
ББллааггаајјннаа  „Панчевца” ће ове неде-

ље радити редовно – у четвртак и

петак, 25. и 26. децембра, биће

отворена до 13 сати. С обзиром

на то да празнични двоброј вашег

и нашег листа излази последњег

дана ове године, огласни и ре-

кламни материјал корисници на-

ших услуга моћи ће да предају у

понедељак, 29. децембра, до 20

сати, а у уторак, 30. децембра, до

15 сати. Благајна и маркетинг не-

ће радити 31. децембра 2014.

Пошто ће се наредни број

„Панчевца” на трафикама поја-

вити тек 15. јануара 2015, бла-

гајна и маркетинг ће радити у

понедељак и уторак, 5. и 6. ја-

нуара, од 8 до 15 сати. Новина-

ри ће после Нове године за ко-

муникацију бити доступни на

имејлу pancevac@pancevac-onli-

ne.rs, као и преко службених мо-

билних телефона. Од 12. јануара

успоставља се уобичајено радно

време.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 25. ДЕЦЕМБРА 2014.

Хроника
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» страна 5

цена 40 динара

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Број 4590, година CXLVI

Насилно срушена
скулптура враћена 
у центар града 

Кип је двадесетак година
чамио у гаражи Завода за
заштиту споменика културе

Захваљујући ангажовању Завода за
заштиту споменика културе Панче-
во, у последњих пет дана један кип и
један споменик враћени су на своја
стара места. Реч је о кипу Јана Непо-
мука, који је уочи католичког Божи-
ћа, на Бадњи дан, у среду, 24. децем-
бра, враћен у нишу на Тргу Ђорђа
Вајферта, и о скулптури „Сејач”, што
је ове суботе, 20. децембра, поново
постављена на плато испред Трезора
(бивши СДК) у Масариковој улици.

Необична божићна честитка
Враћањем кипа Светог Јана Непому-
ка Градска управа Панчево и овда-
шњи Завод за заштиту споменика
културе честитали су Божић свим
верницима из Панчева који тај пра-
зник славе по грегоријанском кален-
дару. Кип је благословио жупан

Jанош Фишер, а том чину су прису-
ствовали и градоначелник Панчева
Павле Раданов, протојереј-ставро-
фор Стеван Урошев, директор и го-
тово сви запослени у Заводу за за-
штиту споменика културе, представ-
ници медија и поједини суграђани. 

– Част ми је што смо после дваде-
сет година у прилици да вратимо би-
сту Јана Непомука. Надам се да је
ово почетак реконструкције Вајфер-
тове пиваре и да ћемо од данас бити
у могућности да заштитимо ово на-
ше историјско, културно и инду-
стријско наслеђе. У прилици смо да
стојимо на Тргу Ђорђа Вајферта, чи-
ји је назив промењен прошле године,
и надам се да ће овај део старог град-
ског језгра добити нов значај – изја-
вио је Павле Раданов. 

Градоначелник је суграђанима ко-
ји поштују грегоријански календар
честитао Божић и предстојећу Нову
годину и подсетио да у нашем граду
26 националних заједница „живи у
миру, слози и љубави”. 

– Света црква верницима излаже
слике и кипове светаца на чашћење, да
бисмо пред очима имали оне који су
Христа верно следили. Следимо њихов

пример и тражимо град небески из зе-
маљске домовине, у који ћемо уз по-
моћ светаца и доћи – рекао је жупан
Jанош Фишер и подсетио да ће Панче-
во за годину дана прослављати 300 го-
дина од ослобођења од Турака, док ће
за две године Римокатоличка црква у
нашем граду обележити своје непре-
кидно деловање од 1717. године.

Кип Јана Непомука склоњен је из
нише 1996. године због конзерваци-
је, али је највећи део времена провео
у гаражи Завода, затрпан гумама и
потрошним материјалом. Иниција-
тиву за његово враћање на старо ме-
сто иницирао је Миодраг Младено-
вић, директор Завода за заштиту
споменика културе Панчево. Он је
наишао на разумевање градске вла-
сти, па је тако из буџета издвојено
300.000 динара за тај посао. 

У нишу је враћен аутентичан кип
(не његова копија, како је првобитно
било планирано), а радове је водило
предузеће „Биг производња”, које је
ангажовало вајаре и конзерваторе. 

Пет година касније
Скулптура „Сејач” вајара Божидара
Јововића, која је насилним путем
срушена у фебруару 2010. године,

на старо место је враћена 20. де-
цембра. Поред хулигана и/или кра-
дљиваца секундарних сировина, па-
ду „Сејача” допринео је и олујни ве-
тар који је дувао тих дана. Скулпту-
ра се налазила у Црвеном магацину
све док локална самоуправа није
обезбедила новац за рестаурацију и
реконструкцију, а реч је о 600.000
динара.

– „Сејач” је био без појединих де-
лова – његова нога је била напукла и
цела скулптура је била ван геометри-
је, а недостајали су делови руке, пти-
це и део постамента. Реконструкцију
и рестаурацију урадио је вајар Алек-
сандар Јовановић из Београда у лив-
ници „Јеремић” – рекао је Миодраг
Младеновић, директор Завода.

Аутор ове скулптуре је Божидар
Јововић, који је седамдесетих година
био градски скулптор, те се његова
дела могу видети на неколико места
у Панчеву. „Сејач” је ту постављен
1975. године. Зли језици су у то вре-
ме говорили да је скулптура „пољо-
привредника” стављена на то место
не би ли функционере из СДК подсе-
тила на њихово порекло.

Д. Младеновић  

Очекују продају као
спас
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ССККУУЛЛППТТУУРРАА  ИИ  ККИИПП  ННАА  ССТТААРРООММ  ММЕЕССТТУУ

ПОВРАТАК „СЕЈАЧА” И ЈАНА НЕПОМУКА  

РАДНО ВРЕМЕ „ПАНЧЕВЦА”

Двоброј излази 31. децембра



Крах оних малих и култ личности
Коментар, новинарски жанр у оквиру ког аутори текстова изражавају субјективан став о поја-
вама и догађајима у друштву, има дугу традицију у „Панчевцу”. Данашња генерација новинара
негује ту вредност овог листа, па је ова страна, и не само она, препознатљива по сецирању
стварности.

На крају сваке године збрајају се утисци, па ћемо у том смислу и ми покушати да сачинимо
преглед записа који су у 2014. години изашли у само једној од коментаторских рубрика: „Гра-
ђанској проматрачници”.

ЈЈааннууаарр::  „’Панчевац’ је послао прошле недеље извесна питања директорки Апотеке Панчево.
Она није имала времена да на њих одговори, што је сасвим легитимно када сте заузети послом.
Пошто је у азбучнику нашег посла под „а” да се увек мора чути и друга страна, одлучили смо да
се не бавимо питањима без одговора. Све по правилу службе, које садржи још много одредаба.”

Овако је започет текст у последњем броју листа првог месеца ове године. Интересантно је да
сада, 11 месеци, касније, тече слична прича. Послали смо питања истој директорки исте уста-
нове, а она опет нема времена. Злобници би рекли и да нема одговоре. Прошли пут је дирек-
торка, пре него што је изашао тај број „Панчевца”, на наша питања одговорила Телевизији Пан-
чево, видећемо како ћемо овог пута проћи. Али текст о пословању Апотеке ће изаћи следеће не-
деље, с одговорима или без њих. Уводник из јануара завршили смо следећим речима:

„Сличан ’отпор’ новинарима пружа и велика већина других руководилаца у јавном сектору.
А онда треба да као овце пасемо приче о томе како је буџет града/државе пренапрегнут због
партијског запошљавања у (страначким) јавним предузећима у периоду када је неко други вла-
дао. Да, било је тога и раније, али и не, та пракса није прекинута.

Систем је остао исти, само се вође мењају. Потреба вођа у таквом систему је да ствараоци јав-
ног мњења пасу траву и мекећу. Иако је то мање компликовано, не бисмо ми баш... Новинари
„Панчевца”, попут панкера или авангарде, једноставно увек бирају оно што је мање популарно
– лајање. На јасном српском језику, од 1869.”

ФФееббррууаарр:: „Изненађења у вези с првим местом на будућем листићу за парламентарне изборе
(што из аспекта психологије бирача није безначајно), дакле, није било: попут ДС-а пре две го-
дине, и сада је странка која је била окосница власти – СНС – при предаји листе била најбржа.
Као да је имала више времена за припрему, то јест знала пре осталих када ће трка започети (не-
мојте потписаном импутирати теорију завере, то што вам се ’јавља’ ваше су мисли). Руку на ср-
це, таква предност, у овом случају, напредњацима и није била потребна: опозиција никада ра-
није није била овако разједињена.”

У наставку овог текста, који је изашао пошто су расписани парламентарни избори, предвиде-
ли смо крах расцепканих, малих странака.

У уводнику под насловом „Почело бомбардовање!” објаснили смо да овог пута није кренуло
засипање Србије бомбама, већ предизборним обећањима. У коментару „Држава грува”, рекли
смо да „СНС прича о страшној ситуацији у држави, и то тако да би неупућени помислили да на-
предњаци нису били стожер тек распуштене власти,” као и да „сви грувају, јер ’све знају’ и зато
што им је све дозвољено”.

ММаарртт::  Устврдисмо да у кампањи „тек понекад чујемо и неку аргументовану анализу стварно-
сти, а да се војници безброј партија насталих цепањем, дугим двадесет година, некада велике
Демократске странке боре за цензус међусобним ’упуцавањем’, уместо да смислено критикују
потезе дојучерашње власти, што је посао сваке озбиљне опозиције.”

У најави изборне недеље казали смо да се „утицај грађана на стварност огледа у томе што
правилно (према сопственој одлуци, каква год да је приликом заокруживања редног броја) упо-
требљени гласачки листић истовремено постаје парадигма мирне савести: тиме показујемо да
смо одлучили да чинимо оно што можемо, а зрело доношење одлука и преузимање одговорно-
сти за њих – одрасле разликује од недораслих.”

Недељу дана касније, резимирајући изборе, подвукли смо да је „једна четвртина укупног бро-
ја бирача дала на управљање и поседовање безмало две трећине посланичких мандата једној
политичкој опцији”, као и да су „грађани јасно показали кога желе – вођу”, односно да им је
„потребан култ личности, баш он – лидер, првак – док им је све остало, сто пута важније, мно-
го мање битно или потпуно небитно. То је наша стварност, политичка ’култура’ какву гајимо,
ево, већ седам деценија (Јосип, Слободан, Војислав, Зоран, Борис, Александар...)”.

Закључили смо да смо сведоци „потпуног расула, дебакла опозиције”, и да у тој ситуацији
„највећу одговорност – ону за будућност државе – има Вучић. Ако постоји ишта добро у томе да
једна странка поседује сву власт и истовремено нема опозицију, то је да убудуће напредњаци
неће моћи да се скривају иза некаквих коалиционих договора или партнера. Они могу и треба
да владају сами, па ће и евентуална слава наредне владе, али и одговорност за све могуће по др-
жаву лоше епилоге – припасти њему.”

(Наставиће се)

Скупштинска
реторика

Увреде, провокације и погрдности са седнице
Народне скупштине, недавно одржане пово-
дом усвајања буџета, ових дана не силазе са
ударних страница медија, посебно оних крво-
жеднијих (таква је већина). Заиста, атмосфера
у највишем дому је толико неподношљива да
они с нежнијим стомацима тешко могу себи да
приуште луксуз гледања дуже од три минута
преноса из парламента.

Малобројна опозиција је разбуцана, анксио-
зна и готово нечујна. Међутим, кад и та шака
јада најзад заусти да нешто прозбори, момен-
тално им сурови контолори микрофоније заче-
пе уста. То се, пре свега, односи на „прву међу
једнакима” (уједно и прву када је реч о броју
промена страначких дресова). И та и таква Ма-
ја, мимо сваког правила и доброг укуса, даје
себи слободу да се дословце покаки по сваком
ко јој није по вољи. На све то је још стигла да
се надрнда због тобожње некултуре посланика
и усред заседања одмагли из Скупштине.

Ништа бољи није ни њен помагач – извесни
Бечић из Врбаса, који врхунским сарказмом,
за чула ионако напорне сесије доводи до тотал-
ног шизења. И уместо да опозиција поентира
на тој несувислој реторици челника парламен-
та и грађанима пружи алтернативу у виду кул-
тивисанијег и смиренијег дијалога, ствар упр-
ска лајави и нервозни Зоран Живковић.

Све то заједно поспешује онај наречени осе-
ћај у трбуху до неутаживе потребе за бљува-
њем. Ако нам је такав „највиши дом”, шта он-
да очекивати од „нижих инстанци”?!

На том трагу има једна сетна урбана прича:
недавно је у Београду, на Дунавском кеју, у јед-
ном напуштеном објекту, пронађен леш црног
младића, који је, након небројених авантури-

стичких путешествија, у на-
шу земљу стигао из далеке
родне Гамбије. Иако момак
под именом Муса Бери ни-
је имао намеру да се овде
дуже задржава, у Београду
му се изгледа веома свиде-
ло, па је одлучио да остане
дуже. Убрзо се и Мусина
племенита и весела нарав
допала Дорћолцима, а по-
казало се и да је изузетно
вредан, као и то да уме са
животињама, па су се њего-
вим доласком куце лутали-
це у околини напрасно уми-
риле. Љубав према љупким
четвороношцима га је ин-
тимно приближила једној
локалној девојци, која је ка-
сније признала да никад
није упознала позитивнију
особу.

Међутим, страст се тек распламсала, а не-
срећни Муса је на тужан (и необјашњив) начин
завршио свој пут. Поменута Дорћолка је и про-
нашла његово беживотно тело, па је тим пово-
дом ислеђивана у полицији, после чега се, пре-
ма сопственом признању, никад посрамљеније
у животу није осећала – том приликом „органи”
су је до сржи извређали речима да је „поред то-
лико наших људи морала да нађе баш тог нар-
комана”.

Још једна квалификација „достојна” рето-
ричког дискурса „највишег дома”...

Ј. Ф.

Шест жена убијено 
у једном месецу

Само у последњих месец дана у Србији је убије-
но најмање шест жена, углавном у породичном
насиљу. Чока, Београд, Нови Сад и Зајечар су
места на којима су се одиграла брутална убиства.
Супруге, баке, рођаке и младе девојке су све че-
шће на мети насилника, који своје незадовољ-
ство испољавају на агресиван начин. Као најче-
шћи „окидачи” који доводе до породичног наси-
ља истичу се традиција, патријархално васпита-
ње, љубомора, финансијски проблеми и друго.
Стручњаци кажу да убице најчешће нису образо-
ване, а већина их је неписмена и не зна да се но-
си с проблемима. Друштво такође доприноси
охрабривању насиља кроз патријархалне ставове
да жена треба некад да отрпи насиље да би сачу-
вала своју породицу. Додатни ветар у једра на-
силницима дају и институције које су често неу-
игране и не реагују на време. Полиција се углав-
ном не одазива док се не деси трагедија, а право-
судни систем кочи судске процесе и доноси бла-
ге пресуде. Према релевантним подацима, тре-
ћина убистава у Србији дешава се из страсти и
љубоморе, а таквих трагедија највише је у Бео-
граду и Војводини.

У Панчеву, где Сигурна кућа функционише
већ три године, а прихвата жене и децу из целог
јужног Баната, само током прошле године
збринуто је 85 корисника. Проблеми који стоје
на путу смањењу броја насиља на нивоу земље
преливају се и у наш град, те панчевачки пси-
холози стављају у први план то да институције
које учествују у решавању проблема, и поред
Споразума о сарадњи између свих установа,
служби и органа што се баве насиљем у породи-
ци на територији града, често закажу, а после-
дице могу бити драматичне.

Пример у којем се најбоље огледа немарност
институција је убиство С. Ј. из Ковачице, које се
десило пре две године. Она је чак осам пута
пријављивала насиље полицији и неколико пута
била хоспитализована због последица брутал-
ног пребијања. Међутим, полицијски службени-
ци тада нису предузели гоњење по службеној ду-
жности, нити су обавестили надлежног јавног
тужиоца и Центар за социјални рад, а то није
урадила ни Општа болница. И. П.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Наш пут у Европу: из спаљене куће, по опалом лишћу.

Ове недеље, близу главне панчевачке променаде

Снимио Никола Стоилковић
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• Власт народу баци коску, а народ се обрадује као куче! 
• С обзиром на општу финансијску ситуацију, за нас је и позитив-
на нула екстрапрофит. 
• Лав је цар животиња, али је човек ипак највећа звер.
• Ситуација је прилично замршена јер је клупче почело да се од-
мотава! 

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НЕКАД СМО ИМАЛИ БАР ЗА ХЛЕБ И МАСТ, 

А САД ЈЕ МАСТ ОТИШЛА У ПРОПАСТ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 25. децембар 2014.
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Хорови „Вокал кидс” и „Вокал
тин” одржали су новогоди-
шњи концерт у суботу, 20. де-
цембра, у дворани „Аполо”.
„Вокали” постоје тек два месе-
ца и ово им је први концерт.
Диригенткиње су професорке
из МШ „Јован Бандур” Јелена
Цветић (оснивач хорова) и
Невена Рачић. 

Пред многобројном публи-
ком прво је наступио хор „Во-
кал кидс”, у коме пева више од
четрдесет малишана (од чети-
ри до десет година). Обучени у
црвене одоре, уз увежбану ко-
реографију, први пут су отпе-
вали дечје ауторске песме
„Рапсодију у белом”, „Заљу-
бљене патике”, „Како се расте”

и две обраде – „До, ре, ми”, из
мјузикла, коју су извели на ен-
глеском, и „Дођи у пет до пет”. 

После „Вокал кидса” пред-
ставио се „Вокал тин” (од једа-
наест до петнаест година), а
њихов наступ је употпунио и
панчевачки бенд „Кактус Џек”. 

– У програму су обраде ком-
позиција. Углавном су то нај-
новији МТВ хитови, сонгови
из мјузикала и слично. Све из-
водимо уживо, уз пратњу бен-
да – каже диригенткиња „Во-
кал тина” Невена Рачић. 

Иако им је ово први концерт,
већ планирају допуњавање ре-
пертоара и нове ангажмане. 

– Градска управа и ове го-
дине организује новогодишњи
базар, 27. децембра, па ће
„Вокал кидс” певати на платоу
испред градске куће, тако да
ћемо и тад имати један мали
новогодишњи концерт – наја-
вљује Јелена Цветић, дири-
генткиња „Вокал кидса”. 

Оба хора примају нове чла-
нове током целе године.

М. М. 

Пред Панчевцима и
ансамбл из Ваљева

Културно-уметничко друштво
„Абрашевић” одржало је го-
дишњи концерт у понедељак,
22. децембра, у Културном
центру. Овом приликом на-
ступили су и гости из Ваљева,
чиме је настављена традиција
сусрета чланова „Абрашеви-
ћа” из целе Србије.

На целовечерњем концерту
суграђани су имали прилику
да уживају у осам кореогра-
фија првог ансамбла у склопу
којих су се нашле три нове –
шопске, влашке и игре из око-
лине Београда, премијерно
изведене овом приликом. Три
нове кореографије угледале
су светлост дана захваљујући
Горану Митровићу, прваку
Националног ансамбла „Ко-
ло”, који је од априла умет-
нички руководилац друштва.

Он је истакао напоран рад
чланова првог ансамбла, као и
велики успех који су постигли
за кратко време, упркос мно-
гим финансијским потешко-
ћама присутним у култури.

