздрав брату

МИЛОРАДУ

од сестре СТОЈАНКЕ.

(74/209752)

Последњи поздрав нај-

бољем ујаку на свету

Хвала ти за сву твоју до-

броту.

Твоја сестричина 

ВЕСНА МАРКОВИЋ 

с породицом

(75/209753)

Последњи поздрав дра-

гом ујаку

МИЛОРАДУ

Ујо, хвала ти за све.

Сестричина ОЉА 

с породицом

(76/209753)

17. новембра 2015, у 92. години, преминуо је наш

МАКСИМ ПЕТРУШЕВИЋ
1924–2015.

Сахрана је обављена на гробљу у Јабуци.

Ожалошћени: супруга МАРИЈА и синови РАДОМИР 

и МИЛЕ с породицама

(104/209852)

Последњи поздрав нашем драгом

МАКСИМУ ПЕТРУШЕВИЋУ
1924–2015.

од сина РАДОМИРА, снаје НЕЛЕ и унука 

ДЕЈАНА и СТЕФАНА.
(105/209852)

Последњи поздрав нашем драгом

МАКСИМУ ПЕТРУШЕВИЋУ
1924–2015.

од сина МИЛЕТА, снаје ЗОРИЦЕ, 

унука МИРОСЛАВА, ДРАГАНЕ, МАРИНЕ 

и ДЕЈАНА и праунука АНДРЕЈА, ДАВИДА,

АЛЕКСЕЈА и АНАСТАСИЈЕ.
(106/209852)

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

ОГЊЕНКА КОЧИЋ
1935–2015.

Породица НИКИЋ

(111/209870)

Последњи поздрав на-

шој драгој

ОГЊЕНКИ 

КОЧИЋ

1935–2015.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима и мислима.

Почивај у миру, нека те

чувају анђели!

БИЉАНА ЂОКИЋ 

с породицом

(112/20987

Последњи поздрав на-

шој драгој

ОГЊЕНКИ 

КОЧИЋ

1935–2015.

Сахрана ће бити 19. но-

вембра 2015, у 13 сати,

на Новом гробљу, у

Панчеву.

Твоји најмилији: 

БИЉАНА ЂОКИЋ 

с породицом

(113/209870)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Последњи поздрав тетка

ДРАГИ

Памтићемо твој ведар

дух и снажан оптими-

зам. Почивај у миру!

СУЗА с децом

(116/209875)

Прошло је годину дана откако није с нама наш брат

МАРКО ИВКОВИЋ
1989–2014.

Био си најбољи, таквог ћемо те памтити.

Твоји Панчевци
(128/м)

Последњи поздрав

МИЛАНУ 

ЕРДЕЉАНЦУ

од породица 

СТАНОЈЕВИЋ, 

ОГРИЗОВИЋ 

и ПОЛИВКА.

(114/209871)

Последњи поздрав куму

МИЛАНУ ЕРДЕЉАНЦУ

Недостајаћеш нам на сваком весељу.

Кума ЉИЉАНА, кум ЈОВАН ЂУРИШИЋ 

с породицом и кума АНА ЖИВКОВИЋ 

с породицом
(124/209901)

Последњи поздрав драгој

ДРАГИЦИ

од породице ЧОЛО и ИЛИНКЕ МАКСИМОВИЋ.

(126/м)

Последњи поздрав другарици

ДРАГИЦИ ГВЕРО

ГО СПС Панчево
(82/209770)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

ЖИВА БРАНКОВ КРАКЕР
1954–2011.

Заувек у нашим срцима и мислима.
Супруга ЉИЉАНА, ћерке ВИОЛЕТА и ВАЛЕНТИНА 

с породицама

(7/209526)

2. децембра 2015. навр-

шава се годину дана од

смрти нашег брата

СЛАВЕТА

ЈАКИМОВСКОГ

Твоја душа је увек с на-

ма, а наше мисли заувек

с тобом.

Сестре: МИЛЕВКА, 

ЉУБИНКА и ЈАНКА 

и браћа СТАНКО 

и МИЈАЛЧЕ 

с породицама

(18/209559)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ

ЦВЕТАНОВИЋ

2012–2015.

Супруга с породицом

(27/209591)

Драгој мајци и супрузи

дајемо шестогодишњи

помен

МИЛЕНА ЕРИЋ

У срцу те носимо и од

заборава чувамо.

Супруг СЛОБОДАН, син

ЦВЕТИН и ћерке 

ЈАСМИНА и СНЕЖАНА

(40/209638)

22. новембра 2015, у 11

сати, даваћемо годи-

шњи помен нашем дра-

гом

КОСТИ

РАЦИЋУ

Увек с нама.

Породица

(67/209721)

ПАРЕЖАНИН

ЈЕВТО            БАТА            ГОЦА
1994–2015.                     1998–2015.                2001–2015.

С љубављу и поштовањем њихови најмилији

(77/209755)

24. новембра 2015. навршавају се четири тужне

године откад нас је напустио

МИЛАН АЛЕКСА
1986–2011.

Остаће заувек у нашим срцима и мислима.

Колектив „Стари Тамиш” а. д. Панчево
(78/ф-2087)

ЈЕЛЕНА

БАБИЋ
1.  XI 1967 – 23. XI 2011.

Била си као анђео лепа,

сада си с њима, нека те

они чувају.

Воли те мама ЛЕЛА,

САВА, син ДЕНИ-ЛУКА

и ћерка МИЛИЦА 

с породицом

(84/209780)

Године туге и бола без моје деце

АНКИЋ

СЛОБОДАН                   СЛАВКО

2003–2015. 1996–2015.

Ожалошћена тужна и неутешна мајка МИЛЕНА

(86/209790)

Сећање на стрица

СЛОБОДАНА

АНКИЋА

Братанице АНЂЕЛА

и АДРИЈАНА

(87/209791)

19. новембра 2015. навршава се годину

дана од смрти наше вољене

СМИЉЕ КУБИК
рођена Јаворина

1931–2014.

Иако време пролази, заувек остајеш у на-

шим мислима.

Твоји: ћерка ИРЕНА и син АНДРИЈА 

с породицама

(98/209835)

Обавештавамо родбину

и пријатеље да ћемо 21.

новембра, у 11 сати, да-

вати годишњи помен

нашем драгом

СЛАВЕТУ 

ЈАКИМОВСКОМ

Твоја породица

(107/209858)

Навршило се двадесет

година откад ниси с нама

НИКО

БОДРОЖИЋ

Увек ћеш бити у нашим

сећањима.

Твоји: супруга 

ЦВИЈЕТА, брат МИЛЕ 

с породицом, сестра

МИЛКА, син МИЛАН 

с породицом и ћерка

ДАНИЈЕЛА 

с породицом

(115/209872)

БРАНКО 

ВУЈАЧИЋ

Драги тата, прошло је

десет тужних година

без тебе. Пуно нам не-

достајеш.

Твоји најмилији

(118/209886)

У уторак, 24. новембра 2015, у 11 сати, на гробљу у Црепаји,

одржаће се парастос поводом четворогодишњице смрти

МИЛАН АЛЕКСА
1986–2011–2015.

Ако ти јаве: умро сам,

Ти знаш – ја то не умем.

Љубав је једини ваздух

који сам удисао.

И осмех једини језик

који на свету разумем.

На ову земљу сам свратио

да ти намигнем мало

да за мном остане нешто

као лептиров траг.

Немој да будеш тужан.

Толико ми је стало да останем у теби

будаласт

чудно драг.

Ноћу, кад гледаш у небо,

и ти намигни мени.

То нека буде тајна.

Упркос данима сивим

кад видиш неку комету

да видик зарумени

упамти: то ја још увек

шашав летим и живим.

ТВОЈА ПОРОДИЦА
(119/Ф-2088)

26. новембра 2015. навршавају се две године от-

кад није с нама наша вољена

АНЂЕЛИЈА ГЛУМАЦ

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Супруг ДАНЕ, син МИЛЕ, снаха БЕБА и унуке

МИЛИЦА и МАРИЈА
(122/209898)
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,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР
СПАСИЋ

2007–2015.
Осам тужних година.
Вечно ћеш остати у на-
шим срцима. Бол не
пролази. 

Супруга
СТАНИСЛАВКА и син
БОБАН с породицом

(21/209568)

ДУШАН 

МИТИЋ

1993–2015.

Они који су те волели,

нису те заборавили.

Твоји најмилији

(22/209577)

СЕЋАЊЕ

ИВАН 

КРАШИЋ

19. XI 2009 – 19. XI 2015.

Чувамо те од заборава.

Твоја породица

(23/209578)

Сећање на нашег драгог

ЗОРАН БРАЈКОВИЋ
2004–2015.

Љубав и молитва испуњавају наша срца и

чувају успомене на тебе.