– Ово је првенац нашег го-
дишњег концерта, заједно са
извођењем три нове кореогра-
фије које није лако спремити.
Деца су дала све од себе и до-
били смо један добар умет-
нички дојам, упркос пробле-
му с неадекватним костими-

ОДРЖАН ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД-a „АБРАШЕВИЋ”

ТРАДИЦИОНАЛНИ НАСТУП 
УЗ ТРИ НОВЕ КОРЕОГРАФИЈЕ

Четвртак, 25. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ма. Решавање тог проблема за
сада је наш приоритет – рекао
је Митровић.

Уметнички руководилац
ансамбла истиче многе про-
јекте који су на помолу, с ци-
љем да се унапреди културни
живот у Панчеву.

– Хоћу да најавим да ћемо,
надам се уз подршку Града
Панчева, овде сваке године
спремати сусрете „Абрашеви-
ћа”, будући да је то најстарија
кућа на Балкану када говори-
мо о уметничкој игри на сце-
ни. Овим концертом отишли
смо корак напред и више не-
ћемо правити аматерске кон-
церте, већ ћемо радити на вр-

хунским перформансима. У
плану нам је самостални кон-
церт староградске музике са
оркестром „Абрашевића” и у
сарадњи с Данком Стоиљко-
вић – каже Митровић.

Председница друштва Лела
Стојнов објашњава:

– Изузетно смо почаствова-
ни Горановим присуством и
као председница друштва
сматрам да је ово један огро-
ман помак за „Абрашевић”,
што се данас могло и приме-
тити. Имамо у плану да одр-
жимо сличан концерт у мају, а
оно што припремамо с децом
је „Фолклорна бајка” за Дан
породице који ће бити обеле-

жен 15. маја. Тиме желимо да
покажемо да поред  примарне
породице постоји и она коју
ми зовемо „Абрашевић”.

Такође, ово нису биле једи-
не активности КУД-а „Абра-
шевић” у децембру. Дечји ан-
самбл овог културно-умет-
ничког друштва, узраста од
шест до четрнаест година,
представио се публици 16. де-
цембра у Културном центру.
Том приликом су први пут на-
ступили и најмлађи чланови
предшколског узраста, под
вођством педагога Стефана
Милића и извели сплет игара
„Дечји дан”.

Ј. Корда

Честитамо свим суграђанима који славе Божић по грего-
ријанском календару! Са искреним жељама да вам Божић
и Нова година донесу здравље, радост, личне, породичне
и пословне успехе, желимо вам од срца срећне божићне и
новогодишње празнике.

Павле Раданов, градоначелник,

Филип Митровић, председник Скупштине града Панчева

Божићна честитка

Исплатио се напоран рад чланова првог ансамбла

Јубиларно десето издање Фе-
стивала акустичне гитаре „Га-
шини акорди” биће отворено
у петак, 26. децембра, од
20.30 у пабу „Неолит” у стар-
чевачком Дому културе.

Тада ће бити уприличено
ревијално вече, које ће отво-
рити пи-ар фестивала Жељко
Тођераш. Он ће подсетити
присутне и на историјат ма-

нифестације. Одмах затим
биће приређен омаж у част
познатог старчевачког умет-
ника Пере Пољака, а потом ће
наступити најбољи прошлого-
дишњи састави – групе „Арсе-
ник” и „Креативни неред”.

Након тога ће уследити це-
ловечерњи концерт београд-
ског састава „Трн у оку”.

Ј. Ф.

РОТАРИЈАНЦИ ДАРОВАЛИ ОСНОВЦЕ

Деца деци
Победнички ликовни радо-
ви ученика основних школа
на конкурсу Ротари-клуба
„Михајло Пупин” из Панче-
ва, у оквиру хуманитарне
акције „За срећније детињ-
ство”, изложени су у фоајеу
Културног центра, у среду,
24. децембра. Жири је бирао
најбоље од 400 радова.

Шесту годину заредом Ро-
тари-клуб организује добро-
творну акцију израде че-
ститки, којој се ове године
придружила већина школа.
Чланови жирија Никола Ри-

кановић, Миодраг Ристић и
Душан Вуловић су изабрали
у 50 радова за ужи круг и од-
редили прво, друго и треће
место у категоријама од пр-
вог до четвртог и од петог до
осмог разреда. Основци су
учествовали у дизајнирању
новогодишњих честитки и
календара који ће се наћи у
продаји, а прикупљена сред-
ства биће утрошена за по-
требе деце из нашега града.

– Жеља нам је да деци
приближимо хуманитарни
рад и покажемо им како мо-
гу да се одуже заједници у
којој живе, односно како да
помогну и себи и другима,

чиме се наша организација
бави, као и да неспоран та-
ленат наградимо. Ове годи-
не, поред додељених дипло-
ма, најбоље смо мотивисали
и таблетима – рекао је Не-
над Орлић, председник Ро-
тари-клуба.

Након завршетка конкур-
са који је трајао три месеца,
награђени су ђаци доловач-
ке Основне школе „Аксенти-
је Максимовић” Маја Вељ-
ковић и Матеја Јовановић, а
наставница Елени Антонија-
дис, чији су ученици посла-

ли највише радова на кон-
курс, заслужила је награду
за најбољег ликовног педа-
гога. Награде за ликовни рад
добили су и Матеја Вурдеља
и Вукашин Цветановић из
ОШ „Олга Петров” из Банат-
ског Брестовца, Жељко Сав-
ков, ученик ОШ „Мара Ман-
дић” и Богдан Станковић из
ОШ „Мирослав Антић”.

Радове можете погледати у
Културном центру до 27. де-
цембра, а Ротари-клуб „Ми-
хајло Пупин” објавиће ин-
формације о прикупљеним
средствима и даљим актив-
ностима.

М. Родић

Едукативно-документарно ве-
че поводом четрдесет година
од оснивања панк групе „Ра-
монс” одржано је у уторак, 23.
децембра, у клубу „Купе”. По-
ред организатора Живана Пу-
јића, о биографијама чланова
чувене групе, њиховом раду и
утицају на данашње бендове
говорили су Златко Ракоњац,
глумац и фронтмен београд-
ског панк бенда „Посно пра-
се”, и Бранислав Смук, дипло-
мирани историчар и гитари-
ста бенда „Збогом, Брус Ли”. 

Гости су рекли да је тај
бенд поставио темеље панка,

а и данас представља под-
стрек за наше младе музича-
ре да почну да се баве тим
музичким правцем иако он
има све мање љубитеља. О то-
ме је сведочила и мала посе-
та на овој трибини. Након то-
га је приказан документарни
филм посвећен „Рамонсима”.

Пујић је најавио концерт
панчевачких и београдских
неафирмисаних бендова у
част четрдесетогодишњици
од оснивања тог култног са-
става, који ће бити одржан у
петак, 26. децембра, на спла-
ву „У припреми”. A. Б.

ОБЕЛЕЖЕН РОЂЕНДАН ГРУПЕ „РАМОНС”

Утемељивачи панка 

Представа „Живот је леп”, у ко-
јој глуме чланови удружења
„На пола пута”, биће премијер-
но изведена у петак, 26. децем-

бра, у дворани „Аполо”. Улаз је
слободан, а посетиоци ће моћи
да убаце новац у кутију за дона-
ције. И. П.

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ

„Живот је леп” у „Аполу”

Протекле недеље у Клинич-
ком центру Србије успешно
је завршена прва операција
уградње вештачког срца у
Србији. Механички орган
добио је наш суграђанин
Владимир Петковић (47) и
он ће му помоћи да дочека
трансплантацију срца. У опе-
рацији је учествовало петна-
естак људи, а предводио ју је
кардиохирург др Миљко Ри-
стић. Како је доктор изјавио

за престоничке медије, по-
стојао је страх да пацијент
неће дочекати захват јер је
његово срце било толико
ослабљено да није могао сам
да пређе ни неколико мета-
ра. Међутим, интервенција
је добро протекла. Како са-
знаје наш лист, пацијент се
опоравља и комуникативан
је. О овом случају опширни-
је читајте у следећем броју
„Панчевца”. И. П.

УГРАЂЕНО ПРВО ВЕШТАЧКО СРЦЕ У СРБИЈИ

Механички орган за
нашег суграђанина

Грађани који су у среду, 24.
децембра, пролазили поред
дечјег диспанзера могли су да
виде право језеро, које је на-
стало због пуцања једне цеви
на том делу водовода.

Милица Радовановић, дирек-
торка „Водовода и канализаци-
је”, изјавила је да су екипе тог
јавног комуналног предузећа
одмах изашле на лице места и
најавила да ће квар бити потпу-
но отклоњен за неколико сати.

– Конкретно, у питању је
азбестно-цементна цев у Ули-

ци Милоша Обреновића која
је стара преко четрдесет осам
година. У јутарњим часовима
цев је пукла, вода је почела
да се излива и цев ће морати
да буде замењена. Пошто је у
питању велики цевовод, који
снабдева водом не само дечји
диспанзер већ и део улице у
којој се он налази, као и
„Електровојводину”, „Плина-
ру” и грађане насеља Тесла,
вода је искључена до отклања-
ња хаварије – нагласила је Ра-
довановићева. М. Г.

У СРЕДУ, У ЈУТАРЊИМ ЧАСОВИМА 

Пукла цев стара четрдесет осам година

У ПЕТАК, У СТАРЧЕВУ

„Гашини акорди”

НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ „ВОКАЛ КИДСА” И „ВОКАЛ ТИНА”

Од „Рапсодије у белом” до најновијих хитова



Хорови „Вокал кидс” и „Вокал
тин” одржали су новогоди-
шњи концерт у суботу, 20. де-
цембра, у дворани „Аполо”.
„Вокали” постоје тек два месе-
ца и ово им је први концерт.
Диригенткиње су професорке
из МШ „Јован Бандур” Јелена
Цветић (оснивач хорова) и
Невена Рачић. 

Пред многобројном публи-
ком прво је наступио хор „Во-
кал кидс”, у коме пева више од
четрдесет малишана (од чети-
ри до десет година). Обучени у
црвене одоре, уз увежбану ко-
реографију, први пут су отпе-
вали дечје ауторске песме
„Рапсодију у белом”, „Заљу-
бљене патике”, „Како се расте”

и две обраде – „До, ре, ми”, из
мјузикла, коју су извели на ен-
глеском, и „Дођи у пет до пет”. 

После „Вокал кидса” пред-
ставио се „Вокал тин” (од једа-
наест до петнаест година), а
њихов наступ је употпунио и
панчевачки бенд „Кактус Џек”. 

– У програму су обраде ком-
позиција. Углавном су то нај-
новији МТВ хитови, сонгови
из мјузикала и слично. Све из-
водимо уживо, уз пратњу бен-
да – каже диригенткиња „Во-
кал тина” Невена Рачић. 

Иако им је ово први концерт,
већ планирају допуњавање ре-
пертоара и нове ангажмане. 

– Градска управа и ове го-
дине организује новогодишњи
базар, 27. децембра, па ће
„Вокал кидс” певати на платоу
испред градске куће, тако да
ћемо и тад имати један мали
новогодишњи концерт – наја-
вљује Јелена Цветић, дири-
генткиња „Вокал кидса”. 

Оба хора примају нове чла-
нове током целе године.

М. М. 

Пред Панчевцима и
ансамбл из Ваљева

Културно-уметничко друштво
„Абрашевић” одржало је го-
дишњи концерт у понедељак,
22. децембра, у Културном
центру. Овом приликом на-
ступили су и гости из Ваљева,
чиме је настављена традиција
сусрета чланова „Абрашеви-
ћа” из целе Србије.

На целовечерњем концерту
суграђани су имали прилику
да уживају у осам кореогра-
фија првог ансамбла у склопу
којих су се нашле три нове –
шопске, влашке и игре из око-
лине Београда, премијерно
изведене овом приликом. Три
нове кореографије угледале
су светлост дана захваљујући
Горану Митровићу, прваку
Националног ансамбла „Ко-
ло”, који је од априла умет-
нички руководилац друштва.

Он је истакао напоран рад
чланова првог ансамбла, као и
велики успех који су постигли
за кратко време, упркос мно-
гим финансијским потешко-
ћама присутним у култури.

– Ово је првенац нашег го-
дишњег концерта, заједно са
извођењем три нове кореогра-
фије које није лако спремити.
Деца су дала све од себе и до-
били смо један добар умет-
нички дојам, упркос пробле-
му с неадекватним костими-

ОДРЖАН ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД-a „АБРАШЕВИЋ”

ТРАДИЦИОНАЛНИ НАСТУП 
УЗ ТРИ НОВЕ КОРЕОГРАФИЈЕ

Четвртак, 25. децембар 2014.
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ма. Решавање тог проблема за
сада је наш приоритет – рекао
је Митровић.

Уметнички руководилац
ансамбла истиче многе про-
јекте који су на помолу, с ци-
љем да се унапреди културни
живот у Панчеву.

– Хоћу да најавим да ћемо,
надам се уз подршку Града
Панчева, овде сваке године
спремати сусрете „Абрашеви-
ћа”, будући да је то најстарија
кућа на Балкану када говори-
мо о уметничкој игри на сце-
ни. Овим концертом отишли
смо корак напред и више не-
ћемо правити аматерске кон-
церте, већ ћемо радити на вр-

хунским перформансима. У
плану нам је самостални кон-
церт староградске музике са
оркестром „Абрашевића” и у
сарадњи с Данком Стоиљко-
вић – каже Митровић.

Председница друштва Лела
Стојнов објашњава:

– Изузетно смо почаствова-
ни Горановим присуством и
као председница друштва
сматрам да је ово један огро-
ман помак за „Абрашевић”,
што се данас могло и приме-
тити. Имамо у плану да одр-
жимо сличан концерт у мају, а
оно што припремамо с децом
је „Фолклорна бајка” за Дан
породице који ће бити обеле-

жен 15. маја. Тиме желимо да
покажемо да поред  примарне
породице постоји и она коју
ми зовемо „Абрашевић”.

Такође, ово нису биле једи-
не активности КУД-а „Абра-
шевић” у децембру. Дечји ан-
самбл овог културно-умет-
ничког друштва, узраста од
шест до четрнаест година,
представио се публици 16. де-
цембра у Културном центру.
Том приликом су први пут на-
ступили и најмлађи чланови
предшколског узраста, под
вођством педагога Стефана
Милића и извели сплет игара
„Дечји дан”.

Ј. Корда

Честитамо Божић свим суграђанима који га славе по гре-
горијанском календару! Са искреним жељама да вам Бо-
жић и Нова година донесу здравље, радост, личне, поро-
дичне и пословне успехе, желимо вам од срца срећне бо-
жићне и новогодишње празнике.

Павле Раданов, градоначелник,

Филип Митровић, председник Скупштине града Панчева

Божићна честитка

Исплатио се напоран рад чланова првог ансамбла

Јубиларно десето издање Фе-
стивала акустичне гитаре „Га-
шини акорди” биће отворено
у петак, 26. децембра, од
20.30 у пабу „Неолит” у стар-
чевачком Дому културе.

Тада ће бити уприличено
ревијално вече, које ће отво-
рити пи-ар фестивала Жељко
Тођераш. Он ће подсетити
присутне и на историјат ма-

нифестације. Одмах затим
биће приређен омаж у част
познатог старчевачког умет-
ника Пере Пољака, а потом ће
наступити најбољи прошлого-
дишњи састави – групе „Арсе-
ник” и „Креативни неред”.

Након тога ће уследити це-
ловечерњи концерт београд-
ског састава „Трн у оку”.

Ј. Ф.

РОТАРИЈАНЦИ ДАРОВАЛИ ОСНОВЦЕ

Деца деци
Победнички ликовни радо-
ви ученика основних школа
на конкурсу Ротари-клуба
„Михајло Пупин” из Панче-
ва, у оквиру хуманитарне
акције „За срећније детињ-
ство”, изложени су у фоајеу
Културног центра, у среду,
24. децембра. Жири је бирао
најбоље од 400 радова.

Шесту годину заредом Ро-
тари-клуб организује добро-
творну акцију израде че-
ститки, којој се ове године
придружила већина школа.
Чланови жирија Никола Ри-

кановић, Миодраг Ристић и
Душан Вуловић су изабрали
у 50 радова за ужи круг и од-
редили прво, друго и треће
место у категоријама од пр-
вог до четвртог и од петог до
осмог разреда. Основци су
учествовали у дизајнирању
новогодишњих честитки и
календара који ће се наћи у
продаји, а прикупљена сред-
ства биће утрошена за по-
требе деце из нашега града.

– Жеља нам је да деци
приближимо хуманитарни
рад и покажемо им како мо-
гу да се одуже заједници у
којој живе, односно како да
помогну и себи и другима,

чиме се наша организација
бави, као и да неспоран та-
ленат наградимо. Ове годи-
не, поред додељених дипло-
ма, најбоље смо мотивисали
и таблетима – рекао је Не-
над Орлић, председник Ро-
тари-клуба.

Након завршетка конкур-
са који је трајао три месеца,
награђени су ђаци доловач-
ке Основне школе „Аксенти-
је Максимовић” Маја Вељ-
ковић и Матеја Јовановић, а
наставница Елени Антонија-
дис, чији су ученици посла-

ли највише радова на кон-
курс, заслужила је награду
за најбољег ликовног педа-
гога. Награде за ликовни рад
добили су и Матеја Вурдеља
и Вукашин Цветановић из
ОШ „Олга Петров” из Банат-
ског Брестовца, Жељко Сав-
ков, ученик ОШ „Мара Ман-
дић” и Богдан Станковић из
ОШ „Мирослав Антић”.

Радове можете погледати у
Културном центру до 27. де-
цембра, а Ротари-клуб „Ми-
хајло Пупин” објавиће ин-
формације о прикупљеним
средствима и даљим актив-
ностима.

М. Родић

Едукативно-документарно ве-
че поводом четрдесет година
од оснивања панк групе „Ра-
монс” одржано је у уторак, 23.
децембра, у клубу „Купе”. По-
ред организатора Живана Пу-
јића, о биографијама чланова
чувене групе, њиховом раду и
утицају на данашње бендове
говорили су Златко Ракоњац,
глумац и фронтмен београд-
ског панк бенда „Посно пра-
се”, и Бранислав Смук, дипло-
мирани историчар и гитари-
ста бенда „Збогом, Брус Ли”. 

Гости су рекли да је тај
бенд поставио темеље панка,

а и данас представља под-
стрек за наше младе музича-
ре да почну да се баве тим
музичким правцем иако он
има све мање љубитеља. О то-
ме је сведочила и мала посе-
та на овој трибини. Након то-
га је приказан документарни
филм посвећен „Рамонсима”.

Пујић је најавио концерт
панчевачких и београдских
неафирмисаних бендова у
част четрдесетогодишњици
од оснивања тог култног са-
става, који ће бити одржан у
петак, 26. децембра, на спла-
ву „У припреми”. A. Б.

ОБЕЛЕЖЕН РОЂЕНДАН ГРУПЕ „РАМОНС”

Утемељивачи панка 

Представа „Живот је леп”, у ко-
јој глуме чланови удружења
„На пола пута”, биће премијер-
но изведена у петак, 26. децем-

бра, у дворани „Аполо”. Улаз је
слободан, а посетиоци ће моћи
да убаце новац у кутију за дона-
ције. И. П.

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ

„Живот је леп” у „Аполу”

Протекле недеље у Клинич-
ком центру Србије успешно
је завршена прва операција
уградње вештачког срца у
Србији. Механички орган
добио је наш суграђанин
Владимир Петковић (47) и
он ће му помоћи да дочека
трансплантацију срца. У опе-
рацији је учествовало петна-
естак људи, а предводио ју је
кардиохирург др Миљко Ри-
стић. Како је доктор изјавио

за престоничке медије, по-
стојао је страх да пацијент
неће дочекати захват јер је
његово срце било толико
ослабљено да није могао сам
да пређе ни неколико мета-
ра. Међутим, интервенција
је добро протекла. Како са-
знаје наш лист, пацијент се
опоравља и комуникативан
је. О овом случају опширни-
је читајте у следећем броју
„Панчевца”. И. П.

УГРАЂЕНО ПРВО ВЕШТАЧКО СРЦЕ У СРБИЈИ

Механички орган за
нашег суграђанина

Грађани који су у среду, 24.
децембра, пролазили поред
дечјег диспанзера могли су да
виде право језеро, које је на-
стало због пуцања једне цеви
на том делу водовода.

Милица Радовановић, дирек-
торка „Водовода и канализаци-
је”, изјавила је да су екипе тог
јавног комуналног предузећа
одмах изашле на лице места и
најавила да ће квар бити потпу-
но отклоњен за неколико сати.

– Конкретно, у питању је
азбестно-цементна цев у Ули-

ци Милоша Обреновића која
је стара преко четрдесет осам
година. У јутарњим часовима
цев је пукла, вода је почела
да се излива и цев ће морати
да буде замењена. Пошто је у
питању велики цевовод, који
снабдева водом не само дечји
диспанзер већ и део улице у
којој се он налази, као и
„Електровојводину”, „Плина-
ру” и грађане насеља Тесла,
вода је искључена до отклања-
ња хаварије – нагласила је Ра-
довановићева. М. Г.

У СРЕДУ, У ЈУТАРЊИМ ЧАСОВИМА 

Пукла цев стара четрдесет осам година

У ПЕТАК, У СТАРЧЕВУ

„Гашини акорди”

НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ „ВОКАЛ КИДСА” И „ВОКАЛ ТИНА”

Од „Рапсодије у белом” до најновијих хитова



Градски одбор Покрета соци-
јалиста пружа пуну подршку
Влади Србије у напорима да
се доведу инвеститори из ино-
странства. А знак да смо по-
стали добра земља за улагање
јесте то што и Немачка, Кина,
Русија и Швајцарска желе да
инвестирају код нас, што је,
по мишљењу ове партије, и
„прави доказ да ствари иду у
правом смеру”.

„Због унапређења пословне
атмосфере и отварања нових
радних места можемо се нада-

ти бољој бу-
дућности на-
шег народа и
земље у цели-
ни. Свако но-
во радно ме-
сто изузетно
је вредно и за
поштовање је
потез сваке
компаније ко-
ја је спремна
да инвестира у нашој земљи.
Панчеву требају нова радна ме-
ста и надајмо се да ће уз њихо-

ву помоћ овај
град коначно
стати на своје но-
ге. Први и најва-
жнији циљ јесте
да трансформи-
шемо економију,
јер је то једини
начин да достиг-
немо бољи стан-
дард на дужи пе-
риод”, каже се у

саопштењу ове странке.
Треба веровати у сопствене

могућности, ослободити се

„граница које смо сами по-
ставили”, имати поверење у
квалитет и таленат наших
људи и мотивисати их да
остану у својој земљи – за-
кључује Покрет социјалиста и
честита суграђанима нову
2015. годину.

„Повереништво покрета
’Двери’ позива све одборни-
ке Скупштине града, посла-
нике покрајинске и Народ-
не скупштине и друге орга-
не власти да одбране будућ-
ност нашег народа и државе
– децу Србије – и не прихва-
те одредбу о забрани теле-
сног кажњавања деце, као и
даље умањивање ауторитета
и права очева и
мајки, који су
најпозванији и
најодговорнији
за васпитавање
младих”, каже
се у саопштењу
ове странке.

„Двери” ука-
зују на то да би
се усвајањем
такве одредбе у
Грађанском за-
конику „држава додатно ме-
шала у васпитавање деце и
до краја ограничила васпит-
не мере оних који децу нај-
више воле, а то су њихови
родитељи”. Угледајући се на
западни модел, подизали
бисмо „неодговорну децу”,
коју би касније, после пуно-
летства, држава називала
хулиганима. Зато, сматра

овај покрет, не треба да нас
чуди пораст насиља кад се
васпитавају „особе које има-
ју права, а немају осећај од-
говорности”.

„Србија мора да усваја
такве правне одредбе које
су најподесније и најбоље
за правилан развој нашег
друштва и државе, а пого-
тово наше деце. Покрет

’Двери’ не за-
говара пре-
млаћивање де-
це, нити њихо-
во злоставља-
ње, већ право
и одговорност
оца и мајке,
односно ста-
ратеља, да вас-
питавају децу
спремајући их
за стваран

свет у коме, поред права,
казна и одговорност чине
нужни део живота”, каже
овај покрет.

А за неодговорне родите-
ље постоје „надлежне ин-
ституције”, закључује пан-
чевачко Повереништво и
апелује на наше одборнике
да се огласе у вези са овим
питањима.

Нови хрватски Закон о преби-
валишту, по коме српске избе-
глице из те земље које имају
важећу личну карту и пребива-
лиште у Хрватској, а живе из-
ван њених граница, морају до
29. децембра ове године да
пријаве привремени одлазак из
Хрватске или да одјаве преби-
валиште, јужнобанатски Окру-
жни одбор Демократске стран-
ке Србије оценио је као један
од најпогубнијих прописа. Он
од избеглица захтева „да из-

бришу себе са
списка и још да
плате за то”, а
све под претњом
казни од 70 до
700 евра.

„Хрватска од
својих грађана,
Срба који су из-
бегли у Србију, законом тражи
да се одјаве, због чега је преби-
валиште изгубило 50 одсто Ср-
ба у Хрватској. Српска имови-
на третираће се као имовина

странаца, на ко-
ју се плаћају
много већи по-
рези и таксе, а
родне, праде-
довске куће по-
стаће куће за од-
мор. На овај на-
чин се драстич-

но смањују и права Срба у ло-
калној заједници, оспорава им
се право на обнову кућа, по-
вратак станарских права и от-
куп, на језик, писмо, предста-

вљање”, каже се у саопштењу
ДСС-а.

Ова странка сматра да је то
„перфидно ускраћивање пра-
ва” и „потврда етничког чи-
шћења које се дешава у миру
пред очима целе Европе”. То
је последњи знак, закључује
ДСС, „да Србија са Хрватском
треба хитно да договори спо-
разум о двојном држављан-
ству за избеглице и све прина-
длежности које из тога произ-
лазе”.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 25. децембар 2014.
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Самовоља, бахатост,
корумпираност 
и лоповлук харачлија

Пензиони систем 
није проточни бојлер
за државну 
дистрибуцију пара

Због „неуставног и срамног”
Закона о привременом уређи-
вању начина исплате пензија,
којим се „крше права пензио-
нера гарантована Уставом”, у
дворани Дома синдиката у Бе-
ограду, у петак, 12. децембра,
одржана је јавна седница
Скупштине Удружења синди-
ката пензионера Србије
(УСПС), коју су наши највећи
медији углавном игнорисали.

Пошто обраћања ових син-
диката министру Вулину, Вла-
ди, посланицима Скупштине
Србије, председнику републи-
ке, ПИО фонду, заштитнику
права грађана, Уставном суду,
па и Европској федерацији
синдиката пензионера и ста-
ријих лица (ФЕРПА) нису да-
ла резултат, више од хиљаду
присутних усвојило је низ за-
кључака којима ће се УСПС
даље борити за своја права и
очување досадашњег система
пензионог и инвалидског оси-
гурања.

Тераћемо се до Стразбура
Удружење ће, каже се у за-
кључцима, покренути спор
због „узурпације управљања
фондом ПИО и фондом РЗЗО,
јер је изменама закона број
чланова управних одбора које
даје Влада већи од броја пред-
ставника свих осталих орга-
низација”, чиме су оба фонда
„претворена у буџетске уста-
нове, супротно међународним
нормама и пракси”, а познато
је да њих пуне запослени и по-
слодавци. Због тога пензионе-
ри траже да њихови представ-
ници напусте Управни одбор
фонда ПИО, јер је „њихово
присуство у том органу обе-
смишљено”. Они не желе да
дају покриће кршењу права и
„садашњем нелегитимном

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ОРГАНИЗОВАНА ПЉАЧКА 

ПЕНЗИОНЕРА

управљању имовином и сред-
ствима осигураника”. На тај
начин ће, сматра Удружење, и
„избећи моралну и сваку другу
одговорност за организовану
пљачку пензионера”.

Председништво и Извршни
одбор УСПС-а задужени су да
са својим правним тимом
припреме детаљан план борбе
против „насиља над владави-
ном права” и бориће се све до
Европског суда за људска пра-
ва у Стразбуру. Удружење ће
се, закључено је, обратити и
Адвокатској комори Србије и
Београда ради организованог
пружања адвокатских услуга
под најповољнијим условима
како би се „и правно гонили
починиоци овог недела”.

Синдикати указују на то да
„ова власт намерно ствара по-
деле између пензионера и
осталих грађана, стално по-
тенцирајући да се на пензије
троши 50 одсто буџета и да
због тога нема средстава за
развој и ново запошљавање”.

Неверица Европске 
федерације
Све то „указује на самовољу,
бахатост, корумпираност и
лоповлук ове организоване,

недемократске и харачлијске
работе којом су унижена људ-
ска права, достојанствена ста-
рост и основне слободе засно-
ване на Уставу и међународ-
ним конвенцијама”, због чега
ће бити упућено и ново писмо
Уставном суду. Истовремено
је и Бруно Константини, гене-
рални секретар Европске фе-
дерације синдиката пензионе-
ра (ФЕРПА), упутио писмо
премијеру Александру Вучићу
у којем изражава неверицу и
чуђење што се пензионерима
у Србији селективно смањују
пензије, оцењујући да им се

на тај начин „одузимају радом
стечена и неотуђива права, а
пензиони систем урушава”.

„Скупштина Синдиката пен-
зионера упозорава све органе
власти да се окрену приходној
страни буџета, покрену произ-
водњу, опорезују незаконито
стечена богатства, уместо што
су својим мерама непознатим у
цивилизованом свету угрозили
систем ПИО и довели до њего-
вог урушавања, претварајући га
у проточни бојлер за дистрибу-
цију пензија, чије износе одре-
ђују по свом нахођењу”, закљу-
чено је на скупу УСПС-а.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Уклонити границе које смо сами поставили

– Од када у Србији постоји
могућност политичког избо-
ра јако смо склони да изабе-
ремо народњачке опције и
такве странке, а када оне
упропасте све око себе, тек
онда гласамо за такозване
демократске опције. Акту-
елна народњачка и попули-
стичка власт је дошла да
остане и остаће не мање од
десет година. А чак и када
се заодева неким проевроп-
ским ђинђувама, она запра-
во изгледа као нека врста

лоше успелог трансвестита,
који се није добро обријао,
па чекиње избијају на све
стране – рекао је новинар
Теофил Панчић на почетку
трибине у дворани „Аполо”,
коју су организовали панче-
вачка Грађанска акција и
Дом омладине.

Овај сусрет из серије на
тему „Ко уводи медијски
мрак у Србији?” одржан је у
понедељак, 22. децембра, а
овог пута гости су покушали
да одговоре на питање води-
теља Ненада Живковића –
„Има ли неке наде за нас?”.

– Ми се упорно тешимо
тиме да смо транзиционо
друштво, што напросто није
истина. Ми смо друштво
транзиционе неправде. Ка-
да је реч о медијима, за њих
има наде онолико колико
има за одговорно новинар-
ство у Србији. Медији и но-
винарство нису једно те

исто. Новинарство не стану-
је нужно у медијима, а ми у
Србији сада можемо одго-
ворно да тврдимо да у вели-
кој већини мејнстрим меди-
ја заправо не станује нови-
нарство – рекао је Динко
Грухоњић, председник Не-
зависног друштва новинара
Војводине.

О томе да би можда нај-
боље било „укинути полити-
чаре као непотребну масу
људи”, како би уопште мо-
гло доћи до помирења наро-

да на Балкану, говорио је
Идро Сефери, дописник те-
левизије из Тиране. Како је
рекао, политички догађаји
добијају на важности и због
тога „што ми новинари ла-
жемо на ТВ-у говорећи ко-
лико су важни”, а то поли-
тичарима омогућава да вла-
дају нама.

Миливој Бешлин, истори-
чар из Новог Сада, осврнуо
се на концепт војвођанске
аутономије као наднацио-
налног, космополитског по-
крета либералног грађан-
ства и покушаје потоњег
фалсификовања прошлости.

У дужем разговору који је
уследио, присутне је инте-
ресовао и низ других тема,
па је било речи и о национа-
лизму, утицају Српске пра-
вославне цркве, ратним зло-
чинима, невладиним орга-
низацијама и актуелним
српским политичарима.

ТРИБИНА ГРАЂАНСКЕ АКЦИЈЕ 

И ДОМА ОМЛАДИНЕ

Власт као неуспели
трансвестит

Страну припремио

Зоран
Спремо

ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Боље одговорна деца
него хулигани

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Наставак етничког чишћења у миру

ББООРРББЕЕННАА  ССТТРРААТТЕЕГГИИЈЈАА

У закључке Скупштине УСПС-а унето је и упутство шта
треба да ураде оштећени пензионери који желе да се изборе
за своје право. Они одмах, писменим путем, треба да:

аа)) затраже од Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
решење с поуком о правном леку;

бб)) обрате се заштитнику грађана (омбудсману);
вв))  упуте тужбу Управном суду у Законом предвиђеном

року;
гг)) обрате се и Уставном суду, јер, по мишљењу појединих

стручњака, обештећење могу да добију само они пензионери
који су испоштовали ову процедуру.

Потребни обрасци и изглед поменутих појединачних обра-
ћања могу се наћи на сајту Удружења синдиката пензионера.



Очекују се нижи приходи
од пореза на зараде 
и имовину

Планиране инвестиције
од 610 милиона, 
половина из кредита

Предлог буџета Панчева за 2015. го-
дину у висини од пет милијарди ди-
нара Градско веће је усвојило уто-
рак, 23. децембра. То значи да ће
градска каса наредне године бити за
450 милиона динара „сиромашнија”
него ове, али ће та разлика бити ма-
ње-више надокнађена за два-три ме-
сеца, када буде направљен први ре-
баланс ради преношења неутроше-
ног буџетског новца из ове године у
наредну. Планери локалних финан-
сија очекују да ће приходи по неким
основама бити нижи за 200 милиона
од овогодишњих због неких фискал-
них мера Владе Србије, али и оних
које је донела панчевачка Скупшти-
на. На различите инвестиције током
2015. биће потрошено 610 милиона
динара, а приметно је да ће више од
половине тог новца, уместо из буџет-
ских прихода, бити обезбеђено пре-
ко банкарских кредита.

Предраг Живковић, већник заду-
жен за финансије, прецизирао је да
ће укупна задужења Града износити

ХРОНИКА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ
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Има људи који зиму никада не би заме-
нили за врело лето. Пасионирани ски-
јаши ће се пре одрећи одласка на море
него неколико дана на Копаонику.
Зимска планинска идила тешко се мо-
же упоредити с нечим другим, али од-
лазак на зимовање већ дуже време за
просечног грађанина наше земље је са-
мо  мисао. Има и оних који не одустају,
али много наших суграђана, тачније,
већина њих, ипак се неће маћи из Пан-
чева. Стиже нова година, можда се у на-
шем окружењу организује добар про-
вод, па ето какве-такве замене за одла-
зак на зимовање. Још ако падне снег...

НИКОЛА ЋЕРНИЦИН, 
тренира кошарку:

– Свакако ћу ићи на зимовање.
Унапред се радујем одласку на Копа-
оник. Путоваћу с родитељима и се-
стром, а на нашу планинску лепоти-
цу идемо редовно. Тамо је баш добро
за све који скијају, али има много ра-
зоноде и за посетиоце који нису вич-
ни том спорту. Ја обожавам скијање
и баш ми прија кад сам на снегу и у
друштву мени драгих особа.

КАТАРИНА НАУМОВИЋ, 
плесачица латино-плесова:

– Овог пута зимовање ће за мене
бити нешто посебно, јер идем с дру-

штвом из школе на матурску екскур-
зију. Цео разред иде у Ивањицу и већ
сада се много радујемо нашем сед-
модневном боравку тамо. Сви се на-
дамо да ће снег пасти и тамо баш кад
ми дођемо, јер какво би то зимовање
било без снежних чаролија.

МАРКО ПОПОВИЋ, 
будући фризер:

– У Панчево сам дошао с Косова,
из места подно Шар планине. Тамо
се увек радо враћам, па ће тако бити
и ове зиме. Иначе, недовољно људи
зна колико је тамо лепо и да постоје
баш добри услови за активан одмор.
Деценијама уназад скијаши уживају,
јер се снег често задржи и до полови-
не маја. Добро је и за оне који не ски-
јају, а често сам виђао и родитеље с
малом децом. У сваком случају, пре-
поручио бих свима да оду на ову пла-
нину и увере се колико је тамо лепо.

ДРАГОЉУБ КУЗМАНОВИЋ, 
пензионер:

– Могао бих да кажем да ми поста-
вљате тешко питање у незгодно вре-
ме. Пре свега мислим на нас пензио-
нере. Ја нећу ићи на зимовање, јер
тако могу да уштедим за дуговања
која имам према комуналним преду-
зећима у нашем граду. Ето једног од

начина како можете да умањите ду-
гове, а да вам не буде жао што нисте
отишли на неку планину.

ВАЛЕНТИНА ЋЕРНИЦИН, 
љубитељка хип-хопа:

– Ово ће свакако бити занимљив
период у мом животу. Чак два пута
ћу ићи на зимовање. Једном с дру-
штвом из школе на матурску екскур-
зију, а други пут с родитељима.
Ипак, оно што ме посебно радује је у
вези с временом које ћу провести код
куће. Наиме, веома волим да јашем
кобилу Шару, али преко зиме то ни-
је могуће. Зато ћу кад год будем мо-
гла одлазити у шталу да је тимарим
и храним, јер је то заслужила.

ИВАН КРГОВИЋ, 
одбојкашки тренер:

– Не само ове зиме, већ преко це-
ле године је било много посла.
Стварно се радило ударнички. Ни-
шта се не мења ни током распуста,
па зато одлазак на класично зимова-
ње овог пута није у плану. И даље
тренирамо свакодневно. Кад већ не
могу на зимовање, онда се бар раду-
јем што наш заједнички рад доноси
добре резултате, а надам се да ће их
бити и у наредној години.

Анкетирао С. Дамјанов

М. ПОПОВИЋК. НАУМОВИЋ Д. КУЗМАНОВИЋ В. ЋЕРНИЦИН И. КРГОВИЋ

НАША АНКЕТА

ИДЕТЕ ЛИ НА ЗИМОВАЊЕ?

Тешко питање у незгодно време

Н. ЋЕРНИЦИН

Није да сам неки љубитељ Воје
Шешеља, то већ слутите. Али ми
је засметало то што о његовим
активностима могу да сазнам са-
мо на радију „Слободна Европа”,
а ено смо и ми имали прошле не-
деље кратак разговор с њим у
„Панчевцу”. За све остале медије
Воја не постоји.

Шта је било? Шешељ и прате-
ћа екипа старорадикала-натра-
жњака указала се пре неки дан у
Новоме Саду са захтевом да уђе
у Бановину и присуствује седни-
ци Скупштине АП Војводине,
„као грађани”. Наравно да је зах-
тев био одбијен: нису ни они од
јуче. Само им још Воја Шешељ
треба, чувени скандал-мајстор.
И ја бих га одбио, знајући га то-
лике године.