Породице БРАЈКОВИЋ, БАСАРИЋ, ИЛИЋ

и МИЛЧИЋ

(24/209580)

СЕЋАЊЕ

ДАМИР 

КАПС КЕЦ

У тишини твоја душа у

спокоју 15 година почива.

Дани пролазе, а бол

остаје. 

Твој отац МИРКО 

и тетка КАЈА

(25/209582)

СЕЋАЊЕ

САНДРА

ТОШИЋ 

УРОШЕВ
Прошле су четири годи-

не, а бол и празнина у ср-

цу су сваког дана све јачи.

Твоји: син, мама, тата и

сестра с породицом

(35/209621)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МАРИОРА 

БЕКА

У вечном болу твоја

ЋИРЕШИКА

(36/209633)

СЕЋАЊЕ

Пет година није с нама

МИЛОВАНКА

ЖИВКОВИЋ

22. XI 2010 – 22. XI 2015.

Успомена на њу остаће

заувек.

Ћерке НАДА и АНКА 

с породицама

(52/209681)

22. новембра навршава се тужна година откако

није с нама наша драга

ИЛИНКА СТЕЈИЋ
1927–2014.

Сећање на тебе не бледи.

С љубављу и поносом вечно ћемо чувати успоме-

ну на тебе.

Твоја снаха НАДА и братичине ИЛИНКА  

и МИРА с породицама
(53/309691)

24. новембра, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашој

драгој мајци, свекрви, ташти и баки

МИЛКИ ТРИФУНОВИЋ
1939–2015.

Својом племенитом душом и великим срцем заслужила си љубав и
сећање. Време не лечи тугу већ је појачава. Много нам недостајеш.

Волимо те и тугујемо за тобом.

Син РАДОСАВ и ћерка СТОЈАНА с породицом
(64/209709)

САНДРА

УРОШЕВ 

ТОШИЋ

5. X 1981 – 23. XI 2011.

Фали ми љубав и нежна

рука твоја, волим те,

мајко моја.

Знам да су те одвеле не-

ке сене, али ти ћеш увек

бити део мене.

Син НИКОЛА с татом,

баком и деком

(65/209710)

Прошло је једанаест го-

дина без нашег драгог

СТАНИМИР 

ЈОВАНОВИЋ

1937–2003.

Супруга ЉУБИЦА

(68/209722)

22. новембра, у 11 сати, на гробљу у Качареву,

даваћемо четрдесетодневни помен нашем

МИЛАНУ 

ЈАЋИМОВИЋУ

Заувек ћеш остати у срцима твојих најмилијих. 

Супруга СТОЈКА, син ИВИЦА, снаја СВЕТЛАНА

и унуке МАРИЈА и ТЕОДОРА
(69/209743)

Драги тата

МИЛАН 

ЈАЋИМОВИЋ
Не могу замислити да те

више немам. Вечно ћеш

бити у нашим срцима.

Нећемо те заборавити.

Ћерка БИЉАНА

с породицом

(70/209743)

Драги брате

МИЛАН

ЈАЋИМОВИЋ

У очима ћу сузе сакрити,

у грудима бол прогута-

ти, али у срцу пуно рана

никада нећу залечити.

Сестра РУЖА 

с породицом

(71/209743)

Драга бако, мислим на тебе...

АНА ПАП
рођ. Борбељ

18. XI 1992 – 18. XI 2015.
С поштовањем унук ГАБРИЈЕЛ с породицом

(72/ф-2086)

Заувек у нашим срцима

син и брат

ЈУГОСЛАВ 

МИЋИЋ ЈУГЕ

27. Х 1965

18. XI 1994 – 18. XI 2015.

Никада те неће забора-

вити.

Отац РАТКО, сестра

ОЛИВЕРА, родбина 

и пријатељи

(80/209769)

Заувек у нашим срцима

мајка, бака и прабака

ЖИВОЈКА 

ЂУКИЋ 

ПРОДА

3. V 1947.

21. V 1997 – 18. XI 2015.

Твоји најмилији: ћерка

ОЛИВЕРА с породицом,

родбина и пријатељи

(81/209769)

СЕЋАЊЕ

КАТИЦА ЖИВОЈНОВ

НАДА и ЦАНА с породицама

(85/209784)

19. новембра 2015. навршава се четрдесет дана

откако нас је напустио наш вољени Влада

ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ

Волећемо те заувек и чуваћемо успомену на тебе.

Супруга ЉИЉАНА, синови БОЈАН и АНЂЕЛКО,

снаја СНЕЖАНА и вољени дедини дечаци 

ЛАЗАР и РАСТКО
(88/209798)

ДРАГАН БОШЊАК БАТИЦА
Три године ниси с нама.

ВУЧКО, СИМКЕ, ПИЛЕ и ЗЛАТКО

(89/209800)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН ПУРА

ЈОВАНОВИЋ

1939–2011.

Четири године туге без

тебе, али си увек у мом

срцу и мислима.

Твоја супруга 

ДУШАНКА

(93/209814)

ГОЈКО 

ЏЕЛЕТОВИЋ
1993–2015. 

Твој АЦА

(57/209702)

НИКОЛА

ЏЕЛЕТОВИЋ
2003–2015.

Твој АЦА

(58/209702)

НАТАЛИЈА
ЏЕЛЕТОВИЋ

2004–2015.
Твој АЦА

(59/209702)

ЕРЖЕБЕТ 
ЏЕЛЕТОВИЋ

2005–2015.
Твој АЦА

(60/209702)

ЂУРЂИНКА
ЏЕЛЕТОВИЋ 

2009–2015.
Твој АЦА

(61/209702)

МИЛОРАД
ЏЕЛЕТОВИЋ 

2010–2015.
Твој АЦА

(62/209702)
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IN MEMORIAM

FRANJA KRAUTSAK        ROSA KRAUTSAK

28. VI 1936 – 12. X 2005.                 22. VIII 1940 – 22. XI 2014.

Ćerka DANIJELA

(2/20949

СЕЋАЊЕ

СЛАВЕ 
СТОЈАНОВИЋ

16. XI 2008 – 16. XI 2015.
Када кажу да време ле-
чи све, то је лаж, исти је
бол за тобом као пре се-
дам година.
Увек си у мислима тво-
јих најмилијих.

Супруга ЉИЉАНА 
с децом

(3/

Наш драги отац

БЕЛА ХЕДРИХ

изненада је преминуо 4. новембра 2015. године.

Сахрањен је у Гингену, Немачка.

Ожалошћени: ћерке СИГРИД и ГУДРУН
(4/209506)

МИРОЉУБ ПИПЕРСКИ
дипл. инж. електротехнике

1951–2009.

Чувамо успомену и сећања на тебе као

највећу драгоценост.

Породица

(5/209522)

ПОМЕН

БРАНКА ГОЈА

2014–2015.

Време пролази, а ти си

заувек у нашим мислима.

Много нам недостајеш.

Твој син БОБАН 

и сестре СЛАВИЦА 

и МИРА с породицом

(8/209530)

Прошла је тужна годи-

на откад није с нама на-

ша тетка и баба

ПРАВДА 

ЈОКИЋ

С поштовањем и љуба-

вљу чувамо сећање на

њу.

НЕВЕНКА и МИЛЕ 

с породицом

(9/209535)

24. новембра навршава

се година откако ниси с

нама

ПРАВДА

ЈОКИЋ

Време пролази, али у

срцима наших који те

воле живећеш вечно.

Твоја сестра ОЛИВЕРА

с породицом

(1/209172)

24. новембра навршава

се година од смрти моје

драге супруге

ПРАВДЕ 

ЈОКИЋ

1944–2014.

21. новембра 2015, у 11

сати, на Старом право-

славном гробљу, дава-

ћемо помен.

Заувек у срцу твој 

ДРАГАН

(10/209535)

У недељу, 22. новембра

2015, у 11 сати, на гро-

бљу у Омољици, дајемо

годишњи помен

МИЛИВОЈУ 

МИЋИЋУ

1941–2014.

Помен даје његова 

супруга ЦВЕТА, синови

ЈОРДАН и ЈУГОСЛАВ,

снаја БИЉАНА и унуци

МАРИО и МИХАЈЛО

(11/209539)

У недељу, 22. новембра 2015, у 11 сати, на

Старом православном гробљу, у Панчеву,

даваћемо четрдесетодневни помен нашој

вољеној

СЕЈИ ОЛГИ 

НИКАШИНОВИЋ
С тугом, болом и љубављу много нам недо-

стајеш.

Најмилији

(13/209545)

25. новембра 2015. навршава се пуна година от-

како није с нама наш 

МИЛОШ СРЕДОЈЕВИЋ
2014–2015.

Недостатак твоје доброте, љубави, оптимизма,

смеха и шале је ненадокнадив. Заувек ћеш жи-

вети у нама!