Није, дакле, то спорно; спор-
но је што о томе нико ништа ни-
је јавио – осим Слободне Евро-
пе. Добро: разумем ја да Воја
Шешељ и није нека вест за глав-
не медије, али ово је била слат-
ка прилика, скандалчић за ма-
њи извештај. Неки храбрији
уредник вечерњих вести, да га
има; на некој телевизији, да су
боље прилике; послао би ТВ
екипу, да се усудио; па да интер-
вјуишу Воју пред Бановином,
као што нису смели. Барем би-
смо имали мало забаве. Напред-
њачки посланици у Парламенту
јуче цео дан вичу да би опозици-
оним посланицима требало да-
ти да причају колико хоће, јер
се тако само брукају и доносе
гласове Вучићу. Нико од тих
опозиционих посланика ни при-
нети није Воји Шешељу кад је о

брукању реч; па што га онда не
пусте на свим телевизијама да
се брука до миле воље и тера
гласаче Вучићу?

У овој држави нема цензуре,
тврди Пишта Каић (жалећи се
да њега цензуришу). Воја Ше-
шељ ипак је значајан и незаоби-
лазан актер наше новије исто-
рије од 1990. године донедавно.
Осим тога је и незабораван,
штавише симболичан. Испод
његовог шињела излегао се чи-
тав овај насад умивених ради-
кала који себе називају напред-
њацима, мада им је ћуд иста.
Нисам склон ни психоанализи,
али феномен оцеубиства овде
ми се јавља као занимљив. Раз-
умем ја добро да је Српска ра-
дикална странка отишла у слив-
ник историје и да је Воја Ше-
шељ политички мртвац, мада се
још гица. С обзиром на про-
шлост, на значај који Воја Ше-
шељ очито има за Хрватску, за
Европски парламент и за Ха-
шки трибунал, требало би га пу-
стити да се гица док хоће и мо-
же. Толико смо му дужни, с об-
зиром на то колико нас је и чи-
ме задужио до 2003.

Разумемо ми добро да је То-
ми Николићу и Аци Вучићу до-
некле неугодно да слушају Во-
јине детонације, али бисмо ми
можда волели да нас он, Воја,
подсети на стара времена кад су
били заједно и кад се Аца учио
за Воју. Овако све то некако ли-
чи на нечисту савест. Пустите
Воју у јавност, биће то забава
боља од ове тужне понуде из
парламента.

Шешељ пред 
Бановином

ВЕЋЕ УСВОЈИЛО БУЏЕТ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

СТАРТ С „МИНУСОМ” ОД 
450 МИЛИОНА

Пише: Милош Васић

Живковић је навео да ће од 610
милиона динара планираних за ка-
питалне инвестиције 107 милиона
бити дато за комунално опремање
Северне индустријске зоне, 34 мили-

333 милиона динара. Највећи део
прихода самог буџета чине порези
на зараде (преко 30 одсто) и порез на
имовину (нешто више од 11 одсто).
Управо та два финансијска извора
биће оскуднија. Први за 200 милио-
на динара, због смањења плата у јав-
ном сектору од 10 одсто, а мањим
делом и због тога што ће један број
радника отићи из својих предузећа
уз отпремнине.

Нижи ће бити и приход од пореза
на имовину због одлуке локалне
Скупштине да преполови пореску
стопу на пољопривредно земљиште и
због пада цене станова и кућа. Овај
губитак могао би да буде бар дели-
мично амортизован наплатом дугова
за коришћење градског грађевинског
земљишта из претходних година.

она динара добиће АТП за набавку
нових аутобуса, „Водовод” може да
рачуна на 35 милиона динара за сво-
је инвестиције, а по 30 милиона би-
ће уложено у здравство и основно
образовање. На нову депонију биће
потрошено близу 23 милиона дина-
ра, проширење Новог гробља кошта-
ће 15 милиона, колико и завршетак
канализације на Кудељарском наси-
пу. Међу инвестицијама је и санаци-
ја крова Народног музеја, што ће ко-
штати око девет милиона динара.

Уз предлог одлуке о буџету, већ-
ници су усвојили још један број пра-
тећих одлука које се односе на ло-
калне таксе. Одобрен је и предлог
Плана капиталних инвестиција у на-
редне две године. Од 133 пријављена
пројекта, стручно тело које се бави

прављењем плана одабрало је 38 ко-
ји ће бити реализовани до 2017. или
након тог периода. План је основа да
Панчево конкурише за средства код
домаћих и иностраних фондова и
донатора, како би градски буџет био
што мање оптерећен.

Веће је донело одлуку да почне из-
раду акционог плана за развој јавног
информисања, који ће бити усагла-
шен с новом законском регулативом
у тој области. То подразумева вла-
сничку трансформацију РТВ Панче-
ва и пројектно финансирање медија,
уместо садашњег директног буџет-
ског.

Д. Вукашиновић

ЖИВАНОВИЋ ПОДНЕО ОСТАВКУ 

Нејасан мотив
Градоначелник разрешио
свог помоћника на његов
захтев

Градоначелник Павле Раданов пот-
писао је у понедељак, 22. децембра,
решење о разрешењу Дејана Жива-
новића, помоћника градоначелника.
Решење је сачињено на основу остав-
ке коју је Живановић поднео на ту
функцију у петак, 19. децембра, „из
личних разлога”.

Он је 27. новембра ухапшен у Бео-
граду због сумње да је примио мито
од 1.000 евра од београдске фирме
„Енергоплан”, која је добила посао
на тендеру за израду планске доку-
ментације за канализацију у Омољи-

ци. Живановић је био председник
тендерске комисије. Након хапшења
му је одређен притвор до 30 дана, ко-
ји истиче 27. децембра уколико ту-
жилац не предложи продужење.

Незванично сазнајемо да је Жива-
новић оставку потписао по савету
адвоката који га заступа по службе-
ној дужности. Није познат мотив ње-
гове одлуке, нити по ком основу је
одређен притвор. У случају да је Жи-
вановић задржан због опасности да
понови дело, оставка би била окол-
ност на основу које би тужилац оду-
стао од продужења притвора, али ако
је он задржан како не би утицао на
сведоке, оставка нема никаквог зна-
чаја.

Д. В.

Већници су били једногласни, чека се одлука одборника

ССККУУППШШТТИИННАА  УУ  ППООННЕЕДДЕЕЉЉААКК

Предлог буџета за 2015. наћи ће се пред одборницима локалног парла-

мента у понедељак, 29. децембра, а на дневном реду биће још најмање

27 одлука.

Седница ће почети констатацијом да су поједини одборници напусти-

ли своје странке. До закључења овог броја „Панчевца” из СПС-а су ис-

тупили Мирко Николић, Јелена Петровић и Борка Жунић, а из СНС-а

Смиљана Гламочанин Варга. Они ће највероватније већ у понедељак

формирати нову одборничку групу. Познато је да су ови одборници већ

добили примамљиве понуде од једне струје локалних напредњака да бу-

ду део другачије владајуће већине у граду, али тек треба видети како ће

и када на тај предлог ова група одговорити.

СПС и Јединствена Србија имаће убудуће петоро одборника, а пред-

седник те групе биће социјалиста Зоран Малобабић.



ЕКОНОМИЈА Српско-кинески самит догодио 
се у прави час. 

Емануел Лупулеску, 
директор Стакларе

Није јасно има ли
Влада одговор на
апсурдну ситуацију
која је створена

Погони фабрике минерал-
них ђубрива и даље стоје,
јер држава очигледно није
постигла никакав договор с
Русима о испоруци довољ-
них количина гаса које би
задовољиле потребе топла-
на, домаћинстава и читаве
индустрије. То нарочито по-
гађа „Азотару”, која троши
више од милион кубика гаса
дневно. Премијер Алексан-
дар Вучић је пред послани-
цима Републичке скупшти-
не, приликом усвајања бу-
џета за 2015, дао је још јед-
но у низу обећања да ће до-
говор с руском страном о
испоруци неопходних коли-
чина гаса по одговарајућим
ценама бити постигнут то-
ком наредних месеци, те да
ће „Азотара” стартовати 1.
марта.

Подсећамо како је преми-
јер током обиласка Мета-
нолско-сирћетног комбина-
та у Кикинди претходног ме-
сеца такође рекао да ће с Ру-
сима бити постигнут договор
о нормализацији снабдева-
ња, и то по цени од 290 дола-
ра за 1.000 кубних метара га-
са. Он тада није помињао

март, већ неке ближе дату-
ме, али је ово обећање тада
огрејало срца азотараца који
су за гас плаћали 450 долара.
Обећања нису испуњена, јер
гаса још увек нема, али је за-
то од „Србијагаса” стигла но-
вогодишња „честитка” у виду
нове више цене непостојећег
гаса од 475 долара!

Велико је питање да ли би
„Азотара” уопште имала ра-
чуницу да покрене произ-
водњу и када би гас одмах
био пуштен, јер поменути
износ осигурава само посло-
вање с губицима. Премијер и
Влада би требало да објасне
и како да ово предузеће пре-
живи до обећаног марта. По-
стојеће залихе ђубрива мо-
гле би да обезбеде исплату
зарада радницима на краћи
рок, али шта након тога?

Незванично се може чути
како „Азотара” настоји да у
Влади Србије нађе саговор-
нике с којима би били раз-
мотрени поменути пробле-
ми и добијени неки одговори
о судбини фабрике. Ово пан-
чевачко предузеће чека и
приватизација, односно по-
кушај да нађе стратешког
партнера. Да ли ће то бити
могуће у оваквим условима?
Пример суседне „Петрохе-
мије”, која је у сличном по-
ложају, тешко да може улити
много наде азотарцима.

Четвртак, 25. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Домаће признање за
консултанта са 
светским искуством

Један од добитника признања
„Капетан Миша Анастасије-
вић” за област привреде и
друштвеног ангажмана у ју-
жном Банату је наш суграђа-
нин Владимир Пандуров, вла-
сник предузећа „ЕУ пројек-
ти”. Он је стекао значајно ис-
куство у области писања про-
јеката и консалтинга радећи
за велике донаторе чији су
оснивачи владе САД-а, Швај-
царске, те Европска унија и
њене институције. Ту је стекао
референце због којих су га ан-
гажовале бројне домаће и
стране владе, локалне самоу-
праве и различите организа-
ције.

Нове послове Пандуров до-
бија тако што га бивши кли-
јенти препоручују новим. Ње-
гов посао је да помогне нару-
чиоцима из државних инсти-
туција да одреде своје приори-
тетне циљеве, осмисле пројек-
те и направе их тако да их до-
натори готово сигурно подрже.
Поред тога, Пандуров се бави
и обуком запослених у локал-
ним самоуправама и другим
државним органима да само

Кинези као 
најозбиљнији купци
планирају велика
улагања

Фабрика без 
буџетске помоћи, 
а држава смањила
плате радницима

Министарство привреде одлу-
чило је да Индустрија стакла
Панчево буде приватизована
по моделу продаје имовине и
у току је припрема програма
продаје који израђује прива-
тизациони саветник Стакларе
– фирма „Беоконекс”. Еману-
ел Лупулеску, директор Ста-
кларе, изјавио је да би тај до-
кумент требало да буде пре-
дат Агенцији за приватизаци-
ју до 24. јануара и очекује да
би она већ током фебруара
могла да закаже први посту-
пак тендерске продаје.

Лупулеску је објаснио да ће
почетна цена на том првом
покушају приватизације бити
једнака процењеној вредно-
сти предузећа, али није желео
да каже колико она износи.
Рекао је само да би успех тог
тендера обрадовао повериоце,
што би требало да значи да је
реч о знатној суми новца, ако
се има у виду да је ИСП дужна
више од 40 милиона евра. Ди-
ректор Стакларе је навео како
ће у случају да тај покушај
продаје имовине не успе сле-
дећа цена бити 50 до 70 одсто
нижа.

Лако је могуће да ће купци
чекати нижу цену, осим уко-
лико премијери Србије и Ки-
не Александар Вучић и Ли
Кећијанг приликом недавног
сусрета у Београду нису по-
стигли чврст договор о прива-
тизацији ове фабрике. Они
тада нису ништа званично са-
општили, али је незванично
процурио списак наших фир-
ми за које су Кинези заинте-
ресовани, а Индустрија ста-
кла је једна од њих. Познато је
и да су писма о заинтересова-
ности за бившег индустриј-
ског гиганта Агенцији за при-
ватизацију послале две кине-
ске компаније. Једна од њих
је „Чајна холдинг лимитид”, с
чијим представницима је Лу-

СТАКЛАРА СЕ СПРЕМА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

ОЧЕКУЈУ ПРОДАЈУ КАО СПАС

ПРЕДСТАВЉАМО ВЛАДИМИРА ПАНДУРОВА

Знањем до успеха

да се таква прилика не сме
испустити, јер би нам кинеске
компаније донеле савремену
технологију и тржишта која
постоје у Европи, Русији и
Азији. Колико знам, од заин-
тересованих купаца само Ки-
нези хоће да купе цело преду-
зеће, док све остале занимају
једино његови делови – рекао
је Лупулеску.

Стаклара је дужна више од
40 милиона евра, а реч је
углавном о обавезама стари-
јим од 10 година и оптереће-
ним каматом. Највећи дугови
су према држави и јавним
предузећима, а гро тих потра-
живања односи се на неплаће-
ни гас „Србијагасу” од пре 10

– Имамо пад производње,
пре свега због тога што фа-
брика трактора „Белорус” из
Минска има велики лагер од
25.000 трактора које не може
да прода због рата у Украји-
ни. Зато нам од њих не стижу
нове поруџбине, а један шле-
пер стакала за тракторе наме-
њен Белорусији стоји неиспо-
ручен још од јуна. Ради се о
приходима од око 6,5 милио-
на динара месечно. Тим нов-
цем бисмо набавили компле-
тан репоматеријал и алате, а
остало би нешто и за плате –
испричао је Лупулеску.

Директор Стакларе додаје
да су и домаћи купци све већи
дужници. Ту, пре свега, спада-

цама, а недавно је добило врло
високе оцене након разговора
с челницима железничког
предузећа из Словачке, што би
могло да донесе закључење
још једног извозног посла.

Лупулеску каже како му
није јасно због чега је држава
ионако мале плате стаклара-
ца оптеретила солидарним
порезом и умањењем од десет
одсто, кад њихове зараде не
стижу из буџета, већ искљу-
чиво од пословања. Због тога
се он нада да ће приватизаци-
ја напокон успети, јер очи-
гледно постоји могућност да
ова фабрика поново оживи и
потпуно преокрене своју суд-
бину.

НАСТАВАК НЕОЗВАНИЧЕНЕ КРИЗЕ 
У „АЗОТАРИ”

Гаса нема, али је 
поскупео

КОНФЕРЕНЦИЈА О УПРАВЉАЊУ 
ГРАДСКОМ ИМОВИНОМ

Обједињена евиденција
Конференција „Управљање
имовином – правни оквир,
процедуре и софтверска ре-
шења” одржана у уторак, 23.
децембра, била је намењена
свим корисницима јавне
својине у Панчеву и Зрења-

нину. Овај скуп је део  про-
јекта „Управљање имовином
1, 2, 3”, који финансира ЕУ, а
циљ је подршка администра-
цијама у наведеним банат-
ским градовима да попишу
своју имовину и што ефика-
сније управљају њоме.

Централна тема конфе-
ренције било је представља-
ње програма „Проперти ин-
фо” за аутоматску обраду по-
датака о градској имовини,
што ће обезбедити једин-
ствену евиденцију ових не-
покретности.

Војкан Гајевић из фирме
„GDi GISDATА”, која је из-
радила овај софтвер, обја-
снио је да је његов основни
задатак да на једном месту
и у електронској форми са-

купи све неопходне инфор-
мације о земљишту, стано-
вима и дугим некретнина-
ма. То ће власницима, од-
носно Граду и његовим јав-
ним предузећима, омогући-
ти да имају потпуни увид у

стање у коме се та имовина
налази, да ли је под заку-
пом, ко је њен власник и
слично.

Програм је повезан с Гео-
графским информационим
системом Панчева, па ће
власници, могући инвести-
тори, али и заинтересовани
грађани моћи да на мапи
града виде где се налазе не-
кретнине које их занимају,
какав им је положај, повр-
шина, комунална опремље-
ност и да добију друге неоп-
ходне податке. Улагачи ће
моћи да на исти начин доби-
ју податке о свим локација-
ма или зградама које их за-
нимају и тако их упореде да
би се лакше одлучили где ће
почети свој посао.

них неколико година, без об-
зира на промене локалних
власти.

Пандуров је радио у Либи-
ји, за коју каже да је посебан
феномен, јер се након сврга-
вања Гадафија она готово рас-
пала, али и у хаосу који је на-
стао због сукоба зараћених
страна, милиција и даље има
добре економске резултате.
Он је посебно фасциниран
Турском, односно влашћу у
тој земљи.

Пандуров је објаснио да су
Турци стипендирали школо-
вање својих чиновника на
најпрестижнијим светским
универзитетима док су се
припремали за чланство у ЕУ
и додао како нигде није ви-
део толико образоване људе у
државној администрацији.
Уз то, турска влада је спрем-
на да зарад остварења страте-
шких привредних циљева,
направи велике промене у
државном апарату како би он
помогао привреди да оствари
те циљеве.

раде пројекте по стандардима
одређених донатора. Кључно
је то што Пандуров зна које ће
пројекте стране фондације и
владе подржавати у нередних
неколико година, па клијенти-
ма саветује да такве идеје при-
јаве на конкурсе.

Он је досад сарађивао с
бројним локалним самоупра-
вама у Србији, покрајинским
властима и високошколским
установама, али ради и у Пан-
чеву. То је доказ да није увек
најтеже бити „пророк у свом
селу”. Пандуров каже да у на-

шој Градској управи и јавним
предузећима има врло струч-
них људи. Тренутно им пома-
же да одаберу приоритетне
пројекте у мноштву идеја.
Међу њима су изградња фа-
брике за прераду отпадних
вода, ревитализација старе
Вајфертове пиваре и Црвеног
магацина.

Власник „ЕУ пројеката” на-
помиње како је веома важно
да Панчево одабере један или
два крупна пројекта који ће
допринети развоју града и да
на њима ради упорно наред-

пулеску пре неколико месеци
разговарао у Привредној ко-
мори Србије.

– Ако су они у писму о за-
интересованости навели оно
што су рекли нама и мини-
стру Сертићу у Привредној
комори, онда је то велика ин-
вестиција не само за Панчево,
него и за Србију. Тада су по-
мињали улагања до 200 мили-
она евра, обнављање произ-
водње равног стакла и модер-
низацију дорадних погона. То
би нас сврстало у модерне
произвођаче стакла у европ-
ским размерама. Овај самит
Србије и Кине је за нас дошао
у правом тренутку и мислим

година, када је још радила
производња равног стакла.
ИСП је од тада имала неколи-
ко неуспешних покушаја при-
ватизације, производња је спа-
ла на дораду, а у фабрици у ко-
јој је радило више од 2.000 љу-
ди остало је свега 190 запосле-
них. Сада се 67 њих пријавило
за добровољни одлазак уз от-
премнине. Упркос свему, ста-
кларци се нису предавали, па
су чак обезбедили и извозне
послове, али Лупулеску каже
да све теже одржавају произ-
водњу. Наруџбине опадају, ду-
гови према Стаклари расту и
због тога је тешко наћи новац
за сировине и плате.

ју „Икарбус” са 13 милиона
динара дуга и ИМТ, од кога
ИСП потражује два милиона
динара. Оба предузећа су у
реструктурирању, па ова по-
траживања није могуће на-
платити ни преко суда. Саго-
ворник „Панчевца” наводи и
пример београдског ГСП-а,
које дугује око 3,5 милиона
динара, а правда се да од сеп-
тембра није добило ни динар
из београдског буџета.

Панчевачка Стаклара, иако
је у великим проблемима, не
добија државне субвенције већ
годину и по дана, него се сама
бори за опстанак. Предузеће
има уговор с чешким железни-

Може ли oдавде поново да излази равно стакло?

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић



Новинар листа „Панчевац”
Зоран Станижан, у сарадњи с
НИС-ом, посетио је у уторак,
23. децембра, сеоску школу
„Лела Поповић”, која се нала-
зи у Миљковцу, месту надо-
мак Ниша, и том приликом
одржао предавање о заштити
животне средине. У опуштеној
атмосфери ученици од петог
до седмог разреда активно су
учествовали у едукативном
разговору о загађењу живот-
ног простора, значају очувања
биљног и животињског света,
рециклажи и одрживом раз-
воју. Било је речи и о немару и
себичности човечанства, који
могу угрозити егзистенцију
будућим генерацијама. Не-
контролисано искоришћава-
ње природних ресурса, наго-
милавање опасних и загађују-
ћих материја широм планете
и непотребно одлагање велике
количине отпада који може
бити рециклиран само су неке
од теза које је изложио нови-
нар „Панчевца”.

Недавно је у Миљковцу за-
вршена учионица на отворе-
ном, чију је изградњу финан-

сијски помогао руско-српски
нафтни гигант, и ово је била
идеална прилика да ђаци те
образовне установе прошире
своја еколошка сазнања. Про-
јекат Удружења „Прави ко-
рак” и ОШ „Лела Поповић”,
тематски усмерен на јачање
свести о заштити животне

средине, уврштен је у групу
оних који су добили подршку
локалне самоуправе и нафтне
компаније на овогодишњем
НИС-овом конкурсу „Заједни-
ци заједно”. У школском дво-
ришту подигнута је летња
учионица, у којој ће бити раз-
вијана интерактивна настава,
али и организоване различите
сценске активности. Према
речима Драгане Ђорђевић,
директорке те образовне уста-

нове, кључно опредељење
школе јесте подстицање и не-
говање различитих приступа
учењу и развоју личности, те
стога, према њеним речима,
овај пријатан простор пред-
ставља значајан допринос у
домену промене начина пру-
жања и преношења знања. У

оквиру учионице на отворе-
ном направљена је тематска
башта, о којој ученици брину
и у којој се опуштају након ча-
сова.

НИС је још 2009. започео ре-
ализацију програма подршке
локалним заједницама, који је
из године у годину унапређи-
ван. Од прошле године се 100
процената средстава расподе-
љује путем јавног конкурса за
пројекте које непрофитне ор-

ганизације истакну као прио-
ритетне за социјално-економ-
ски развој локалне заједнице.
До сада је реализовано више
од 450 пројеката, који су по-
могли развој локалних зајед-
ница, олакшали функциони-
сање бројних установа и уна-
предили рад културних, обра-
зовних и спортских институ-
ција. Програм „Заједници за-
једно” покренут је с циљем да
се унапреди квалитет живота у
срединама у којима компаније
послују. Финансијска подршка
усмерена је на реализацију
пројеката који промовишу
спорт и здрав начина живота,
укључивање деце, младих и
других осетљивих група у
спортске активности у локал-
ним заједницама, развој и обо-
гаћивање културних садржаја
у локалним заједницама, раз-
вој науке итд.

С друге стране, НИС покла-
ња велику пажњу промоцији
правих вредности и улаже
значајна средства у то. Подр-
шка образовању се одвија кроз
програме „Енергија знања”, за
који је ова компанија у проте-
клој години издвојила око 50
милиона динара, и „НИС
шанса”, захваљујући ком је до
сада запослено више од 670
младих. У та два програма
НИС је до сада уложио готово
400 милиона динара.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ НАГРАДИО ТАЛЕНТОВАНЕ ЂАКЕ

БЛИСТАВИ УМОВИ 

не, балетске и музичке умет-
ности представљени јавности.
Специјалну награду од по
60.000 динара добило је осмо-
ро ученика, који су остварили
врхунске резултате на међу-
народним научним и умет-
ничким такмичењима. Војво-
ђанске ђаке, освајаче првих
места на републичким такми-
чењима, њих укупно педесе-
торо, Покрајински секретари-
јат је у оквиру Фонда за та-
ленте АПВ-а наградио са по
27.000 динара. Добитници на-
града били су и професори,

односно 53 ментора, који су
награђени са по 20.000 дина-
ра. С друге стране, ученици
који су на републичким так-
мичењима освојили друга и
трећа места награђени су по-
хвалама.

Боља будућност
Награде и дипломе војвођан-
ским основцима и средњо-
школцима уручила је Мари-
ника Тепић, покрајински се-
кретар за спорт и омладину.
Наша суграђанка је у свом по-
здравном говору истакла да је
Војводина препуна младих
људи који својим радом, тру-
дом и талентом показују да
ова земља може имати бољу
будућност. Како је рекла, из
године у годину је приметан
пораст броја ученика из Вој-
водине који спадају у врхун-
ске међународне таленте у
свим дисциплинама науке и
уметности, те је у складу с
тим и циљ Покрајинског се-
кретаријата за спорт и омла-
дину да континуирано пове-
ћава буџетски фонд за тален-
те како би им се пружила нео-
пходна подршка:

– Морам рећи и да смо
управо из тих разлога поно-
сни на чињеницу што смо ус-
пели да повећамо укупан бу-
џетски фонд за таленте на
осам милиона динара, од ко-
јих данас с три милиона на-
грађујемо новчано најбоље
ђаке из Војводине, а током го-

дине смо их с преосталих пет
милиона динара континуира-
но подржавали у учешћу на
међународним такмичењима,
неопходној стручној научној,
уметничкој и инструментал-
ној опреми. Сматрам да та-
ленти, генерално, нису потпо-
могнути у оној мери у којој би
требало и да награде дођу
углавном тек када се нешто
освоји. Ми у Покрајинском
секретаријату за спорт и
омладину чинимо све да ту
праксу променимо и верујем
да наши даровити ђаци, њи-
хови професори и школе то и
препознају – рекла је Мари-
ника Тепић и истакла како би
медији морали више просто-
ра да дају управо оваквим до-
гађајима и талентованој деци,
јер је медијска подршка изу-
зетно битна у скретању пажње
на те младе људе.

Праве вредности
Током доделе традиционал-
них награда најбољима, које
се уручују сваког децембра,
наступили су камерни женски
хор Средње музичке школе
„Јосиф Маринковић” из Вр-
шца, камерни дуо „Веранте” и
тамбурашки оркестар „Невен”
Музичке школе „Јован Бан-
дур” из Панчева, а изведена је
и музичка нумера на харфи
„Поздрав родној земљи” на-
грађене ученице Музичке
школе „Јосиф Маринковић”
из Вршца. Такође, сви награ-
ђени ученици, њихови родите-
љи и директори школа имали
су прилику да виде изложбу
радова награђених ученика
уметничких ликовних радио-
ница из Суботице – „Ем арт” и
Мађарског културног центра
„Непкер”. И ове године су, по-
ред ресорног секретаријата, у
новчаном делу награде уче-
ствовали и Ерсте банка са
200.000 динара и Сосијете же-
нерал са 150.000 динара.

На крају вреди истаћи да
троје ученика није било при-
сутно на свечаној додели зато
што је двоје њих полагало
пријемни испит на Кембри-
џу, а трећа је тога дана осво-
јила прво место на светској
научној олимпијади у Арген-
тини.

Све је више ученика
из Војводине који се
убрајају у врхунске
међународне таленте

Тепић: Медијска 
подршка је изузетно
битна у скретању 
пажње на ове младе
људе

Укупан буџетски
фонд за таленте 
повећан на осам 
милиона динара

Покрајински секретаријат за
спорт и омладину недавно је
наградио признањима и нов-
чаним наградама у укупном
износу од три милиона дина-
ра ученике основних и сред-
њих школа из Војводине који
су у школској 2013/2014. по-
стигли врхунске резултате на
међународним и републич-
ким научним и уметничким
такмичењима.

Свечано уручење награда
војвођанским талентима упри-
личено је у холу Бановине, где
су најбољи ђаци у области ма-
тематике, физике, технике,
језика и књижевности, ликов-
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Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Војвођански таленти примили награде у холу Бановине

Прошле среде, 17 децембра,
у холу Градске управе отво-
рена је Новогодишња еко-
изложба радова ученика
панчевачких основних и
средњих школа насталих у
оквиру акције „Сакупи и
уштеди, видећеш да вреди”.
Реч је о програму који зајед-
но реализују ЈКП „Хигије-
на”, Секретаријат за зашти-
ту животне средине Градске
управе града Панчева, Реги-
онални центар за таленте из
Панчева и ЈКП „Зеленило”.

Пред ученицима је био за-
датак да представе своје ви-
ђење рециклаже, а на распо-
лагању су им биле искључи-
во секундарне сировине.
Панчевачки ђаци су на вео-
ма креативан и практичан
начин, кроз примењену ре-
циклажу, креирали зани-
мљиве рукотворине од се-
кундарних сировина: кола-
же, одевне предмете, че-
ститке и још много тога.
Вреди напоменути да ће
градоначелник Панчева
предстојећу Нову годину че-
ститати својим пословним

партнерима и сарадницима
управо овим честиткама.

Највише радова прило-
жили су ученици основних
школа „Мара Мандић”, „Ва-
са Живковић”, „Жарко Зре-
њанин” из Качарева, као и
средњошколци Техничке
школе „23. мај” и Пољопри-
вредне школе „Јосиф Пан-
чић”. Како је најављено, жи-
ри ће одабрати најбоље ра-
дове и аутори ће бити на-
грађени једнодневном екс-
курзијом. Поред тога, оде-
љење које буде показало
најбоље резултате у прику-
пљању амбалажног отпада,
то јест које буде прикупило
највише отпада до краја ре-
ализације овог еколошког
пројекта, такође ће бити на-
грађено путовањем на де-
стинацију која афирмише
заштиту животне средине.

Програм „Сакупи и уште-
ди, видећеш да вреди” реа-
лизује се у две етапе и више
фаза. Прва етапа траје до
краја првог полугодишта, а
друга од 2. фебруара до 29.
маја наредне године.

НОВОГОДИШЊА ИЗЛОЖБА

Примењена рециклажа

ПРОГРАМ „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

Чувајмо животну средину

ННААГГРРААЂЂЕЕННИИ  ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ

ССппеецциијјааллннаа  ннааггррааддаа:: Марко Шушњар (ученик другог разре-

да Математичке гимназије), Даница Зечевић (ученица дру-

гог разреда Математичке гимназије) и Милош Топаловић

(ученик првог разреда МШ „Јован Бандур”).

ППооккрраајјииннссккаа  ннааггррааддаа:: Александар Милошевић (ученик дру-

гог разреда Математичке гимназије), Никола Булатовић

(ученик другог разреда Гимназије „Урош Предић”), Жељко

Арсић (ученик четвртог разреда ЕТШ „Никола Тесла”), Сте-

фан Павловић (ученик четвртог разреда МШ „Паја Марга-

новић”), Стефан Симић (ученик првог разреда Гимназије

„Урош Предић”), Адријана Бека (ученица првог разреда

Гимназије „Урош Предић”), Душан Цвијетић (ОШ „Исидора

Секулић”), Милош Смољанић (ОШ „Мирослав Антић Ми-

ка”), Маша Страјнић ( МШ „Јован Бандур”), Михајло Ђор-

дан (МШ „Јован Бандур”), Тамбурашки оркестар „Невен”

(МШ „Јован Бандур”), камерни дуо (МШ „Јован Бандур”) и

Маја Стојаков (БШ „Димитрије Парлић”).

Руске државне 
железнице платиле
обнављање старог
дела школе 

Ученици и наставници
Основне школе „Васа Жив-
ковић” угостили су у поне-
дељак, 22. децембра, Влади-
мира Јакуњина, директора
Руских државних железни-
ца, Зорану Михајловић, ми-
нистарку саобраћаја и гра-
ђевинарства, и Александра
Чепурина, амбасадора Ру-
сије у Србији. Повод је био
завршетак радова на рено-
вирању старог дела школе,
што су платиле Руске др-
жавне железнице.

Износ ове донације, по же-
љи дародавца, није наведен,
али се зна да су та средства
употребљена за реновирање
фасаде, обнављање учионица
нижих разреда и школске ку-
хиње, те за замену комплетне
столарије на старом делу
школе и на фискултурној са-
ли. Набављена је нова спорт-
ска опрема за салу и попра-
вљена кишна канализација у
дворишту. Гости из Русије су
приликом посете овој обра-
зовној установи донели ново-
годишњи поклон у виду ком-
плетне лектире за све разреде.

Након обиласка ренови-
раних делова школе основ-
ци су у част гостију и дона-
тора приредили музичко-
рецитаторски програм, а ди-
ректорка Александра Мрдак
је Јакуњину поклонила гра-
фику, рад њеног колеге на-
ставника ликовног образо-
вања, и монографију проте
Васе Живковића.

Директор Руских желе-
зница је изразио задовољ-
ство због изведених радова
и најавио нове донације, ко-
је основцима треба да омо-
гуће што боље услове за уче-
ње. Јакуњин је додао како
предузеће које води брине о
40 школа у Русији и предло-
жио својим домаћинима да
неки ученици и наставници
током летњег распуста буду
гости једне од тих школа.

Руске државне железнице
су носилац посла рекон-
струкције и модернизације
„Железница Србије”, што се
финансира из руског држав-
ног кредита. Део тог посла је
и изградња другог колосека
пруге од Панчева ка Београ-
ду. Јакуњин је желео да Руске
железнице помогну једној
школи у Панчеву, па је избор
пао на „Васу Живковића” као
најстарију образовну устано-
ву у граду. Д. В. 

СВЕЧАНОСТ У ОШ „ВАСА ЖИВКОВИЋ”

Донаторима у част



ХРОНИКАХРОНИКА

Новац за
реконструкцију 
обезбедила 
локална самоуправа

Ове године локална самоу-
права издвојила је два мили-
она динара за уређење круга
Опште болнице Панчево. Ра-
дови, које су извели запосле-
ни у ЈКП-у „Зеленило”, завр-
шени су ових дана и обухва-
тили су неколико сегмената.
Према речима др Небојше
Тасића, директора Опште
болнице, објекат је у потпу-
ности ограђен, а постављене
су и електричне рампе, које
ће омогућити контролу ула-
ска и изласка возила из круга
установе. У ограђени про-
стор, како каже наш саговор-
ник, моћи ће да уђу запосле-
ни у Општој болници, као и
радници Медицинске школе
„Стевица Јовановић”, која се
налази у дворишту болнице,
а њима ће ускоро бити поде-
љене идентификационе кар-

уништавања возила. Од сада
то више неће бити могуће, јер
ћемо овим мерама увести ред
у болнички круг – објашњава
Тасић.

Поред поменутих радова,
урађена је и реконструкција
пешачких стаза, које су про-
ширене, а направљене су и но-
ве. Директор наводи и да је
промењен улаз за тешка вози-
ла, као и приступ до мртвач-
нице. Наш саговорник истиче
да је сређена тек трећина дво-
ришта и да ће радови бити на-
стављени следеће године.

– Надам се да ће нам Град
Панчево обезбедити средства
за наставак уређења дворишта,
а покушаћемо да добијемо но-
вац и из алтернативних извора.
Преостало је да се регулишу
путеви до котларнице и уреде
противпожарни путеви, као и
да се повежу Одељење неуро-
логије и Инфективно одељење
с другим службама. Намерава-
мо и да наткријемо један део
паркинга, који би се користио
за службена возила.

тице. Пацијенти више неће
моћи да се паркирају у дво-
ришту, осим тешко покрет-
них и непокретних лица, који
ће моћи да уђу у болнички
круг уз оверен упут.

– Остали пацијенти имају
на располагању јавну површи-

ну за паркирање. Најмањи
проблем су они. Највише про-
блема имамо с људима који
оду на пијацу па оставе ауто-
мобил овде, а често се дешава
да се грађани паркирају у бол-
ници и оду на годишњи од-
мор. Велики је број крађа и

Јавна акција Женске мировне
групе Панчево (ЖМИГ) одржа-
на је у суботу, 20. децембра, на
неколико локација – испред До-
ма омладине, Градске библио-
теке, Суда, „Апола”, Електро-
техничке школе и на кеју. Мла-
де активисткиње су на тротоару
спрејовима остављале своје по-
руке против дискриминације.

Акција под називом „Не
ЖМИГај на дискриминацију”

организована је поводом про-
грама „16 дана активизма” с
циљем да на креативан начин
подстакне и мотивише гра-
ђанке и грађане Панчева на
размишљање о теми родне
равноправности.

срећни. Ми узимамо живот у
своје руке. Имаћемо свој мир,
своју слободу, свој боравак, ку-
ваћемо сами и бринути о кући
– каже наша саговорница.

Њен цимер и домаћин куће
Драгослав Новевски изнео је
своје утиске:

– Током припрема за само-
сталан живот учили смо да ку-
вамо, тако да сада знамо да на-
правимо супу, кромпир и месо.
Волим све да радим у кући и
ништа ми неће бити тешко.

Пројекат „Повећање капа-
цитета за самосталан живот у
заједници” је, како каже Ми-
лан Кисин, директор Дома
„Срце”, наставак програма
„Становање уз подршку”, који
финансира локална самоу-
права. Уз то, Град Панчево из-
дваја средства и за рад днев-
ног боравка, а од краја 2015.
године у потпуности треба да
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НАСТАВАК ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ДОМА „СРЦЕ” У ЈАБУЦИ

ТРИ НОВА ОБJЕКТА 
Уручени кључеви
објеката штићеницима
који почињу 
самостално да живе

Донација Европске
уније и Покрајине

Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјал-
на питања спроводи поступак
деинституционализације
установа социјалне заштите,
који је један од приоритета
Европске уније. Тај процес за-
почет је у Дому за лица омете-
на у менталном развоју „Ср-
це” у Јабуци пре седам година
и до сада су из те установе из-
мештена тридесет два кори-
сника. Ове године изграђене
су две нове куће у оквиру про-
јекта „Повећање капацитета
за самосталан живот у зајед-
ници”, који су финансирали
Делегација Европске уније у
Србији и Покрајински секре-
таријат за финансије. Тај про-
јекат спроводи се 18 месеци,
од јуна ове године до краја
2015, и за његову реализацију
ЕУ је донирала 130.186 евра, а
Покрајина 22.974 евра. Дом
„Срце” је из сопствених сред-
става обезбедио новац за
адаптацију објекта који се на-
лази у кругу установе. У сва-
ком објекту живеће по четири
корисника. Њима су у понеде-
љак, 22. децембра, свечано
уручени кључеви кућа, а шти-
ћеници су били више него за-
довољни новим домом. Једна
од њих је Мирјана Купрешки,
која је у Дому „Срце” живела
чак 21 годину.