С љубављу твоји најмилији: супруга РАДА 

и ћерке ЈЕЛЕНА и ИВАНА с породицама
(14/209548)

НИКОЛА 

МИЛОЈЕВИЋ

21. XI 2005 – 2015.

Године пролазе, ти ћеш

заувек бити у нашим ср-

цима и међу нама. 

Супруга КАТА и синови

РАТКО и ЧЕДОМИР,

снаје ЕВИЦА 

и АНДРИЈАНА, унуци

МАРКО, НИКОЛА 

и ПАВЛЕ, унука 

МАРИЈА и праунука

ДУЊА

(15/209549)

25. новембра 2015. навр-

шава се седам година от-

како је преминула наша

ЈАСМИНА 

ГОЛУБОВ

14. VIII 1952 – 25. XI 2008.

Породица ГОЛУБОВ

(15/209522)

Мими, прошле су две

године откако те немам,

много ми недостајеш

ЈАСНА

ПЕТКОВИЋ

Највише на свету воли

те ћеркица ЛЕНА.

(20/209566)

26. новембра, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо го-
дишњи помен нашој драгој супрузи, мајци и баки

МИЛЕНИЈА КОСТАДИНОВ
Знала си колико те волимо, али не знаш колико нам
недостајеш.

Твоји најмилији
(26/209586)

У уторак, 24. новембра 2015. године, у 11 сати, у храму Успења

Пресвете Богородице (црква са два торња), даваћемо четрдесето-

дневни помен нашем вољеном

СЕКУЛИ ЖИВАНОВИЋУ

Време пролази, туга остаје, много нам недостајеш.

Супруга МАРИЈА и син МИОДРАГ

(32/209610)

СЕЋАЊЕ

ИВАН ТАСИЋ
2001–2015.

Породица ТАСИЋ

(33/209616)

МИЛОШ ЗЛАТКОВИЋ
2006–2015.

Оставио си траг који се не брише, доброту која

се не заборавља, тугу која не пролази.

Породица
(34/209617)

24. новембра навршава

се пет година од смрти

мог супруга

ЖИВЕ 

ФРАНЦА

Никад те неће 

заборавити

супруга ВЕРА.

(49/309663)

ДРАГУТИН МИЈАЛКОВИЋ
2. VII 1933 – 16. XI 2012.

Прошле су три године...

Твоји: МАРКО, ЈОВАНКА и ЉИЉА

(66/209713)
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Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и

заштиту животне средине, на основу члана 25. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени гла-

сник РС” бр. 135/04), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о доношењу Решења о давању сагласности на

Студију о процени утицаја на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 17. новем-

бра 2015. године  донето Решење о давању сагласности

на Студију о процени утицаја на животну средину про-

јекта ДВ 2X400 kV Панчево 2 – граница Румуније, носи-

оца пројекта ЈП „Електромрежа” Србије у Београду,

Улица кнеза Милоша бр. 11.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део Извештаја Технич-

ке комисије, као и увидом у достављену документацију,

којом је констатовано да предметни пројекат својом ре-

ализацијом неће имати негативних утицаја на животну

средину уколико се испоштују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере

дефинисане поглављем 2.7 Студије о процени утицаја

на животну средину, као и да обезбеди извршавање про-

грама праћења утицаја на животну средину, предвиђе-

ног поглављем 2.8 Студије о процени утицаја на живот-

ну средину.

Решење о давању сагласности на студију о процени

утицаја на животну средину је коначно у управном по-

ступку. Против овог решења се може покренути управ-

ни спор пред Управним судом у Београду у року од 30

дана од дана објављивања овог обавештења.

(Ф-2089)

„Стари Тамиш” а. д. Панчево 

расписује Конкурс за радно место:
Дипломирани пољопривредни инжењер

(технолог заштите биља)

Опис посла: агроном за заштиту усева и биља је одговоран за дневне активности (као

што су извиђање, превентивне мере, прскање, санитација, бележење) како би их за-

штитио од свих штеточина и одговоран је за то да се све активности спроводе у скла-

ду са међународним захтевима. 

Дипломирани пољопривредни инжењер ратарства

Опис посла: агроном је задужен за побољшање процеса гајења усева и за препоруку

техника за повећање приноса.

Пожељна средња стручна спрема 

из области пољопривреде

Опис посла: радник општих послова примењује пестициде, хербициде и ђубриво на

усеве; сади, одржава и жање усеве. Такође управља машинама и другом опремом за

обраду; пружа сезонску помоћ.

Потребно образовање и вештине:

– Пожељно знање енглеског или немачког језика;

– Познавање рада на рачунару;

– Возачка дозвола Б-категорије;

Лични профил кандидата:

– Самостална и одговорна особа високих личних и професионалних стандарда;

– Спремност на тимски рад уз потребну вештину у организацији рада и

комуникацији.

И-мејл адреса на коју можете слати биографију је:

zaposlenje@staritamis.rs

Или поштом на адресу:

Стари Тамиш а.д. Панчево

Кестенова 004

26000 Панчево

с назнаком:

ЗАПОСЛЕЊЕ

Конкурс је отворен до 17. децембра 2015. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО 

РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС 

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА 

Локал бр. 10, у ламели 5, укупне површине 10,52 м2,

на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, по почетној це-

ни од 1.000 дин./м2. 

Локал бр. 7, у ламели 9, укупне површине 25,38 м2,

на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, по почетној це-

ни од 1.000 дин./м2. 

Рок за достављање понуда је осам дана од дана обја-

вљивања Конкурса. 

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огла-

сним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Ту-

цовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у

Панчеву. (Ф) 

GAZELAKOMERC d. o. o. има потребу да прошири свој тим, тако да су нам потребни пра-

ви кандидати за позицију:

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

Пословна јединица Панчево

Нудимо:

– Шансу да радите у фирми која је једна од водећих на тржишту ауто-делова,

– Динамичан рад у пријатном окружењу,

– Могућност сталног унапређивања знања, техника и способности,

– Плаћен прековремени рад,

– Слобода у раду,

– Редовну и сигурну новчану накнаду.

Критеријуми:

– Минимум ССС,

– Минимум три године искуства у овом или сличним пословима у ауто-индустрији,

– Познавање неког страног језика (енглески, немачки, италијански) је предност,

– Љубазност, стрпљивост, комуникативност,

– Возачка дозвола Б-категорије (Ц-категорија је предност).

Уколико испуњавате горе наведене критеријуме, пошаљите Ваш CV и мотивационо

писмо на jovan@gazela.rs.

(Ф)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на жи-

вотну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04 и

36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта Нафтна индустрија Србије а. д.

Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад, поднео захтев

за одлучивање о потреби процене утицаја на животну

средину за пројекaт рушења и уклањања објекта бензин-

ске станице „Тамиш–Дунав” на локацији Панчево, нови

Београдски пут Е-70 бб, на катастарској парцели бр.

14017/1 к. о. Панчево, на територији града Панчева. 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца

пројекта може се извршити у просторијама Секретарија-

та за заштиту животне средине Градске управе града

Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 614, од 12. до 22.

новембра 2015. године, радним данима, од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-

ном року достави мишљење у вези с поднетим захтевом.

(Ф-2076)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Повереништво за избеглице

Саопштење за медије

Пријавите се за доделу сеоских кућа

са окућницом

Обавештавају се избеглице и бивше избеглице из

Хрватске и Босне и Херцеговине које живе на територи-

ји града Панчева а заинтересовани су за програм доде-

ле сеоских домаћинстава са окућницом да ће јавни по-

зив бити објављен 4. јануара 2016. и трајаће до 17. фе-

бруара 2016. године.

Наведена стамбена решења додељују се у оквиру

другог потпројекта Регионалног стамбеног пројекта Ре-

публике Србије (РСП).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање

стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске ку-

ће са окућницом у маскималном износу до 9.500 евра у

динарској противвредности и доделу пакета помоћи

(грађевински материјал и опрема у циљу побољшања

услова живота) у максималном износу до 1.500 евра у

динарској противвредности по породичном домаћин-

ству. Изабрани корисник помоћи може додатно да уче-

ствује сопственим средствима у реализацији помоћи за

решавање стамбених потреба у износу до 50 одсто од из-

носа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом.

Потенцијални корисници су обавештени да ће јавни по-

зив за доделу сеоских кућа бити објављен 4. јануара

2016. године, тако да у периоду пре његовог објављива-

ња треба да пронађу сеоско домаћинство за чију купо-

вину су заинтересовани.

Да би корисник добио стамбено решење услов је да

нема решено стамбено питање у Републици Србији ни у

земљи порекла и да није ништа продао ни обновио у зе-

мљи порекла. Све информације заинтересовани кори-

сници могу добити телефоном на број 013/308-818.

Регионални програм стамбеног збрињавања (РСП)

заједнички је вишегодишњи програм Републике Србије,

Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске,

који има за циљ да обезбеди трајна стамбена решења за

око 27.000 најугроженијих избегличких породица, од-

носно за око 74.000 људи у региону. Од тог броја 16.780

породица је у Србији, тачније око 45.000 људи.

Регионални стамбени пројекат Републике Србије

вредан је 335 милиона евра. Регионални стамбени про-

грам све четири земље вредан је 584 милиона евра и фи-

нансиран је средствима Европске уније, која је највећи

донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Ита-

лије, Норвешке, Швајцарске, Данске, Турске, Луксем-

бурга, Кипра, Румуније, Чешке, Словачке и Мађарске.

(Ф)

PAN-LEDI d. о. о.

Ритска 14

Панчево

Одлуком директора предузећа 

расписује се

ОГЛАС

за пријем радника 

за следећа радна места:

1. дипломирани правник

2. вулканизер

Информације на тел. 013/355-547, од 9 до 15 сати.

(Ф-2090)

Радно време 
благајне: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима 

од 8 до 13 сати



То је подразумевало безброј
безбедносних провера, због
којих смо се питали да ли ће
пртљаг уопште стићи с нама –
присећа се Милош.

Према његовим речима,
такмичење у Порту било је
права авантура. У финалу се
нашло 17 учесника из Европе
и Јужне Америке. Они су на-
ступили у комплексу „Multiu-
sos de Gondomar”, који прима
око 8.000 људи.

– Жири је био одушевљен
нашим избором материјала
будући да су остали такмича-
ри уложили знатно више нов-
ца у целу причу са сличним

преузео сам на себе, док је Ан-
дреа била задужена за кројење
делова оклопа, њихово фарба-
ње и довођење у финални об-
лик, као и за израду крила. Ко-
стим је у изворној форми од-
нео убедљиву победу на „Јапа-
низму” и прилично домини-
рао додатно дорађен у Порту –
наставља причу Милош.

Андреин костим који је
одушевио свет састоји се из
оклопа сачињеног од изола-
ционих материјала, пластике,
полистирена, с детаљима ли-
веним од силикона, зубарског
гипса, рама за крила од ком-
позитних материјала, драпе-
рија од различитих типова
тканине и вешто распоређе-
них ЛЕД диода. Занимљиво
је да је Андреа израдила кри-
ла од невероватних 1.500
ручно сечених пера различи-
тих облика.

– Материјал смо углавном
набављали у локалној продав-
ници типа „уради сам”, а ре-
зултати су били запањујући.
Ипак, након победе у Београ-
ду чинило нам се да нисмо
били припремљени за светски
ниво приступа косплеју, јер
тамо људи улажу огроман но-
вац и небројене сате рада у
своје костиме. Но то нашу по-
беду чини слађом. Иначе, нај-
већи проблем није била сама
израда, колико допремање
гломазног костима везаним
летом до Португала преко
франкфуртског аеродрома.

Спој љубави и 
заједничких 
интересовања као
добитна комбинација

Чудан „спорт” све
популарнији у Србији

Наш суграђанин Милош Мак-
симовић и његова девојка –
Београђанка Андреа Милано-
вић прославили су нашу зе-
мљу у свету освојивши прво
место на једном сасвим нео-
бичном, а престижном и у
иностранству веома популар-
ном такмичењу: „Cosplay
World Masters”, одржаном у
Порту крајем октобра.

Ако вам назив такмичења не
говори много, ту је тридесет-
двогодишњи Милош Макси-
мовић да појасни о чему је реч:

– Косплеј је зачет раних де-
ведесетих година у Јапану као
вид забаве младих и подразу-
мева израду и презентовање
костима ликова из јапанске
популарне културе: анимира-
них филмова – анима, стри-
пова – манга, као и видео-ига-
ра. Јако брзо се шири светом
и за непуну деценију прераста
оквире Јапана, да би проте-
клих година постао део
мејнстрима, односно мулти-
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бави мноштвом креативних
хобија: од цртања и фарбања
минијатура, преко прављења
„steampunk” аксесоара и по-
пуларизације „steampunk”
супкултуре у Србији, па до из-
раде косплеј костима. Управо
овај занимљив хоби додатно
је повезао Милоша и његову
девојку Андреу, двадесетого-
дишњу студенткињу друге го-
дине дизајна на Факултету
примењених уметности у Бео-
граду. Њихова љубав и креа-
тивност довели су их ових да-
на до врха света.

– Косплејом се бавим већ ду-
ги низ година и имам иза себе
много прилично запажених
костима и међу зачетницима
сам косплеј заједнице у Срби-
ји. Но никада се нисам такми-
чио и увек се некако нађем у
организационо-логистичкој
улози, тако да је ово такмиче-
ње донекле било обострани де-
би, будући да је ово и Андреи-
но прво појављивање на ко-
сплеју – објашњава Милош.

А читава ова прича почела
је летос, када се Андреа при-
јавила за такмичење коспле-
јера у оквиру манифестације
„Јапанизам” у београдском
Дому омладине. Она и Ми-
лош заједно су осмислили и
направили костим лика Saint
Celestine из игре на табли
„Warhammer 40K”. У оштрој
конкуренцији двадесетак љу-
тих косплејера Андреа је из-
војевала прво место и пласи-

ПАНЧЕВАЦ И БЕОГРАЂАНКА ПРВАЦИ СВЕТА У КОСПЛЕЈУ

СВЕТА СЕЛЕСТИНА ПОКОРИЛА ПОРТУГАЛ

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.

Чупка
Прелепа женка која у себи
има и крви бобтејла про-
нађена је у центру града.
Весела је, привржена и до-
броћудна.

Уколико је неко препо-
зна или жели да је удоми,
може је наћи у градском
прихватилишту у Власин-
ској 1 (број телефона
013/352-148).

Тигрица
Живахно маченце спа-
сено је са улице. Наша
хумана суграђанка га је
пронашла старог свега
неколико дана, отхра-
нила га и сада је, након
два месеца, већ стасало
за удомљавање.

Мазно је, разиграно и
прилагођено животу у
кући с другим животи-
њама.

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.

Друштвo пријатеља животиња
„Љубимци” било је веома
агилно у протеклом периоду
и, поред тога што се бавило
удомљавањем напуштених
животиња, учествовало је у
многобројним акцијама и ма-
нифестацијама.

Већ трећу годину заредом та
панчевачка организација је би-
ла део пројекта „Жива библио-
тека” на Међународном сајму
књига у Београду. Том прили-
ком је Иван Курајов, председ-

ник Друштва, представљао књи-
гу о заштитницима животиња.
Она је била једна од читанијих
током трајања поменуте актив-
ности, а подржали су је Савет
Европе, Министарство омлади-
не и спорта Републике Србије и
Канцеларија поверенице за за-
штиту равноправности.

Поводом Светског дана жи-
вотиња – 4. октобра, Друштво
пријатеља животиња „Љубим-
ци”, у сарадњи с Предшколском

установом „Дечја радост”, рас-
писало је конкурс за дечје радо-
ве на тему „Мали хероји вели-
ког срца”. За разлику од прет-
ходних година, овог пута се у
свим вртићима организују еду-
кативно-креативне радионице у
оквиру којих ће деца кроз причу
доћи до идеје како да направе те
радове. На крају овог процеса
биће изабрани најбољи радови,
а потом ће бити приређена и из-
ложба. У поменутим радиони-

АКТИВНОСТ ДРУШТВА ПРИЈАТЕЉА ЖИВОТИЊА

Мали хероји великог срца

рала се на светско такмичење
у Португалу.

– Игра „Warhammer 40K” је
током година преточена у не-
колико видео-игара, али ми
смо за узор узели саму фигу-
рицу. Света Селестина у игри-
ци представља еквивалент Јо-
ванке Орлеанке уздигнуте у
статус светице. Андреа ју је
изабрала јер представља јак
еманциповани женски лик у
оквиру научне фантастике, ко-
ји није искључиво жена у ме-
талном грудњаку, већ неко од
кога зазире половина галакси-
је... И да, има крила... крила у
распону од три и по метра –
дочарава Милош уз осмех.

Из жеље за уклапањем та-
лената које наш суграђанин и
изабраница његовог срца по-
седују, овај њихов „викенд-
-пројекат” прерастао је у врло
озбиљну причу.

– Костим је производ зајед-
ничког рада, ентузијазма и
трачка мегаломаније, ако
узмемо у обзир његову величи-
ну. Подела рада се свела на
технички део прилагођавања
фиктивних димензија и избо-
ра материјала за израду нечега
што постоји искључиво као
оловна фигурица, цртеж и по-
лигонални објекат нечему што
жив човек заиста мора да ста-
ви на себе и да притом може
да се креће и да уз то изгледа
доследно оригиналу. Глома-
зније и покретне делове, елек-
тронику, као и израду рама

цама с децом се разговара о за-
штити животиња и о томе како
треба да се понашају у њиховом
друштву.