Позитивна искуства
– Кућа ми се допада, а и мојим
цимерима се свиђа. Осећамо се
као у својој кући и много смо

Страну припремила 

Ивана 
Предић

УРЕЂЕН БОЛНИЧКИ КРУГ

Нове стазе и електричне рампе

АКЦИЈА ЖЕНСКЕ МИРОВНЕ ГРУПЕ

Не ЖМИГај на дискриминацију

У Дневном боравку „Невен”,
који функционише у оквиру
Школе за основно и средње
образовање „Мара Мандић”,
у уторак, 23. децембра, при-
ређена је традиционална про-
дајна новогодишња изложба.
Предмети украшени декупаж
техником, украси и венчићи,
столњаци, магнети, слике од
гипса и огрлице само су део
онога што су корисници тог
дневног боравка правили то-
ком године. Изложбу су посе-
тили и ученици ОШ „Ђура
Јакшић”, који се често друже
са особама са интелектуал-
ним тешкоћама како би их
упознали и отклонили пред-
расуде према њима.

Према речима Јованке То-
мић, координаторке „Неве-
на”, у оквиру редовног рада у

тој установи спроводе се раз-
личите радионице: музичка,
спортска и кулинарска ради-
оница, а често се организују и
излети за кориснике. Ове го-
дине су у дневном боравку
реализована три пројекта,
која су финансирали Мини-
старство за рад, Покрајина и
локална самоуправа. Како
каже наша саговорница, у
објекту тренутно борави 65
корисника и групе су веома
велике. Тако, на пример, гру-
па штићеника старијих од 18
година броји 26 корисника, а
максимум је десет. Јованка
Томић закључује да је неоп-
ходно формирати посебну
групу за особе старије од 30
година, јер потребе лица од
18 година и оних од 40 нису
исте.

преузме руковођење тим про-
грамом. Према речима Мила-
на Кисина, тренутно у шест
објеката у Јабуци и у Новом
Саду самостално живи дваде-
сет лица, а до 2020. године у
установи ће остати само 40 од
165 особа, колико их сада има
у дому. Досадашња искуства
су позитивна јер су се кори-
сници одлично снашли.

Спремни за самосталан живот
– До сада нисмо имали није-
дан инцидент. Штићенике
свакодневно обилази наш
стручни тим и помаже им у
дневним активностима. Ко-
рисници су и радно ангажова-
ни на фарми у дому, а надамо
се да ћемо, кад се промени
Закон о социјалном предузет-
ништву, бити у прилици и да
им нађемо одговарајуће запо-
слење – закључио је Кисин.

У оквиру програма пружа
се подршка корисницима у
свакодневним активностима
(кување, прање судова, хиги-
јена простора, лична хигије-
на). Како је рекла Нина Васи-
љевић, координаторка пројек-
та, све те вештине штићеници
су учили са стручним радни-
цима у „Кући на пола пута”.

– Они су спремни за само-
сталан живот и врло су узбу-
ђени што крећу у један нов
живот, као и ми. Посебно смо
задовољни што смо успели
све да реализујемо у року –
рекла је Нина Васиљевић.

Следеће године руковод-
ство Дома „Срце” планира да
оспособи још 65 лица за само-
сталан живот. Намера је да се
у кругу установе направи још
шест објеката, а средства за
изградњу три куће затражена
су од норвешке владе.

Релативно топло време за
овај период године погодо-
вало је већем ширењу виру-
са и чешћим назебима. На
срећу, озбиљније вирозе су
још увек спорадичне. И
протекла недеља није мо-
гла да прође без траума ко-
је су најчешће биле проу-
зроковане насилним пона-
шањем и злоупотребом ал-
кохола у саобраћају. С об-
зиром на то да је наш посао
у великој мери везан за те-
ренски рад, јасно је да су
прегледи у другом плану и
да зависе од присутности
лекара у амбуланти. На
молбу сестре да сачека пр-
вог лекара да се врати из
кућне посете како би пре-
гледао пацијенткињу с
менструалним боловима,
нестрпљиви суграђанин је
неколико минута касније
путем телефона припретио
информацијом о поставље-
ној бомби у нашим просто-
ријама. Уследила је евакуа-
ција, како то полицијски
протоколи налажу, а с на-
ше стране су пружене ин-
формације о броју с ког је
стигао позив и снимак си-
гурносне камере.

Желимо да скренемо па-
жњу на употребу пиротех-
ничких средстава у време
новогодишњих празника.
Искуства појединих земаља
су различита када је у пита-
њу контрола производње,
дистрибуције, продаје и ко-
ришћења пиротехничких
средстава. С обзиром на чи-
њеницу да трећину повређе-
них чине деца млађа од 15
година, често се законски
санкционише употреба за-
паљивих средстава у близи-
ни школа, обданишта и ме-
ста већег окупљања грађана.
Казнене мере нису довољне
уколико их не прате орга-
низована предавања у шко-
лама о последицама упо-
требе пиротехничких сред-
става. Према неким истра-
живањима, потпуна забрана
и веома рестриктивни зако-
ни су контрапродуктивни,
јер се тада број повреда по-
већава.

Петарде су криве за већи-
ну повреда, а за њима следе
прскалице и ракете. Најче-
шће су повреде руку, прсти-
ју, главе и ногу, а више од
половине чине опекотине.
Добро је да споменемо
основне мере предостро-
жности. Планирање места
коришћења пиротехничких
средстава и мера сигурно-
сти за присутне особе, као и
пажљиво читање упутства,
доприносе већој сигурно-
сти, односно мањем броју
повреда и пожара. Такође,
увек треба обезбедити при-
суство одрасле особе. Ника-
да не треба давати пиротех-
ничка средства малој деци,
макар се радило о прскали-
цама. Придржавајте се све-
га наведеног како се весеље
не би претворило у нешто
сасвим друго.

Опрез приликом
коришћења петарди

Пише: 
др Мирослав Тепшић

ХХИИТТННАА  ППООММООЋЋ

Дванаесторо најугрожени-
јих пензионера с територије
Месне заједнице Горњи град
добило је новогодишње па-
кете, који су им уручени у
среду, 24. децембра, у про-
сторијама Месне заједнице.
Ту једнократну помоћ обез-
бедили су им Удружење пен-
зионера Горњи град и Црве-
ни крст Панчево. Како је на-

вела Мирјана Мраовић, се-
кретар тог удружења, у паке-
ту се налазе средства за хиги-
јену, готова јела, брашно и
уље. Она је додала да је овај
поклон скроман, али дово-
љан да обрадује пензионере
и најстаријим суграђанима
пожелела да у новој години
имају сигурна примања и да
што мање иду лекару.

НОВОГОДИШЊА ИЗЛОЖБА У „НЕВЕНУ”

Украси, венчићи,
магнети

ПАКЕТИ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ

Скроман, 
али вредан поклон

У три куће уселиће се дванаест корисника



Идуће године у
фокусу села

У граду приоритет
индустријска зона

– Ова година не може да се
пореди с претходним јер смо
имали много мање новца на
располагању. Наш програм и
финансијски план били су не-
упоредиво скромнији у одно-
су на претходни период, али
морам да нагласим да је и по-
ред тога реализација била
прилично добра и ја сам задо-
вољан. Мој задатак је да про-
грам пословања реализујем у
што већој мери и сматрам да
су моји сарадници током ове
године добро радили свој по-
сао – изјавио је Ненад Стано-
јевић, директор Дирекције за
изградњу и уређење града, на
годишњој конференцији за
новинаре коју је одржао 24.
децембра заједно са замени-
цом Мајом Витман.

Говорећи о приоритетима у
идућој години, он је нагласио
да ће се на територији Панче-
ва наставити инфраструктур-
но опремање северне инду-
стријске зоне ради њеног
оживљавања, за шта је пред-
виђено сто милиона динара, и
да ће бити реконструисане

СВЕ ЧЕШЋЕ ПРИЈАВЕ ГРАЂАНА

ПАНЧЕВУ ТРЕБА ВИШЕ 
КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА

Четвртак, 25. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs

ХРОНИКА 9

Законом је 
омогућено да их у
нашем граду буде
25, а тренутно их
има само 10

Још увек нема 
решења за стари 
бувљак, иако је он
највећи комунални
проблем

Сузбијање дивље ванпијачне
продаје, заједничке акције са
саобраћајном полицијом и
саобраћајном инспекцијом
на сузбијању нелегалног ком-
би превоза, помоћ ЈКП-у „Хи-
гијена” у спречавању отку-
пљивача секундарних сиро-
вина да их краду из контејне-
ра и притом их оштећују, као
и интервенисање након при-
јава грађана због буке у ста-
новима и кафићима, биле су
активности на којима су се
најчешће ангажовали при-
падници Комуналне полици-
је у овој години.

Начелник те градске слу-
жбе Срђан Милетић изјавио је
да Панчево, као град са више
од сто хиљада становника,
може по закону да ангажује
двадесет пет комуналних по-
лицајаца, али да их тренутно
има само десет. Он је нагла-
сио да је то мало, с обзиром
на величину територије наше-

нална полиција двадесет и че-
тири сата буде присутна на те-
рену. Нажалост, ситуација је
таква да је опште опредељење
да се штеди и да се смањују сви
трошкови. У складу с тим, тре-
нутно је на снази забрана запо-
шљавања у јавном сектору. Ме-
ђутим, то не значи да Панчево
не треба да размишља о пове-
ћању постојећег броја кому-
налних полицајаца и да га по-
већа кад се за то створе услови
– нагласио је Милетић.

Он је додао да се још увек не
назире решење за стари бувљак
на Баваништанском путу, иако

га града, као и на то да најве-
ћи број грађана пријаве због
прекомерне буке упућује у по-
слепоноћним сатима.

– Пракса је показала да је
Комунална полиција служба
потребна свим градовима. До-
каз за то је податак да се испо-
ставило да је комуналних по-
лицајаца мало чак и у оним
градовима у којима је ангажо-
ван максималан број, а да не
говоримо о Панчеву. С обзи-
ром на величину нашега града
и оно што се дешава у њему, је-
дини закључак који се намеће
јесте да је неопходно да Кому-

Мало их је за оволики град

је он највећи градски комунал-
ни проблем. Према његовим
речима, на том месту су велике
гужве у данима викенда, а сао-
браћај је изузетно густ, због че-
га постоји велика опасност да
дође до саобраћајне несреће с
трагичним исходом.

Поред тога, на неподно-
шљиву ситуацију у том делу
града често се жале наши су-
грађани који станују тамо, па
би, како је рекао Милетић,
било добро да Дирекција за
изградњу и уређење града што
пре пронађе неки други про-
стор за стари бувљак. 

– Ја редовно шаљем патро-
лу тамо и моји људи се труде
да колико-толико удаље људе
од пута. Међутим, могу да по-
шаљем највише два-три чове-
ка и питање је колико они мо-
гу да ураде у маси људи – до-
дао је Милетић.

Он је најавио да ће идуће
године бити промењен Закон
о комуналној полицији. До-
дао је да ће тада комунални
полицајци имати знатно већа
права него досад. Између
осталог, моћи ће да легити-
мишу све особе које затекну
на месту неког комуналног
прекршаја, а не само непо-
средне прекршиоце, а проћи
ће и посебну обуку за рад с
малолетницима и имаће
знатно већа овлашћења у ко-
ришћењу средстава принуде.

М. Глигорић

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас шта бисте
урадили да сте вођа, а за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одго-
ворили на ово питање „Пан-
чевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” при-
премили су по један приме-
рак књиге „Мудрост која те
води” Робина Шарме.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Да сам вођа, ја бих водио
прасиће, јер од њих могу да
правим чварке, кавурму и
ражњиће.” 061/2188...

„Да сам вођа, ја не бих
смањио пензије само 10%,
мало је то... Само 70 делега-
та послато у Њујорк?! Је-
шћемо ми попару, а они нек
иду и нек се не враћају.”
063/5988...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијег одговора на пита-
ње: да ли је истину теже при-
знати себи или другима и за-
што? Они ће освојити по је-
дан примерак књиге „Спас 2”
Исидоре Бјелице.

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

„Велика је храброст су-
протставити се непријатељи-
ма, још већа пријатељима, а
највећа храброст је бити сам
себи судија.” 064/0541...

„Истину је најтеже спо-
знати и прихватити, а коме
је признати свеједно је, ва-
жно је живети у складу са
истином јер си тако најбољи
себи и другима.” 063/8009...

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

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

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Конобар, попару
за све!

НЕНАД СТАНОЈЕВИЋ, ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА 

Урађено је много и поред мањка пара

поједине градске школе. Због
смањеног прилива новца у
градски буџет у 2015. години
неће бити реконструкција
градских улица, а бројни про-
јекти који су завршени мора-
ће да чекају боља времена.

Станојевић је нагласио да ће,
кад је о активностима Дирек-
ције реч, у наредној години у
фокусу пажње бити послови по
селима. Прецизирао је да то
подразумева реконструисање

тамошњих амбуланти и појача-
но одржавање сеоских улица.

– Што се тиче радова на
градским школама у идућој
години, могу да најавим да ће
се радити поткровље у Основ-
ној школи „Мирослав Антић”
да би се тај простор преуре-
дио у три учионице. Пројекат
за то већ постоји и издвојено
је десет милиона динара за ту
намену. Предвиђено је и пре-
уређивање фасаде у унутра-
шњем делу „Змајеве школе” и
за то је одређено 6,7 милиона
динара, као и уређење двори-
шта школе „Стевица Јовано-
вић”, што ће коштати три ми-
лиона динара. Мењаће се и
монтажно-демонтажни обје-
кат зграде радионице у школи
„Мара Мандић”, а у плану је и
реконструкција школе у Ива-
нову – додао је Станојевић.

Он је најавио и реконструк-
цију помоћног објекта који се
налази одмах поред биоскопа
„Аполо”. Објаснио је да ће она
обухватити изградњу биле-
тарнице, гардеробе и проши-
рење мокрог чвора. За израду

пројектне документације за-
дужен је Дом омладине, а за
те радове је предвиђено девет
милиона динара. 

Говорећи о активностима
Дирекције за изградњу и уре-
ђење града у овој години, Ста-
нојевић је изјавио да се ради-
ло на изради пројектне доку-
ментације и извођењу радова
на нискоградњи и високо-
градњи и да је завршено девет
просторних и урбанистичких
планова које треба да усвоји
градска скупштина. 

Станојевић је додао да је ва-
жно и то што су у овој години
измењене постојеће одлуке о
издавању гаража, пословног и
магацинског простора, као и
Одлука о атељеима. Нагласио
је да је у 2014. години пооштре-
на наплата закупа пословног
простора, закупа делова јавне
површине за мање монтажне
објекте и закупа монтажних га-
ража. По његовим речима, циљ
је да се сведу на нулу сва дуго-
вања на име накнаде за кори-
шћење и уређење грађевинског
земљишта. М. Г.

НОВA ЗГРАДA ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Почетак краја 
колективног центра

Поред постојеће зграде за
избеглице и социјално угро-
жене грађане на Стрелишту
до средине наредне године
треба да буде изграђена још
једна са 20 станова. Темељ се
већ прави, а прве лопате бе-
тона у њега су у четвртак, 18.
децембра, уградили Мајкл
Девенпорт, шеф делегације
Европске уније у Србији, Ма-
рина Кремонезе, представ-
ница Данског савета за из-
беглице, и градоначелник
Павле Раданов. Зграда се по-
диже средствима Европске
уније, а пројекат се реализу-
је преко Данског савета за
избеглице. 

Планирано је да 16 стано-
ва буде додељено избеглица-
ма из панчевачког колек-
тивног центра, последњег
преосталог те врсте у Војво-
дини, а у остала четири ће

бити усељене социјално
угрожене породице из нашег
града. Градоначелник Рада-
нов је изјавио како би треба-
ло да неусловни смештај за
избеглице на Баваништан-
ском путу буде затворен до
августа наредне године.

– Од 25 породица избе-
глих и расељених особа које
сада тамо живе, 16 ће их до-
бити станове у овој згради, а
преостали ће добити сеоска
домаћинства, која је такође
купила Европска унија. Циљ
је да побољшамо живот љу-
дима који су пропатили на
просторима бивше Југосла-
вије, па су дом морали да
потраже у Панчеву. Надам
се да ћемо у наредном пери-
оду успети да запослимо ове
људе и тако економски

оснажимо њихове породице
– рекао је Раданов.

Девенпорт је рекао како је
веома задовољан што је поче-
ла реализација овог врло зна-
чајног пројекта. Он је захва-
лио свима који су помогли у
томе, а пре свега Раданову и
његовим сарадницима, који
су веома ефикасно урадили
свој посао, потом Данском
савету, који има огромно ис-
куство у послу збрињавања
избеглица, а нарочито буду-
ћим станарима зграде.

– Захвални смо вам на
стрпљењу, јер сте сувише
дуго чекали адекватан стам-
бени смештај. Сада изгледа
да ћемо током идуће године
добити одрживо решење,
али ћемо бити задовољни
тек када будете могли да се
уселите у нове станове – ре-
као је Девенпорт.

Кремонезеова је будућим
станарима зграде на Стрели-
шту поручила да ће сви који
учествују у њеној изградњи
бити срећни кад буду могли
да им уруче кључеве нових
станова. Она је захвалила
Комесаријату за избеглице
Републике Србије на учешћу
у овом пројекту, као и фон-
дацији „Ана и Владе Дивац”,
која суфинансира радове.

Сви станови биће опре-
мљени белом техником и
најнужнијим намештајем,
како би они којима су наме-
њени могли одмах по усе-
љењу да започну нормалан
живот. Ова зграда биће иста
као и она која се налази
двадесетак метара даље, а
усељена је почетком ове го-
дине. Д. В. 

ПИСМО ЧИТАОЦА 

Похвала за контролора 
Желим да похвалим контро-
лора АТП-а Немању који ради
у аутобусима на линији три
јер је изузетно љубазан и толе-
рантан према старијим пут-
ницима. Ја сам пензионер,
имам 56 година, али ми је
драго кад у аутобусима АТП-а
видим младе људе који раде
свој посао са осмехом иако

немају сталан посао, већ су се
запослили преко студентске
задруге. Молим „Панчевац”
да објави ово писмо да би га
прочитали и остали контроло-
ри и да би им Немања послу-
жио као пример. 

Верни путник АТП-а 
Раша с Јабучког пута

Најављена наплата свих дугова



Адвокат Петар Јојић ових да-
на је уложио жалбу Апелацио-
ном суду у Београду на пресу-
ду Основног суда у Панчеву
која је изречена Александру
М. Он је оптужен да је прошле
године у Старчеву изазвао са-
обраћајну несрећу у којој је
тешко повређена осамнаесто-
годишња Александра Варга из
тог села.

Одмах након несреће девој-
ка је хитно пребачена у бео-
градски Ургентни центар, али
је тамо, упркос напорима ле-
кара да је спасу, преминула.
Међутим, без обзира на то,
Основно јавно тужилаштво у
Панчеву пристало је на пону-
ду Александровог адвоката да
он призна кривицу, а да зауз-
врат добије казну кућног за-
твора од годину дана, уз оба-
везно ношење електронске
„наногице” и привремено оду-
зимање возачке дозволе.

„Жалба на овакву пресуду
улаже се због битне повреде
одредаба кривичног поступка,
повреде Кривичног законика
и погрешно и непотпуно утвр-
ђеног чињеничног стања. У
жалби је указано на то да је
првостепени суд прихватио
битну повреду одредаба кри-
вичног поступка и да је при-
хватио незаконит споразум о
признању кривице сачињен
између оптуженог Александра
М. и заменика Основног јав-
ног тужиоца, који је напра-
вљен 4. септембра ове године.
Оштећени, отац настрадале
девојке, пун је очаја јер је
остао без свог детета и не мо-
же да схвати такве одлуке су-
да и тужилаштва. Поред тога,

подносилац жалбе указује и
на то да је максимална дозво-
љена брзина кроз Старчево 40
километара на час, да је сао-
браћајним вештачењем које је
обављено после ове несреће
непобитно утврђено да је оп-
тужени возио најмање 70, а
можда и 100 километара на
час. Поставља се питање како
је Основни јавни тужилац нај-
пре у оптужном предлогу тра-
жио да се оптужени казни с
две године затвора, да би по-
том пристао да се то замени
упола краћим кућним притво-
ром. Јавност се пита шта се то
променило од оптужног пред-
лога до споразума о признању
кривице”, пише, између оста-
лог, у жалби коју је ових дана
поднео Јојић.