Као посебан догађај у проте-
клом периоду истиче се потпи-
сивање споразума о дугорочној
сарадњи између Медицинске
школе „Стевица Јовановић” и
Друштва пријатеља животиња
„Љубимци”. У наредних неко-
лико недеља овим поводом би-
ће одржана серија предавања,
а у школи ће бити оформљена
и секција у којој ће ученици
имати прилику да науче многе
корисне и занимљиве детаље
из области добробити животи-
ња, њиховог понашања и
здравствене неге. Током осам-
наест уводних предавања, ко-
лико их је планирано у сваком
разреду, ученици ће бити ин-
формисани о томе чиме се ова
организација конкретно бави и
моћи ће да постану активни
учесници у овом програму.
Планирано је и да ђаци посете
прихватилиште и азил за жи-
вотиње.

Ј. Ф.

учинком. Награда је била нов-
чана, тако да је било јако при-
јатно отићи на одмор у Порту-
гал и вратити се у плусу. Тако-
ђе, следеће године о њиховом
трошку путујемо у Лисабон
као судије на следећем такми-
чењу „World Cosplay Masters”
– завршава Милош.

Након овако лепог и нада-
све неочекиваног успеха Ми-
лош и Андреа се надају да ће
им следећа дестинација бити
„Eurocosplay” у Лондону, а
планирају и да учествују на
регионалним фестивалима у
Румунији и Мађарској.

Д. Кожан

Света Селестина испод које се крије Андреа

Андреа и Милош – прваци света у љубави и креативности

На основу овог лика је
настао костим

милионска индустрија у окви-
ру које успешни косплејери
достижу статус звезда са уго-
ворима о спонзорству вели-
ких компанија. Поента ко-
сплеја је у томе да аутор што
боље, кроз костим и перфор-
манс, дочара фиктивни лик.

Милош је завршио ИТ ме-
наџмент у Новом Саду, а за-
послен је у једној иностраној
компанији као хелпдеск
агент, али се у слободно време



– Играли смо у истом тем-
пу од првог до четрдесетог
минута. То сам и захтевао од
својих играча, јер се тако ис-
казује поштовање и према ри-
валу и према нашем раду.
Послужио нас је и шут, у пр-
вом полувремену смо били
прилично ефикасни. У на-
ставку меча смо мало пали,
имали смо и неколико олако
изгубљених лопти, али пошто
је утакмица била прилично
извесна, то је и разумљиво –
рекао је Бојан Јовичић, први
тренер Тамиша.

Панчевци сада имају скор
од три победе и пет пораза, а
наредног викенда путују у Вр-
шац на мегдан са истоименим
домаћином.

СПОРТ30
Четвртак, 19. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ДЕКЛАСИРАО ЈАГОДИНЦЕ
Сјајна утакмица
наших кошаркаша

По такту Ивана 
Смиљанића

Осмо коло Кошаркашке лиге
Србије донело је много радо-
сти љубитељима игре под
обручевима у нашем граду.
Тамиш је прошлог викенда у
Хали спортова на Стрелишту
убедљиво тријумфовао над Ја-
годином, али много више од
победе радује однос момака
које предводи Бојан Јовичић
према игри и противнику, као
и евидентан напредак у свим
сегментима.

Панчевци су победили са
99:64, по четвртинама: 33:20,
27:18, 16:16 и 23:10. Разлика у
квалитету ривала била је уоч-
љива од самог почетка меча, а
томе у прилог иде и резултат
првог дела сусрета. Кошарка-
шки Тамиша су деловали
моћно и сигурно, а овог пута
их је послужио и шут. Јаго-
динцима, који су, истина, до-
шли ослабљени, није оставље-
на ни најмања нада да могу
изборити повољнији исход.
Иван Смиљанић је још једном
показао да је велико појачање
Тамиша у овој сезони. Тај сјај-
ни момак је постигао 27 поена
и био је прави лидер свог ти-
ма. Њему уз раме био је и Ни-
кола Симић, који је постигао
неколико важних „тројки”,
атрактивном игром је пажњу
на себе скренуо и капитен Ду-

Зрењанин је прошлог викен-
да био домаћин Првенства
Војводине за полетарце, на
којем се надметало 250 ма-
лих џудиста из 30 клубова.
ЏК Динамо се представио са
25 бораца, које су предводили
тренери Љубомир Станишић,
Неда Остојић и Петар Или-
јин. Наши мали суграђани су
освојили дванаест медаља, а
дечацима је припао и пехар
намењен најбољој екипи.

Највредније трофеје су за-
служили Марија Стојановски
и Владимир Богдановски,
сребром су се окитили Андри-

јана Кртенић, Филип Фран-
цуз и Матеја Зубовић, а брон-
зе су зарадили: Никола Мир-
ковић, Милица Секуловић,
Алекса Ђуровић, Немања Ју-
рица, Жарко Омчикус, Вук
Васић и Милош Стојановић.
На пета места су се пласирали
Никола Раданов, Јелена Сто-
јановски и Нина Савић.

Одлични су били и члано-
ви ЏК-а Панчево, које је
предводио тренер Марко
Атанасов.

Александар Лупулов и
Нина Албијанић освојили су
сребрне медаље, док су Не-
мања Нишић, Нина Гичков
и Филип Паланачки заслу-
жили бронзана одличја. Уче-
ствовали су и: Лазар Ванев-
ски, Милица Нишић, Михај-
ло Вуковић, Милена Вујовић
и Михајло Половић.

У исто време у Темерину је
одржан међународни турнир
на којем је учествовало пре-

ко 300 малих бораца из Ма-
ђарске, Републике Српске и
Србије.

Динамо је наступио са че-
творочланом екипом, у којој
је најуспешнија била Горда-
на Крстић, јер је освојила
бронзану медаљу. Тим је
предводио тренер Коста
Илијин.

У седмом колу Прве српске
лиге Крис-крос је у Инђији
изгубио од Железничара са
89:78.

– Нападачки смо добро
ушли у дуел, али у одбрани
смо играли прилично слабо.
За победу над оваквим тимом
морамо показати много више
карактера и знања – истакао
је Вук Станимировић, тренер
Крис-кроса.

Настављена је доминација
Динама у Другој српској лиги.
Момци које предводи Ненад
Раковац су прошлог викенда
тријумфовали у Војки, где су
истоименог домаћина савла-
дали са 94:61 и тако се осами-
ли на првом месту првенстве-
не табеле.

Завршено је Светско првен-
ство у шаху за кадете, које је
одржано на Халкидикију. Та
велика манифестација тра-
јала је две недеље, а обухва-
тила је око 4.000 учесника
из преко сто земаља.

Србију су представљала 23
такмичара, међу којима је
најмлађи био наш суграђа-
нин, седмогодишњи Марко
Милановић, званични првак
државе и шампион Војводи-
не у конкуренцији играча до
осам година. Играло се једа-
наест кола, по једна рунда
дневно, с тим да је један дан
био слободан.

Слично као и на недавном
Европском првенству, Мар-
ко је поново био један од на-
ших најуспешнијих такми-
чара, јер је са шест поена из
11 партија у својој класи
остварио натполовичан бо-

довни учинак. Овај резултат
је још вреднији ако се зна да
је Марко на првенство оти-
шао као позвани играч без
улазног рејтинга. Због тога је
он у сваком колу добијао ис-
кључиво искусне, рејтинго-
ване играче, а поред тога, у
групи у којој се такмичио
био је један од најмлађих.
Зато се права слика добија
тек када се погледају резул-
тати по годиштима, из којих
се види да је Марко четврти
у свету.

Ово је највећи досадашњи
успех Марка Милановића,
који са својих седам година
већ има троцифрен број пе-
хара и медаља. Верујемо да
ће му ово бити подстрек за
даљи напредак како би и на
будућим такмичењима успе-
шно представљао наш град и
нашу земљу.

КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО СВЕТА У ШАХУ

МАЛИ МАРКО У ЕЛИТИ

Утакмицама четрнаестог, прет-
последњег кола јесења трка за
бодове у Српској лиги група
„Војводина” ушла је у сам фи-
ниш. Панчевачки Железничар
је, после тријумфа над лиде-
ром, на програму имао тешко
гостовање у Темерину и мегдан
с домаћом Слогом. Популарна
„дизелка” је отпутовала десет-
кована, без шесторице стан-
дардних првотимаца, па је била
потпуни аутсајдер у том дуелу.

На крају се испоставило да
страх није био неоправдан:
Слога–Железничар 4:0.

Први тренер панчевачког
тима Александар Стевановић
на располагању је имао тим у
саставу: Катанић, Младено-
вић, Текијашки, Марковић,
Басарић, Ђоковић (Америјан),
Јовановић, Сарић, Новаков,
Шалипуровић и Чикић.

Фудбалери Слоге су од самог
почетка играли офанзивно, на-

метнули су свој стил игре, па су
брзо ослабљеног ривала из
Панчева натерали на капиту-
лацију. Домаћи фудбалери су
голмана Катанића први пут са-
владали већ у трећем минуту, а
до полувремена су своју пред-
ност и дуплирали. Почетком
другог полувремена најистак-

нутији играч утакмице Данијел
Панић постигао је и трећи по-
годак, па је победник тада и
практично био одлучен. У са-
мом финишу сусрета, два ми-
нута пре краја, фудбалери Сло-
ге су и четврти пут матирали
Железничар и тако поставили
коначан резултат.

шан Хукић, а млади плејмеј-
кер Александар Илкић још
једном је показао свој раско-
шан таленат. Одлично је „ди-
риговао” својим „оркестром”
и потврдио да израста у
озбиљног играча. Свака част и
тренеру Бојану Јовичићу, који
том момку указује све веће по-
верење.

Када се победи на овакав
начин, онда похвале треба
упутити свима који су носили
дрес Тамиша, а поред поме-
нутих момака, важно је иста-
ћи и Душана Милошевића
(једанаест поена), Богдана
Дробњака (осам), али и Боја-
на Лулића, који је дебитовао
за тим из нашега града и по-
стигао седам поена. 

ООММЛЛААДДИИННЦЦИИ  ДДИИННААММАА  ХХААРРААЈЈУУ  ВВООЈЈВВООДДИИННООММ

На Градском стадиону у Панчеву прошлог викенда је оди-

гран дерби Омладинске лиге Војводине у коме су се саста-

ла два водећа тима – Динамо 1945 и Пролетер из Зрења-

нина. После боље игре минималну али заслужену победу

извојевали су наши суграђани. Момци које предводи тре-

нер Петар Почуча савладали су госте с 3:2.

Панчевци су два пута водили, Зрењанинци су сустизали

предност, али је Динамо 1945 у финишу меча стигао до

вредног тријумфа. Голове за наш тим постигли су Вања Ву-

ковић, Ђорђе Павловић и Петар Бабовић.

– Захваљујући овој победи пласирали смо се у Суперли-

гу Војводине, у којој нам на пролеће предстоје дуели с Вој-

водином, Спартаком, ЧСК-ом и осталим клубовима из врха

војвођанског фудбала. Верујем да ћемо, уз неколико поја-

чања, успети да покажемо да смо прави тим – рекао је Пе-

тар Почуча, тренер омладинаца Динама 1945.

Такмичење у Суперлиги Војводине стартује у априлу сле-

деће године.

ТТААББЕЕЛЛАА  ССРРППССККЕЕ  ЛЛИИГГЕЕ  „„ВВООЈЈВВООДДИИННАА””

1. ОЏАЦИ 14 9 3 2 24:8 30

2. РАДНИЧКИ (НП) 14 8 3 3 15:11 27

3. БАЧКА 14 6 6 2 18:12 24

4. РАДНИЧКИ (СМ) 14 6 6 2 17:14 24

5. ДУНАВ 14 6 5 3 20:12 23

6. СЕНТА 14 5 6 3 15:13 21

7. ТСЦ 14 6 3 5 10:9 21

8. ОМЛАДИНАЦ 14 4 8 2 15:11 20

9. СЛОГА 14 5 4 5 19:17 19

10. ЦЕМЕНТ 14 4 6 4 16:14 18

11. РАДНИЧКИ (Ш) 14 4 6 4 11:11 18

12. ЖЕЛЕЗНИЧАР 14 4 3 7 15:23 15

13. БОРАЦ 14 3 2 9 15:20 11

14. ДОЛИНА 14 2 4 6 10:19 10

15. БАНАТ 14 2 4 8 7:18 10

16. ВРШАЦ 14 1 5 8 7:22 8

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛКА” БЕЗ СНАГЕ У ТЕМЕРИНУ

НАДМЕТАЊЕ МАЛИХ ЏУДИСТА

ПОЛЕТАРЦИ БАШ ПОЛЕТЕЛИ

У словачком граду Њитри про-
шлог викенда је одржан тради-
ционалан међународни турнир
за јуниоре и кадете под називом
„Олимпијске наде”. Из Стрељач-
ке дружине „Панчево 1813” на-
ступиле су две такмичарке, које
су имале запажене резултате.

Исидора Стојановић је до-
бро пуцала из ваздушне пу-
шке, али јој резултати од 404,1
круга за кадете и 404,8 кругова
у конкуренцији јуниорки нису
били довољни за улазак у фи-
нале од осам најбољих.

Теодора Кљајић је успе-
шно дебитовала у гађању из

ваздушног пиштоља. У кон-
куренцији јуниорки је упу-
цала 350 кругова, а с 355

кругова у надметању кадет-
киња заузела је петнаесто
место.

Наши суграђани су веома
добре резултате остварили и
на меморијалном турниру
„Желибор Младеновић Желе”
у Смедереву.

Учесници су се надметали у
гађању из серијске ваздушне
пушке. У конкуренцији пиони-
ра Марија Алексић је освојила
прво место, са 176 кругова.
Владимир Стајчић је био пети,
а Ивана Виславски је била ше-
ста. У општој конкуренцији
панчевачка екипа је заузела
девето место, а наступили су
Ивана Виславски, Синиша
Вељковић и Бисерка Гагић.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” ОПЕТ НА НИВОУ



Панчевачке „лавице” нису ус-
пеле да остваре победу у пе-
том колу Суперлиге. Оне су
прошлог викенда гостовале у
Зрењанину, где их је истоиме-
ни домаћин савладао с 3:2, по
сетовима: 25:23, 18:25, 25:18,
21:25 и 15:10. Ако је за утеху,
успеле су да освоје један бод,
који их је задржао на седмом
месту на табели.

Панчевке су отишле су на то
гостовање пуне оптимизма,
али и појачане с три искусне и
проверене играчице. Ипак,
против расположених одбој-
кашица Зрењанина, које су
одиграле можда најбољу утак-
мицу до сада, нису успеле да
остваре више од часног пора-
за. Жестока борба се одвијала
од самог почетка утакмице.
Домаће су имале осетну пред-
ност (20:11), затим је Динамо
успео да изједначи на 23:23,
али за коначан преокрет није
имао снаге. Ипак, већ у дру-
гом сету „лавице” су лако ус-
пеле да изједначе и када се
учинило да су на добром путу
да цео ток утакмице преокре-
ну у своју корист, уследио је

нови шок за њих. Предвођене
сјајном Антонином Пилипо-
вић, али и некадашњом игра-
чицом Динама Весном Секу-
лић, Зрењанинке су узвратиле
истом мером и повеле са 2:1.
На срећу својих навијача,
Панчевке су у наставку меча
заиграле боље, искористиле
све грешке домаћих и изјед-
начиле, али у тај-бреку је пре-
судила већа жеља Зрењанин-
ки, које су тако оствариле пр-
ву, историјску победу у срп-
ској елити.

Љубитељи игре преко мре-
же у нашем граду очекивали
су сигурну победу Динама,
али не треба сумњати да ће
добри резултати тек стићи.
Чим прође мало времена и
чим се силно појачана екипа
мало уигра.

Одбојкаши Борца из Стар-
чева су у петом колу Прве ли-
ге на свом терену победили
Нови Сад с 3:1, по сетовима:
25:17, 25:20, 23:25 и 25:20.

Момци које с клупе пред-
води тренер Драгољуб Стоја-

новић одлично су отворили
овај дуел. Сервис је био јак и
прецизан, игра у пољу била је
веома добра, а расположени
су били и нападачи... Гости су
успели да парирају само до
средине сета. Готово иден-
тична слика виђена је и у
другом делу утакмице. Ново-
сађани су како-тако успели
да издрже до резултата 16:16,
а онда је на сервис линију
стао сјајни Бојан Познић...
Зиндовић је бриљирао у од-
брани, а прорадио је и тандем
Рајковић–Кнежевић, па су
„севнула” два добра пенала...
Уследио је трећи сет, који је
још једном потврдио да је ве-
ома тешко задржати концен-
трацију после вођства од 2:0.
Борбени гости су успели да
искористе све грешке одбој-
каша Борца и да смање пред-
ност. И то је било све од њих
у овом мечу. Предвођени Бо-
јаном Познићем, али и од-
личним Миланом Зиндови-
ћем и Стефаном Владисавље-
вим, Старчевци су успели да
добију четврти сет и освоје
нова три бода.