Подсећамо, у оптужном
предлогу Основног јавног ту-
жилаштва, на који се он по-
звао, наглашава се да се опту-
жени није придржавао сао-
браћајних прописа (посебно
члана 42 Закона о безбедно-
сти саобраћаја на путевима) и
да је зато угрозио јавни сао-
браћај и довео у опасност жи-
вот настрадале девојке и ње-
ног друга који је био с њом не-
посредно пре несреће.

„Оптужени се кобне ноћи
кретао Улицом Иве Лоле Ри-
бара из правца Омољице ка
центру Старчева недозвоље-
ном брзином од око 70 кило-
метара на сат. Кад је стигао до
раскрснице улица Иве Лоле
Рибара и Наделске, услед не-
прилагођене брзине кретања

возила у насељеном месту,
особинама и стању пута, ви-
дљивости и прегледности, као
и ноћним условима одвијања
саобраћаја, није обратио па-
жњу на страдалу девојку и ње-
ног друга који су прелазили
коловоз Улице Иве Лоле Риба-
ра, иако је био свестан да мо-
же да их угрози својом во-
жњом. У моменту док је по-
којна Александра Варга пре-
лазила пут, он је најпре из де-
сне саобраћајне траке, којом
се кретао, прешао у леву да би
је избегао, али у томе није ус-
пео ”, пише у оптужном пред-
логу Основног  јавног тужила-
штва.

Подсећамо, Иван Митров-
ски, адвокат оптуженог Алек-
сандра М., изјавио је да је од-
мах након саобраћајне несре-
ће у Старчеву саобраћајна по-
лиција подвргнула возача ал-
ко-тесту и да је утврђено како
није возио под дејством алко-
хола.

Додао је да је Александар
учинио све да не би налетео
на девојку и да није, као мно-
ги други возачи који су иза-
звали саобраћајне удесе, бе-
жао с места несреће већ да је
сачекао долазак полиције. Ре-
као је и да пре тог догађаја ни-
је имао друге саобраћајне пре-
кршаје, као и да је током тра-
јања истраге и на суђењима
више пута изразио искрено
кајање.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

СЛОБОДАН РЕЖА, ПРЕДСЕДНИК ПАНЧЕВАЧКЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 

ПОНИШТЕНА КАЗНА ЗА  

МАРКА НИКОЛИЋА
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Због штрајка није
отишао на суђење

Било му је наређено
да плати 10.000
динара

Слободан Режа, председник
панчевачког огранка Адво-
катске коморе Војводине и
члан Скупштине Адвокатске
коморе Србије, изјавио је да
су судије Апелационог суда у
Београду ових дана укинуле
решење панчевачког Вишег
суда о кажњавању адвоката
Марка Николића из нашег
града јер због штрајка адвока-
та није присуствовао једном
суђењу на коме је имао да бу-
де бранилац по службеној ду-
жности.

Режа је подсетио да је Ни-
колић због тога кажњен са де-
сет хиљада динара и да му је
запрећено да ће бити поново
кажњен ако се опет не буде
појавио на неком главном
претресу.

– На срећу, судије Апелаци-
оног суда су укинуле такво ре-
шење и констатовале да је
Адвокатска комора једина ин-
ституција која има законска
овлашћења да пропише и од-
реди да ли адвокати протесту-
ју и да ли током трајања про-
теста долазе на суђења или не.
То значи да су потпуно при-
хваћени као законити одлука
Адвокатске коморе Србије да
се ступи у протест и правила
поступања током протеста.
Поводом тога, желим да изја-
вим да су судије Апелационог
суда таквом одлуком показале
да су независне, да поступају
по законима и Уставу и да се

одупиру притисцима који се
врше на њих. Таквим ставом
су показали да су свесни да и
њихова слобода поступања
као судија зависи од тога ко-
лика је слобода поступања
адвоката у правном систему и
пред судовима. Ми смо веома
задовољни таквом одлуком
Апелационог суда, сматрамо
да је врло значајна за даљи ток
преговора адвоката и пред-
ставника власти и да ће то
утицати на даљи ток нашег
протеста – истакао је Режа.

Причајући о разговорима
за окончање штрајка адвока-
та, он је додао да је одлучено
да се они наставе и поред тога
што су се представници Ми-
нистарства правде током по-
следње рунде бавили прете-

жно политичким, а не прав-
ним питањима. 

Режа је додао да адвокати
неће одустати од захтева да се
промене спорни закони на ко-
је имају примедбе. Рекао је да
је на Скупштини Адвокатске
коморе Србије, која је одржа-
на ових дана, дата безрезер-
вна подршка председнику те
институције Драгољубу Ђор-
ђевићу да се протест настави
до испуњења свих адвокат-
ских захтева.

Након тога је одржана још
једна рунда разговора, а на-
ставак је заказан за 25. децем-
бар. Режа је додао да су засад
прихваћени адвокатски зах-
теви да се смање пореске
основице за 2014. годину и да
је постигнут компромис.

– Све досадашње власти, па
и ова садашња, безуспешно су
покушавале да, када је реч о
пореској политици, адвокате
силом угурају заједно с не-
ким другим делатностима.
Међутим, то је немогуће, зато
што је адвокатура специфич-
на делатност и зато што су
наше дужности утврђене
Уставом. Ми не тражимо да
будемо ослобођени од плаћа-
ња обавеза. Ми и сада, од по-
четка протеста, извршавамо
све своје обавезе и то може да
се провери. Трпимо велику
материјалну штету, али она
ће бити много мања и по гра-
ђане и по нас ако се промени,
превазиђе и побољша сада-
шња пат-позиција – закључио
је Режа.   

СТАВЉЕНА ТАЧКА НА СУДСКИ СПОР 

Биочанин изгубио
против „Хигијене”

Одлука „Хигијене” по којој
је 14. јануара прошле године
престао радни однос Јовану
Биочанину, бившем дирек-
тору тог јавног комуналног
предузећа, била је основана
и законита, а тужилац (Био-
чанин) дужан је да „Хигије-
ни” плати трошкове поступ-
ка у износу од 45.750 динара
– каже се у другостепеној и
правоснажној пресуди коју
је недавно донео Апелацио-
ни суд у Београду. 

Тиме је стављена тачка на
судски спор између „Хиги-
јене” и Биочанина. „Панче-
вац” је извештавао о овом
случају након што је Основ-
ни суд у Панчеву средином
ове године донео првосте-
пену пресуду у корист бив-
шег директора „Хигијене”.

У пресуди Основног суда
било је наведено да је реше-
ње Управног одбора „Хигије-
не” на основу ког је Биоча-
нину престао радни однос
незаконито. Као образложе-
ње за то истакнуто је да једи-
но Скупштина града Панче-
ва може да именује и разре-
шава директоре јавних и јав-
них комуналних предузећа
чији је оснивач (што је слу-
чај и са „Хигијеном”). 

„Суд је утврдио да је у
време када је Управни одбор
’Хигијене’ одлучио да разре-
ши Биочанина, он био име-
новано лице. Због тога ре-
шење Управног одбора није
могло бити донето пре усва-
јања одлуке Скупштине гра-
да о смени Биочанина са
функције коју је обављао.

Тек након тога било је могу-
ће да Управни одбор ’Хиги-
јене’ закључи да је Биочани-
ну престао радни однос и да
су испуњени сви услови за
његов одлазак у пензију”,
пише између осталог у обра-
зложењу одлуке Основног
суда у Панчеву.

Међутим, судије Апела-
ционог суда су без обзира на
то закључиле да је неоспор-
но да су се 14. јануара про-
шле године стекли сви

услови да Биочанину пре-
стане радни век, с обзиром
на то да је навршио 65 годи-
на живота и 40 година и 9
месеци радног стажа.

У образложењу пресуде
Апелационог суда наводи се
и да је одлука Управног од-
бора „Хигијене” да због тога
Биочанину уручи решење о
раскиду радног односа била
правилна и законита.

У правоснажној пресуди
Апелационог суда такође пи-
ше како је првостепени суд
првобитно усвојио Биочани-
нов захтев уз образложење да
је о његовом разрешењу с
функције директора могла да
одлучује само Скупштина
града Панчева, с обзиром на
то да је она потврдила реше-
ње о његовом именовању на
функцију директора. Међу-
тим, оцењујући наводе из
жалбе коју је након првосте-
пене пресуде у корист Биоча-
ниона поднео адвокат „Хиги-
јене”, закључено је да је прво-
степени суд погрешно при-
менио материјално право
кад је донео такву одлуку.

„Одлука београдских судија је добра и значајна”, рекао је Режа

УСПЕШНО ЗАВРШЕНА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ 

Ухапшен педофил

Захваљујући успешно окон-
чаној сарадњи припадника
Полицијске управе Панчево
и њихових колега из Србо-
брана, 18. децембра је ухап-
шен Г. Х. (30), осумњичен за
киднаповање и силовање
дванаестогодишње девојчице
В. К. из околине Беле Цркве.

Према писању дневних
новина, она се упознала са
ухапшеним на једној журки
у том месту крајем новем-
бра. Г. Х. се лажно предста-
вио киднапованој девојчи-
ци да је млађи и на превару
је одвео до кола, након чега
ју је силовао. Потрага за не-
сталом девојчицом почела
је 25. новембра, чим је њена
мајка пријавила полицији
да је нестала.

После низа истражних
радњи припадници Поли-
цијске управе Панчево до-
шли су до информација по
којима је девојчица насил-
но одведена до Србобрана,
па су о томе обавестили ко-
леге у том месту. Кад су они
отишли да провере дојаву
из нашег града, испостави-
ло се да је информација
тачна и уследило је хапше-
ње осумњиченог. 

Како сазнајемо, ухапше-
ни тридесетогодишњак је
спроведен у Окружни за-
твор у Новом Саду, где му
је одређен једномесечни
притвор. Отета девојчица
је смештана у Центар за со-
цијални рад такође у том
граду. 

УЛОЖЕНА ЖАЛБА НА ЈЕДНУ СУДСКУ ПРЕСУДУ

Девојка страдала због немара возача

Старчево – дозвољена брзина је четрдесет, а оптужени је
возио седамдесет километара на сат



Поред тога, купљена је опрема
за терен за одбојку на песку.
Приликом извођења активно-
сти волонтери су се стриктно
ослањали на документ о пред-
логу заштите Парка природе
Поњавица као заштићеног
подручја треће категорије, који
је 2012. године израдио Покра-
јински завод за заштиту приро-
де. Подршку у реализацији тог
пројекта пружили су и Месна
заједница Омољица, ЈКП Омо-

љица, Покрајин-
ски завод за за-
штиту природе
Нови Сад, Дом
културе Омољи-
ца, Канцеларија
за развој села
Града Панчева,
ДВП „Тамиш-
–Дунав”, као и
неколико невла-
диних организа-
ција.

Сања Де-
спотовић, пред-
седница „Сун-
цокрета”, наве-
ла је да је то је-

дан од начина да се започне
озбиљна борба за спас Поња-
вице.

– Желимо да сви заљубље-
ници у природу чешћим про-
вођењем времена на Поњави-
ци, док гледају у реку, схвате
да су они једини који јој могу
помоћи. Највећи проблем тог
прелепог водотока је огромна
количина муља наталожена на
његовом дну, а намера нам је
да оваквим активностима по-

Качаревачки Дом културе је у
последњих десетак дана упри-
личио два веома интересантна
програма.

Најпре је у свечаној сали
Месне заједнице у петак, 12.
децембра, представљена књи-
га под називом „Сутрадан по-
сле детињства” познатог пан-
чевачког књижевника Нема-
ње Ротара, која је посвећена
великану српске поезије Ми-
ки Антићу. О том роману је,
поред аутора, говорио Гојко

Божовић, главни и одговорни
уредник издавачке куће „Ар-
хипелаг”, која је приредила
књигу. Ротар је прочитао
одабране одломке из свог
дела, уз гитарску пратњу
Мирослава Ђордана, чиме је
неким новим сјајем осве-
тлио лик и дело великог пе-
сника.

У програму су учествовале и
чланице драмске секције До-
ма културе Качарево Анђела
Кркобабић и Сандра Сирмић,

које су Микиним стиховима
отвориле и затвориле вече.

Десетак дана касније, у по-
недељак, 22. децембра, у сали
„Гранд”, поново у организаци-
ји Дома културе, уприличено
је „Обично вече”, позната мо-
нодрама легендарног глумца
Милана Ланета Гутовића.

Представа је наишла на из-
ванредан пријем код публике,
па је врсни комичар у више
наврата прекидан салвама
смеха и аплауза.

Оштећени сматрају
да су им дугови 
застарели

Лош пример за
редовне платише?

Средином децембра је десетак
грађана Јабуке због неизмире-
них дугова за коришћење пи-
јаће воде искључено с водо-
водне мреже. Они сматрају да
је то учињено на незаконит
начин, а с друге стране руко-
водство ЈКП-а „Вод-ком”, над-
лежног за ову проблематику,
више није спремно да толери-
ше неплаћање услуга, па је би-
ло принуђено да приступи не-
популарним методама.

А налог?
Бранко Вујасиновић, члан Са-
вета центра потрошача Јабу-
ке, мисли да су одређене рад-
ње које директорка „Вод-ко-
ма” предузима противзакони-
те и да она покушава проблем
да реши застрашивањем.

– Искључује се вода кори-
сницима без радног налога и
судског решења и то за дугове
који су застарели, а то се пре-
ма Закону о облигационим
односима односи на све оно
што није утужено до рока од
годину дана. Директорка је
давала само усмени налог
радницима да, дословце, с
главне мреже исеку вод, што
може довести до разних ризи-
ка. Ти људи су двадесетак да-
на без воде, а многи од њих су
социјални случајеви – истиче
Вујасиновић.

Душан Жилевски је редак-
цији „Панчевца” показао опо-
мену од 30. новембра, на
основу које је његово дома-
ћинство искључено.

Чланови омољичког Удружења
грађана „Сунцокрет” у неколи-
ко дана доживели су велико ус-
хићење и, можда, још веће раз-
очарање. Наиме, они су у парт-
нерству са Институтом за одр-
живе заједнице (ISC) недавно
привели крају пројекат „ReDi-
scovery”, који финансира фон-
дација „Траг” уз подршку Аме-
ричке агенције за међународ-
ни развој (USAID). Циљеви ан-
гажовања агилних младих во-
лонтера овог пута су се односи-
ли на уређење приобаља Парка
природе Поњавица, као и на
оживљавање саме Омољице
путем креативног дружења ак-
тивиста свих старосних доби.

Пројекат се састојао од уре-
ђења пешачке зоне у околини
Спортског центра „Младост”,
дужине око хиљаду метара. Во-
лонтери „Сунцокрета” радили
су и на чишћењу приобаља По-
њавице (у делу званом „полуо-
стрво”), стаза за шетњу и трча-
ње, као и на постављању летњи-
ковца, мапа шеталишта, десет
клупа и десет канти за смеће.

Удружење банатских Буга-
ра „Иваново Банат” и ива-
новачки Дом културе кре-
нули су почетком јесени с
реализацијом пројекта пре-
кограничне сарадње под на-
зивом „Родни језик и култу-
ра ван граница”, који је, с
хиљаду и по евра, финанси-
рала Република Бугарска.

Захваљујући томе, удру-
жење је ангажовало корео-
графа и професорку музике
с циљем да се добију три но-
ве кореографије и сплет пе-
сама на бугарском и палћен-
ском језику. Тим поводом у
пробама фолклора, двапут
недељно, учествује четрде-
сет петоро деце различитих

националних припадности,
док су у оквиру певачке гру-
пе окупљене махом време-
шније даме. Резултати овог
пројекта биће приказани на-
редног лета у Иванову и Ру-
мунији, а у плану је наставак
ових активности.

Поред тога, Дом културе
је током викенда организо-
вао доделу пакетића ивано-
вачкој деци, када је одржа-
на и прикладна новогоди-
шња представа.
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СЕЛО

ВРЕДНИ ИВАНОВЧАНИ

Култура ван граница

У ЈАБУЦИ СУКОБ ПОТРОШАЧА И ЈКП-а „ВОД-КОМ”

(НЕ)ЗАКОНИТА ИСКЉУЧЕЊА ВОДЕ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

већавамо свест људи о неоп-
ходности решавања тог про-
блема – истакла је млада во-
лонтерка.

Међутим, одмах након
успешног завршетка овог про-
јекта, нажалост, уништене су
чак четири клупе од десет но-
вопостављених.

– Починиоци су уништили
наш даноноћни труд. Одва-
лили су и однели квалитетно
чамово дрво, које ће им веро-
ватно послужити као огрев.
Остала је само конструкци-
ја... Чини нам се да је ова
крађа изведена ручном тесте-
ром, а случај смо пријавили
полицији и Месној заједни-
ци. Нешто слично се догоди-
ло и летос у Брестовцу, али
досад ништа није урађено у
вези с разоткривањем почи-
ниоца, па се плашимо да нас
чека исти исход. Размишља-
мо да ли уопште и да поново
постављамо клупе и успут се
питамо ко је надлежан за
оваква недела – навела је Де-
спотовићева.

– Ту стоји да је укупни дуг
нешто преко осам хиљада ди-
нара, као и то да ће они, уколи-
ко не извршим обавезу, у року
три дана бити принуђени да ме
утуже. Дакле, нигде не пише да
ће ми искључити воду! Обаве-
стио сам директорку да се по-
зивам на Закон о облигацио-
ним односима уз признаницу
за плаћен рачун. Међутим, 11.
децембра пред моју кућу до-
шао је багер, с радницима без
решења, налога и било какве
легитимације за искључење. Ја
на то нисам пристао, па сам
пријавио узнемиравање поли-
цајцима, који су убрзо дошли и
одлучили да радницима „Вод-
кома” обезбеде место за копа-
ње. Након тога сам кренуо за
правдом код омбудсмана,
представника градске власти,
као и код Жељка Сушеца, пове-
реника СНС-а, који ми је у че-
тири наврата обећао да ће свим
искљученим за застарела по-
траживања вода убрзо бити
враћена. То се није догодило.

Мислим да је искључивање
селективно, а питам се и за-
што је та акција прекинута –
навео је Жилевски

Слично је прошла и Ружица
Ананиев, којој је 8. децембра
исечена вода због дуга од
9.600 динара.

Она је рекла:
– Покушала сам да се с ру-

ководством „Вод-кома” дого-
ворим о плаћању легалног ду-
га и питала их за шта ме уоп-
ште дуже. Као самохрана мај-
ка, са укупним примањима од
12.000 месечно, разговарају-
ћи с председником Скупшти-
не МЗ-а, као и с већником
Предрагом Патићем, покуша-
ла сам да спречим искључе-
ње, али до данас ништа није
помогло. Чак ни то што сам
смогла снаге да платим цео
овогодишњи износ од око пет
хиљада динара.