ПАНЧЕВЦИ ВОЛЕ

БАДМИНТОН
У дворани СЦ-а „Слодес”
прошлог викенда је одржан
традиционалан турнир у бад-
минтону под називом „Трофеј
Београда”. Учествовало је
преко 100 играча, а сјајне ре-
зултате су остварили и наши
суграђани.

Чланица БК-а Динамо Бо-
јана Јовановић освојила је
сребрне медаље у синглу и ду-
блу (у пару са Ањом Велемир
из Крагујевца), а бронза јој је
припала у мешовитом дублу
(у пару с Ненадом Милоше-
вићем из Новог Сада). Брон-
зане медаље су заслужили и
једанаестогодишњаци Михај-
ло Виг и Марија Самарџија, а
знатан напредак у игри пока-
зали су и Катарина Виг, Вања
Бокан и Петар Радонић.

Бадминтон клуб Панчево су
на том турниру представљали:
Анђела Витман, Сања Перић,
Стефан Мијатовић и Михајло
Борка.

Анђела је освојила шампи-
онски пехар у конкуренцији
девојчица до једанаест годи-
на, а Стефан Мијатовић се
окитио бронзом у надметању
дечака до петнаест година.

КУП БАНАТА
Традиционално пливачко над-
метање под називом „Куп Ба-
ната” одржано је прошлог ви-
кенда у Кикинди. ПК Динамо
се представио са 20 чланова,
које су предводили тренери
Биљана Шондић и Живко Па-
ранос. У конкуренцији 386
такмичара из 26 клубова мла-
ди пливачи из нашега града
освојили су 15 медаља.

Марта Константинов је
тријумфовала на 50 м прсно,
а заслужила је и сребро на 50
м краул и бронзано одличје
на 50 м леђно. Лана Молнар
је друга стигла на циљ у трци
на 50 м краул, Дуња Стоев је
била најбржа на 50 м краул и
трећа на 50 м леђно, док је
Петар Ранковић тријумфовао
на 50 м прсно и 100 м мешо-
вито, а у тркама на 100 м кра-
ул и 50 м делфин освојио је
сребрну односно бронзану ме-
даљу. Јелена Врховац је побе-
дила у надметању на 50 м
краул, а у истој дисциплини
Катарина Белић је друга сти-
гла на циљ. Одлична је била и
женска штафета Динама, која
је освојила бронзану медаљу.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Четвртак, 19. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

У СУБОТУ – ВЕЛИКИ ДЕРБИ
СПОРТСКИ
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Challenger

ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Дг8)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Београд: ВИЗУРА–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА
К. Митровица: К. МИТРОВИЦА – БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВРШАЦ

субота, 15.15

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ

субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–МЕТАЛАЦ

петак, 20 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Вршац: ВРШАЦ–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО

недеља, 18.30

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ВОЈКА

субота, 17 сати

Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

недеља, 16.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЦЕМЕНТ

недеља, 13 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ПАРТИЗАН (У)

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ДИНАМО 1945

Старчево: БОРАЦ – МЛАДОСТ (В)

Црепаја: ВОЈВОДИНА–СЛОГА

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Зрењанин: ЗРЕЊАНИН–ДИНАМО 3:2

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – НОВИ САД 3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЈЕДИНСТВО 2 0:3

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–МЕТАЛАЦ 30:26

мушкарци

Врбас: ВРБАС–ДИНАМО 24:33

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ЈАБУКА 37:32

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ЈАГОДИНА 99:64

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР – КРИС КРОС 89:78

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Војка: ВОЈКА–ДИНАМО 61:94

Качарево: ЈЕДИНСТВО – Н. ПАЗОВА 64:88

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–БНС 90:42

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Темерин: СЛОГА–ЖЕЛЕЗНИЧАР 4:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–БОРАЦ 3:1

Војловица: МЛАДОСТ – ПАРТИЗАН (Г) 3:0

Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА 4:0

Омољица: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО 3:1

(девет голова), а истакли су се
и Миломир Радовановић,
Миљан Буњевчевић и Павле
Бандука, који су по пет пута
погодили мрежу ривала. Ми-
лан Спасић, Милош Вујић и
Јован Сремчевић постигли су
по два гола, а у листу стрела-
ца су се уписали и Стефан
Шапоњић, Јован Стојановић и
Бранко Радановић.

Динамо је и даље на другом
месту на првенственој табели,
са 12 бодова, а на великом ис-
кушењу биће већ идућег ви-
кенда. У Халу спортова на
Стрелишту долази првопла-
сирани Шамот из Аранђелов-
ца. Биће то прави дерби доса-
дашњег шампионата, а уз ве-

лику подршку с трибине Ди-
намо ће лакше освојити нове
бодове.

Прошлог викенда је завр-
шен први део првенства у Су-
пер Б лиги за рукометашице.
ЖРК Панчево је још једном
обрадовало своје верне нави-
јаче, јер је остварило нову по-
беду. Овог пута су девојке ко-
је предводи тренер Игор Шу-
ловић савладале Металац из
Краљева с 30:26 (14:10).

Цеца Ничевски и њене саи-
грачице су сјајно започеле
овај меч, а у 18. минуту су
имале предност од 10:3. По-
сле десетак минута игре у
другом полувремену гошће су
успеле да се приближе на гол
заостатка, али то је било све
што су урадиле у овом мечу.
Предвођене сјајном Сањом
Павловић на голу, те располо-
женим голгетерима Иваном
Танелов (седам погодака) и
Мајом Радојчин (шест), Пан-
чевке су додале гас и рутин-
ски утакмицу привеле крају.

– Контролисали смо цео су-
срет, од почетка до краја. Још
једном се показало да имамо
мало играчица у ротацији, па
зато ове девојке заслужују све

Динамо дочекује 
првопласирани Шамот

ЖРК Панчево 
завршило тријумфом
први део првенства

Рукометаши Динама наста-
вљају победнички низ у Супер
Б лиги. Прошлог викенда су на
програму биле утакмице осмог
кола, а момци које предводи
Иван Петковић остварили су и
шесту првенствену победу.
Овог пута „жуто-црни” су се
прошетали кроз Врбас. Они су
истоименог домаћина савлада-
ли с 33:24 (16:13).

Панчевци су од самог по-
четка деловали надмоћније,
па је домаћин успевао да им
одолева само у првих десетак
минута утакмице. После тог
почетног „испитивања снага”
предност Динама се само уве-
ћавала, а у другом полувреме-
ну до изражаја је дошла и фи-
зичка спремност наших игра-
ча. И овог пута је капитен
Бранко Радановић био одли-
чан у одбрани, а још једном су
бриљирали и голмани Дина-
ма Никола Митановски (де-
сет одбрана и један седмерац)
и Никола Радовановић (девет
одбрана). Најефикаснији у
редовима екипе из нашега
града био је Срђан Комланов

похвале. Гошће су целим то-
ком играле „фластер” на на-
шем капитену Цеци Ничев-
ски, а потом и на Маји Радој-
чин. У том тренутку су одго-
ворност преузимале неиску-
сније девојке, пре свих Мила
Беадер. Радује ме и то што је
Милена Живковић постигла
два веома битна гола, па ми-
слим да је она направила пре-
вагу. Цака је опет одлично
бранила, али морам рећи да је
ово тимска победа. Девојке су
дале и последњи атом снаге, а
публика је то умела да награ-
ди. У првих неколико кола ни-
смо имали среће, али скупили
смо снагу да дођемо на побед-
нички колосек. Наставак пр-
венства очекујемо много ве-
дрији – рекао је Игор Шуло-
вић, тренер ЖРК-а Панчево.

Наше суграђанке су први
део шампионата завршиле на
шестом месту, са девет бодо-
ва. Наставак трке за бодове је
у марту следеће године и има
времена да се све коцкице
сложе, а онда никога не би
требало да изненади ако ЖРК
Панчево буде прави хит про-
лећног дела шампионата у
Супер Б лиги.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ „ПРЕСЛИШАО” НОВОСАЂАНЕ

Стране припремио

Александар
Живковић

Чланови ЏК-а „Академија Јо-
чић” имали су врло запажене
наступе током прошлог ви-
кенда. На међународном тур-
ниру у Темерину, у жестокој
конкуренцији, џудисти стар-
чевачког клуба освојили су
три медаље.

Дуња Јочић се окитила нај-
сјајнијим одличјем, а бронзе

су заслужили Ања Матић и
Матеја Илић. И поред доброг
наступа, без пласмана су оста-
ли Марко Зојкић и Урош Жи-
вановић.

На Првенству Војводине за
полетарце Владимир Стојано-
вић је заузео пето место, а
надметали су се и Предраг Ка-
цијан и Филип Спасић.

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У ТЕМЕРИНУ

„АКАДЕМЦИ” НИЖУ ТРОФЕЈЕ

„„ЖЖУУТТОО--ЦЦРРННИИ””  УУ  ППООЛЛУУФФИИННААЛЛУУ

У Јабуци је у уторак, 17. новембра, одиграна утакмица че-

твртфинала Купа Војводине, у којој су снаге одмерили исто-

имени домаћин и панчевачки Динамо. Гости су оправдали

улогу фаворита и победили су с 38:25, а најефикаснији

играч био је Стефан Шапоњић, који је постигао осам голова.

Утакмицу полуфинала Купа Војводине рукометаши Ди-

нама ће одиграти почетком децембра, с победником дуела

Југовић–ЖСК.
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Стефан 
Павловић, 
средњошколац:

– Ићи ћу до Новог Сада
како бих се видео с
пријатељима. Намера-
вам да свратим и до
Народне баште, а и во-
зићу бицикл.

Јована Јанков,
средњошколка:

– Највероватније
ћу преко дана шетати 
и искористити лепо
време, а планирам 
и да увече изађем 
с друштвом у град.

Давид Мађар,
средњошколац:

– Тренутно немам 
посебне планове, 
али највероватније 
ћу викенд искористити
за одлазак с друштвом
у Београд.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Лечење

Где се у нашој вароши налази скулптура човека који у руци др-

жи Асклепијев штап?

А где би се другде налазио симбол медицине и лекарског уме-

ћа, него изнад апотеке.

И то оне чувене, Гајићеве, на углу улица Димитрија Туцовића

и Светозара Милетића.

Њу сви помињу, али ретко подижу поглед, ваљда плашећи се

змије.

Стрпљење

Где се у нашој вароши налази скулптура девојке која у наручју

носи нарамак дрва?

Па наравно у самом центру града, на згради коју смо некада

звали „стара робна кућа”.

Да ли смо постали толико неосетљиви, окупирани собом и не-

заинтересовани да је више и не примећујемо?

А она годинама стрпљиво стоји изнад прозорчића који личе на

пушкарнице каквог бункера и годинама нас посматра.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Плакање

А где се у нашој вароши налазе анђели који плачу?

Па у Улици браће Јовановић, изнад улаза у зграду некадашње

чувене штампарије.

У којој је некада давно одштампан први превод „Манифеста

комунистичке партије” Карла Маркса и Фридриха Енгелса.

Плакање анђела с тим нема никакве везе и може да предста-

вља само обичну инсинуацију пакосника.

А има везе једино с нашом небригом и немаром.

Петак тринаести лета господњег две
хиљаде петнаестог остаће забележен
у историји као трагичан дан за Париз,
Француску, Европу и читав здравора-
зумски свет. У неколико одвојених
терористичких напада у престоници
Француске убијено је 129 људи, а 352
особе су лакше или теже повређене.
Снажније од свих детонација одјек-
нула је широм планете сама вест о
крвавом пиру, за који је одговорност
преузео ИСИС.

Посебно су били забринути они чи-
ји су се ближњи у петак затекли у Па-
ризу. Стога смо у суботу, 14. новем-
бра, ступили у контакт с двоје наших
некадашњих суграђана – Јеленом Јо-
вановић и Фредериком Шотијем, ко-
ји живе у главном граду Француске,
како бисмо сазнали како су провели
ноћ и какве су информације с лица
места.

Јелена Јовановић рођена је у Пари-
зу, у Панчеву је провела детињство, а
затим се 1995. године, због лоше еко-
номске ситуације у Србији, дефини-
тивно преселила у Париз и више се
није враћала, ако се изузму доласци
током одмора. Запослена је у једној
агенцији као ивент менаџер и живи
на самој периферији Париза, у Ро-
манвилу. Слична је ситуација и с
Фредериком. Он је такође рођен у
Паризу, а у Панчеву се школовао и за-
вршио средњу Машинску школу. Ов-
де је радио, тренирао и играо фудбал
све до 2004. године. И њега је, као и
Јелену, тежак живот и недостатак ве-
ре у бољу будућност одвео пут Пари-
за. У Француској ради као мали пред-
узетник и у Панчево долази двапут
годишње да обиђе мајку, родбину и
пријатеље.

Срећа у несрећи
Када је у петак почео масакр Јелена је
била код куће, а Фредерик је играо
фудбал у једној сали. Обоје су, на сре-
ћу, били далеко од места напада.

– Нисам чула експлозије. Кад сам
сазнала да је избила пуцњава отишла
сам код комшинице како бисмо зајед-
но пратиле ситуацију. Остала сам буд-
на до четири ујутру. Била сам изнена-
ђена због поновног напада, јер се први
десио у јануару ове године. Узнемири-
ла сам се, јер се није знало како ће се
даље одвијати догађаји и колико је љу-
ди настрадало. Све време су ми стиза-
ле поруке од драгих људи из Панчева
и Србије. Најтеже ми је пало када је
мој пријатељ поделио вест на „Фејсбу-
ку” да је изгубио колегу с факултета на
који сам и ја ишла – описала је Јелена
прве тренутке након напада.

Фредерика је информација о маса-
кру такође веома потресла, тим пре
што је посебно везан за једно од места
где су се одиграли напади.

– Живим на периферији Париза,
удаљен сам неколико километара од

ПАНЧЕВЦИ У ПАРИЗУ

НЕ ПОНОВИЛО СЕ! А МОЖЕ СЕ ПОНОВИТИ...

центра. Но, прве три године по дола-
ску у Француску живео сам на свега
пар стотина метара од Rue de la Fon-
taine-au-Roi, где се догодио један од
напада. Јако ме је погодило све то.

Неколико блиских људи из Панчева
је контактирало са мном да би прове-
рили како сам и захвалан сам им од
срца на томе – каже Фредерик.

Тишина саткана од хиљаду речи
У Паризу је одмах после напада прогла-
шено ванредно стање, а људима је суге-
рисано да остану у кућама. Наредног
дана позоришта, биоскопи, школе, пи-
јаце и већи тржни центри нису радили.

– Јутро после серије терористичких
напада освануло је веома напето.
Ипак, била сам приморана да изађем
из куће, јер сам водила ћерку код зу-
бара. Било је људи на улицама, у ау-
тобусу и метроу. Скоро као и увек.

Но, овог пута се осећала напетост у ва-
здуху, сви су изгледали забринуто. Ка-
фићи су били скоро потпуно празни –
описује Јелена.

И Фредерик је стекао утисак да на
улицама влада чудна тишина.

– Тужно је то све, народ је у невери-
ци... Влада велика неизвесност, јер је
могуће да се све понови било кад и било
где. Застрашујуће је то што су се напади
десили на тако прометним местима као
што је концертна сала „Батаклан” – вео-
ма популарно место, где често долазе и
српски певачи и групе. О стадиону „Sta-
de de France” да и не говоримо. Знамо да
је кад су одјекнуле експлозије у току би-
ла утакмица између Француске и Не-
мачке, коју је пратило око 80.000 људи.
Сва срећа да није било напада на самом
стадиону. Људи треба да схвате да је
живот само један и да нико не заслужује
да му он буде одузет на овакав варварски
начин – каже Фредерик.

Јелена на то додаје да су и остала ме-
ста где су терористи деловали једнако
прометна.

– Два места напада се налазе у Паризу
10 и 11. Париз 10 је популарни део гра-
да, где многи студенти из свих делова
Француске живе у заједници. Тамо су
позоришта, кафићи и ресторани увек
пуни. Одатле се метроом за само неко-
лико минута стиже до разних туристима
занимљивих локација. Поред тога, две
велике и популарне железничке станице
„Gare du Nord” и „Gare de l’Est” налазе се
у Паризу 10. Париз 11 је одмах поред –
објаснила је Јелена.

Много знакова питања
Французи су путем средстава јавног ин-
формисања помно пратили рад држав-
них органа на идентификацији терори-
ста, а тензија је расла пропорционално
порасту броја настрадалих и повређених.

– Ништа није указивало на то да ће се
све ово десити. Прича се да су напали
Француску можда зато што не воле на-
чин на који се овде живи, можда из осве-
те због напада у Сирији, можда због
„светог рата” који воде против Запада
или због тога што желе да уплаше народ
– каже Јелена.

Упркос свим дешавањима у Паризу и
страху и напетости, ни Фредерик ни Је-
лена не планирају да оду из Француске.

– Мој живот је овде – као да су се дого-
ворили обоје истим речима завршавају
ову причу.

А након свега што су наши саговорници
поделили с нама, у главама некако не мо-
гу да нам не одзвањају Фредерикове речи
– ово се може поновити. Било кад и било
где. Има ли страшније помисли од тога?

Д. Кожан

Цвеће, поруке и свеће на месту напада
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