Да суд процени...
Директорка ЈКП-а „Вод-ком”
Биљана Киковић наводи да

правилник тог предузећа о
начину наплате потраживања
комуналних услуга у члану 4
каже се да ће, уколико кори-
сник не измирује редовно сво-
је обавезе у прописаним роко-
вима, одговорно лице нареди-
ти предузимање мера као што
су, најпре, искључење с водо-
водне мреже и, тек онда, уту-
жење. Слично стоји у члану
19 Закона о комуналним де-
латностима.

– Од јануара, уз сваки ме-
сечни рачун, овим неплатиша-
ма уручивали смо опомене и
позивали их да отплате дуг, а у
јуну их упозорили да ћемо би-
ти принуђени да их искључи-
мо с мреже. Ко год нам се
обратио, добио је информаци-
ју о стању дуга и одговорно
тврдим да нико неосновано
није искључен. Тумачења под-
носиоца притужби да је дуг за-
старео оставила бих суду на
процену – каже директорка.

Она додаје да је за конкрет-
но за Ружицу Ананиев прове-
рила картице и да нема ни да-
на застарелости, да прича о се-
лективности није утемељена,
као и да је акција искључивања
само тренутно обустављена.

– Ми смо услугу пружили,
опомињали и, користећи се
законским средством, проце-
нили да је искључивање ефи-
касније од принудне наплате
судским путем, будући да на-
ша стара утужена потражива-
ња тек сада спорадично стижу
на наплату. Појединци иду на
то, јер знају колико дуго траје.
Ипак, отворени смо за разне
облике решавања овог про-
блема, под условом да редов-
не платише не извуку „поуку”
да ни они не треба да плаћају,
што и јесте била прва реакци-
ја – закључује Киковићева.

МУКЕ АКТИВИСТА ОМОЉИЧКОГ УДРУЖЕЊА „СУНЦОКРЕТ”

Волонтери постављају, лопови развлаче

ПРОГРАМИ КАЧАРЕВАЧКОГ ДОМА КУЛТУРЕ

Мика и Ланетова комика

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: ЈП Ди-
рекција за изградњу и уре-
ђење Панчева  треба ускоро
да распише јавне набавке за
асфалтирање дела Улице
Соње Маринковић (од Ри-
фата Бурџевића до Бранка
Радичевића) и дела Улице
Бранка Радићевића (од Змај
Јовине до Моше Пијаде).

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Упр-
кос најавама, ни на послед-
њој седници Скупштине
Месне заједнице није иза-
бран нови председник. За-
вршни новогодишњи фол-
клорни концерт одржан је у
суботу, 20. децембра, у
спортској хали. Дечји хор и
оркестар „Дуга” наступио је
у уторак, 23. децембра, у
Дому културе, а на истом
месту ће у петак, 26. децем-
бра, од 16 сати, бити одржа-
на свечана академија пово-
дом прославе Божића по
грегоријанском календару.

ДДооллооввоо:: Након спровођења
јавне набавке, изводе се ра-
дови на поплочавању трото-
ара. Удружење винара је у
недељу, 21. децембра, одр-
жало новогодишњи коктел.
Акција добровољног давања
крви уприличена је у поне-
дељак, 22. децембра, у про-
сторијама Месне заједнице.
Поменута институција обез-
бедила је пакетиће, које је
Деда Мраз делио малиша-
нима у уторак, 23. децем-
бра.

ГГллооггооњњ:: Новогодишњи ма-
скенбал и журкица за нај-
млађе уприличени су у субо-
ту, 20. децембра, у Дому
културе. КУД „Веселија” је у
недељу, 21. децембра, насту-
пила у дворани „Аполо”. Но-
вогодишња представа биће
одржана у недељу, 28. де-
цембра, од 10 сати, у орга-
низацији Месне заједнице. 

ИИввааннооввоо::  У току је озелења-
вање платоа испред Месне
заједнице и школе, где је
досад посађено око двеста
садница ниског и жбунастог
растиња. Дом културе је то-
ком викенда организовао
доделу пакетића ивановач-
кој деци, када је одржана и
новогодишња представа.

ЈЈааббууккаа:: Завршени су радови
на измештању аутобуског

стајалишта које се сада на-
лази испред зграде Поште.
Очекује се да ускоро буду
постављени канделабри на
Тргу Бориса Кидрича. Дом
културе и Позориштанце
„Мали принц” приредиће у

недељу, 28. децембра, од 14
сати, три представе: „Небој-
ша и принцезе”, „Сангл,
бангл, пингл, тангл брод” и
представу изненађења.

ККааччааррееввоо::  Легендарни глу-
мац Милан Гутовић прире-
дио је „Обично вече” у уто-
рак, 23. децембра, у сали
„Гранд”. Истог дана је Сне-
жана Ристић, секретар Цр-
веног крста, организовала
акцију на платоу у центру, у
оквиру које су деца најста-
рије групе вртића „Снежа-
на” окитила новогодишњу
јелку. Протеклог викенда
отворен је новогодишњи
турнир у малом фудбалу,
који ће трајати до Божића.
Свечана Скупштина Месне
заједнице биће одржана у
петак, 26. децембра. 

ООммоољљииццаа:: Промоција књи-
ге Немање Ротара о Мики
Антићу одржана је у среду,
17. децембра, у 19 сати, у
Дому културе, а на истом
месту је у уторак, 23. де-
цембра, одржана представа
„Црвенкапа и Деда Мраз”.
КУД „Жисел” је у недељу,
21. децембра, био гост срп-
ског друштва „Свети Нико-
ла” из Дете на славској смо-
три фолклора у Румунији.

ССттааррччееввоо:: Концерт групе
„Гарави сокак” одржан је у
четвртак, 18. децембра, у
Дому културе. По традици-
ји, на празник Свети Нико-
ла Месна заједница је на
Тргу неолита делила паке-
тиће чију куповину су фи-
нансирали локални при-
вредници. Десети Фестивал
акустичне гитаре „Гашини
акорди” биће отворен у пе-
так, 26. децембра, од 20.30,
у пабу „Неолит”.

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Зашто је неким Jабучанима заврнута славина?



У Галерији савремене умет-
ности у петак, 26. децембра,
у 19 сати, панчевачкој пу-
блици представиће се уче-
сници резиденцијалног про-
грама у Шведској. У програ-
му учествују ствараоци Ја-
смина Топић, Бојан Бабић,
Саша Ракезић и Ненад До-
дић, као и координатори
Удружења „Крокодил” – Ана

Пејовић и Владимир Арсени-
јевић. Наиме, Удружење
„Крокодил” је, у сарадњи са
Шведским институтом, по-
кренуло мултидисциплинар-
ни билатерални програм ре-
зиденцијалних боравака за
уметнике из области књи-
жевности, стрипа и дизајна,
који је реализован од септем-
бра до децембра 2014. 

Храбра јунакиња повешће
вас у невероватну авантуру
и открити вам застрашују-
ћу истину. Негде далеко,
међу неукротивим таласи-
ма северног Атлантика,
Пирио Каспаров и њен
близак пријатељ Нед до-
живеће бродолом. Након
што Нед нестане без трага
у леденом пространству,
Пирио неким чудом успева
да преживи. Међутим, ни-
како се не мири са чиње-
ницом да је Недова смрт
случајна и дубоко у себи
верује да ништа није онако
како изгледа. Уз помоћ ра-
дозналог новинара Расела
Парнела, Пирио креће у
неочекивану авантуру.
Клупко смртоносне завере
се одмотава, а пут их води
до пустих обала непристу-

пачног воденог простран-
ства у којем се крију неве-
роватна сазнања. Прогоње-
на сенкама прошлости,
Пирио ће морати да верује
својим инстинктима. Да ли
ће је они преварити?

Четвртак, 25. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs

12 КУЛТУРА

Музика
Уторак, 30. децембар, 21 сат, дворана Културног центра:
концертна промоција албума „Remix Eye Movement” саста-
ва „Сетамур”, са специјалним гостима из Италије, Немач-
ке, САД, Шпаније, Велике Британије и Србије.

Изложбе
Петак, 26. децембар, 12 сати, „Аутсајд галерија” „Апола”
и фасада Галерије савремене уметности: представљање
Пројекта „14–14”. 

Субота, 27. децембар, 19 сати, фоаје Културног центра:
изложба слика „Сан летње банатске ноћи” Емила Сфере. 

Књижевност
Четвртак, 25. децембар, 19 сати, Градска библиотека:
промоција књиге „Акта за сива вакта” нашег суграђанина
Миливоја Баћовића. 

Петак, 26. децембар, 19 сати, Градска библиотека: промоци-
ја „Читалишта” и публикације објављене поводом јубилеја. 

Петак, 26. децембар, 19 сати, Галерија савремене уметно-
сти: представљање учесника резиденцијалног програма у
Шведској. 

Уторак, 30. децембар, 19 сати, Градска библиотека: про-
моција књиге „Српско добровољачко питање у Великом ра-
ту (1914–1918)”. Учествују: др Милан Мицић, историчар и
аутор књиге, Радован Влаховић, уредник издања, и проф.
др Драгољуб С. Живковић, историчар.

Представе
Петак, 26. децембар, 18 сати, „Аполо”: премијера пред-
ставе „Живот је леп” Стевана Бодроже у извођењу Удруже-
ња „На пола пута”. Улаз је бесплатан.

Тематски садржај
Од петка, 26. децембра, до уторка, 30. децембра, од 12 до
19 сати, Народни музеј: новогодишња продајна изложба.

Од суботе, 28. децембра, до уторка, 30. децембра, плато
испред Градске управе: новогодишњи базар.

Субота, 27. децембар, 22 сата, „Аполо”: журка „Awake-
ning”. 

Недеља, 28. децембар, 8 сати, дворана Културног центра:
новогодишњи куп – целодневно такмичење у модерном ба-
лету.

Понедељак, 29. децембар, 21 сат, фоаје Културног цен-
тра: вече салсе.

Културни телекс

„Северно од раја” 
Елизабет Ело 

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

Два читаоца који до среде, 7. јануара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање
„Због чега се (не) треба ослањати на инстинкте?”, награ-
дићемо по једним примерком књиге „Северно од раја”
Елизабет Ело. Имена добитника ћемо објавити у наред-
ном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књи-
жари „Вулкан”.

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

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

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

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

ПЕТИ ЛЕПТИР (3Д) 19.00 19.00 

ХОБИТ (3Д) 21.00 21.00

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Ауторски тим Пројекта
„14–14” (Марко Салапура,
Александар Хриб, Јелена Радо-
њић, Игор Сладољев, Златко
Николић) представиће сегмент
свог рада у виду два принта на
фасади „Апола”, као и на фаса-
ди Галерије савремене уметно-
сти (део који излази на Улицу
војводе Радомира Путника).
Свечано отварање заказано је

за петак, 26. децембар, у 12 са-
ти испред „Апола”. 

Тај догађај је иницирало
панчевачко удружење „Refrac-
tion Team”. 

ЈУБИЛЕЈ БИБЛИОТЕКЕ И ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА МУЗЕЈА

О РАРИТЕТНИМ КЊИГАМА 

И РОМАНТИЧНИМ СЛИКАМА

„Пасторална сцена” и
„Марина” слике су из
збирке Народног музеја
које су се нашле у среди-
шту пажње кустоса исто-
ричара уметности Дими-
трија Јованова и конзерва-
торке Гордане Стојанов.
Њих двоје су, стога, прире-
дили коауторску изложбу
под називом „Мистерија
или мутна биографија”,
која има за циљ да расве-
тли ауторство и историјат
тих слика и њихов пут до
Баната и Народног музеја
Панчево, као и процесе ра-
да на њиховој конзерваци-
ји и рестаурацији.

– Ова изложба приказује
главну делатност Народ-
ног музеја Панчево и пред-
ставља сведочанство о
основној музеолошкој де-
латности, а то су истражи-
вачки рад, до-
кументација ,
конзервација и
презентација
тог материјала
– рекла је Све-
тлана Месицки,
директорка На-
родног музеја.
Димитрије Јо-
ванов је обја-
снио да те две
слике треба по-
сматрати у пару
зато што обе
припадају пеј-
зажном сликар-
ству западне
Европе и до доспећа у пан-
чевачки Народни музеј
(пренете су 1953. године
из Општинског комитета у
Алибунару) имају исте
ставке у биографији.

– Не зна се много о њи-
ховом историјату пре
1953. На основу сигнатуре

се може претпоставити да
су аутори немачког поре-
кла. На „Пасторалној сце-
ни” као аутор је потписан
Л. Бадер, а „Марину” је на-
сликао Мунстерфелд, а то
презиме не постоји у изво-
рима. Вероватно је да је он
боравио у земљама север-
не Европе, пошто слика
има мотиве типичне за се-
верњачко жанр-сликар-
ство и приказује сакупља-
ње шкољки током зиме –
рекао је Јованов. 

Према речима Гордане
Стојанов, овде је приказа-
на доктрина чувања аутор-
ске структуре саме слике и
апсолутног поштовања
оригинала. Она је прили-
ком конзервације користи-
ла савремене материјале
отпорне на температуру и
влагу. Како је рекла, у

фонду ликовне збирке На-
родног музеја постоји по-
приличан број слика за ко-
је треба урадити конзерва-
цију и/или рестаурацију, а
у плану је да се, у складу са
скромним условима, ура-
ди макар превентивна
конзервација.

Ове недеље је настављено обележавање 90 година Градске би-
блиотеке уз веома занимљиво предавање етнолога Николе
Влајића о библиотеци манастира Војловица и библиотеци
Српске православне црквене општине Панчево, као и уз отва-
рање изложбе књига и докумената из библиотеке Пучке бан-
ке, коју је приредила Несиба Палибрк Сукић (о томе ће бити
речи у наредном, новогодишњем издању „Панчевца”). За пе-

так, 26. децембар, ова установа културе најављује централну
прославу, која ће подразумевати промоцију публикације обја-
вљене поводом јубилеја и новог броја „Читалишта”. 

У уторак, 23. децембра, у Народном музеју је прослављен
91. рођендан те институције и том приликом је отворена из-
ложба под називом „Мистерија или мутна биографија: ’Мари-
на’ и ’Пасторална сцена’”.

Говорећи о библиотеци манастира Војловица, Никола Влајић
је истакао да је она настала почетком 19. века, а велику заслу-
гу за то имао је игуман Јоаникије Милковић. 

– Он је био веома интересантна личност, која је оставила би-
тан траг у културној прошлости Баната. Био је сликар, писац и
игуман. Tреба рећи и да је он аутор повести манастира Војло-
вица. Јоаникије је почео да скупља књиге које нису искључиво
духовног садржаја. А да је био књигољубац, показује и то што
је био пренумерант многих издања. Уз то, наручивао је бројне
часописе – објаснио је Влајић. 

После њега jе на прибављању књига радио Теодосије Црњан-
ски, брат прадеде Милоша Црњанског, као и игумани који су
потом дошли.

Библиотека се данас налази у оквиру конака манастира Вој-
ловица, који ова црква дели с Рафинеријом нафте Панчево (!),
а сам простор у којем се она налази веома је скучен. Никола
Влајић је открио и да су 1964. године из тог фонда нестале
бројне књиге. Данас се ту налази 700-800 наслова, подељених
у три групе – старе богослужбене књиге, издања објављена на-
кон Другог светског рата и она набављена у последњих седам-
-осам година.  

Библиотека Српске православне црквене општине Панчево
настала је 1871. године. Како је рекао Никола Влајић, за њено
оснивање посебно је значајан гест др Светислава Касапинови-
ћа, који је прикупио књиге за учитеље, а пошто су они тај по-
клон одбили, дародавац их је преусмерио на Успенску цркву.
Омања библиотека је, додуше, у том храму постојала и раније,
али су после Касапиновићевог чина и сами грађани почели да
доносе књиге. Посебно се у томе истакао прота Васа Живко-
вић. Он је поклонио 550 књига из своје колекције, што је у то
време било право богатство. Према Влајићевим речима, вели-
ку заслугу у сакупљању периодике имала су и браћа Јовановић,
који су комплете разних часописа коричили и у том облику их
даривали цркви.  

Данас библиотека ове црквене општине поседује 15.000 књи-
га и 200 наслова часописа. Међу њима се налазе и 32 књиге ко-
је су проглашене споменицима културе од изузетног значаја. 

Библиотека је најпре била смештена у једном објекту у пор-
ти Успенског храма, потом у Светосавском дому, а после Дру-
гог светског рата пребачена је у Преображенски храм, где се и
сада налази. Нажалост, она је тренутно затворена. 

Стопама доктора Касапиновића

Резимирајући шта је све учињено током 2014. године, дирек-
торка Народног музеја Светлана Месицки је изјавила да је у
2014. години посета била петоструко већа него 2013. године,
пошто је ове године забележено више од 23.000 посетилаца.
Сличну изјаву је дала и на прес-конференцији у новембру. Ту
рачуницу Светлане Месицки једино квари податак из „Изве-
штаја о раду Народног музеја Панчево у 2013. години”, у којем
се наводи да је ту институцију у 2013. посетило 24.098 грађана! 

Чари жанр-сликарстваПрикљученија игумана Јоаникија 

У тексту под називом
„Вршњаци, а Музеј ста-
рији од Библиотеке?”
(„Панчевац” 4.589, 12.
страна) ненамерно су се
поткрале две грешке.
Једна је та да је Музеј
обележио 90 година по-
стојања 8. новембра 2013.
(тада је отворена изло-
жба „Митологија мону-
менталног” поводом Да-
на града), а требало је да
стоји 23. децембра, када

је организована прослава
поводом јубилеја. Поред
тога, због извесних неја-
сноћа у комуникацији
Музеја и „Панчевца”, на-
јављено је отварање изло-
жбе слика за понедељак,
29. децембар, а оно jе за-
право било уприличено у
уторак, 23. децембра, у
19 сати. 

Извињавамо се орга-
низаторима програма и
читаоцима „Панчевца”.

ИСПРАВКА И ИЗВИЊЕЊЕ

Прослава 91. 
рођендана у уторак

ПРИНТОВИ НА ФАСАДИ

Пројекат „14–14”
О РЕЗИДЕНЦИЈАЛНОМ ПРОГРАМУ

Утисци о Шведској

Чудна нека посећеност
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Гостовање Владимира Пи-
штала у галерији „Електрика”
у суботу, 20. децембра, у окви-
ру „ГРРР! Програма”, није
привукло превише публике,
али су зато сви окупљени били
заинтригирани пишчевим
причама о путовањима, Вене-
цији, Кораксу, Чарлсу Симићу,
писању... Био је то један од
панчевачких културних дога-
ђаја које никако није требало
пропустити. 

Како је у разговору са Са-
шом Ракезићем открио, Пи-
штало тренутно припрема
књигу о Андрићу. 

– Поново сам прочитао чи-
таво Андрићево дело, али на-
мерно нисам читао критича-
ре. Једноставно сам узео то
дело и пратио које су главне
теме Иве Андрића, и онда
сам, као када се, рецимо, џе-
зирају севдалинке, створио
нешто што је пола тумачење,
а пола надоградња. И тај про-
цес ми веома споро иде, по-
што имам утисак да ме сам
текст учи нечему и да морам
одговорити на питање шта ја
уопште мислим о тим тема-
ма – рекао је Владимир Пи-
штало.

Он је, да подсетимо, добит-
ник НИН-ове награде за ро-
ман „Тесла, портрет међу ма-
скама” за 2008. годину, а ње-
гов роман „Миленијум у Бео-

граду” у преводу на францу-
ски језик био је у најужем из-
бору за престижну награду
„Фемина”. Пре три године об-
јавио је роман „Венеција”. Ка-
ко је рекао, Венеција га је по-
разила количином лепоте.
Импресионирали су га кон-
трасти, јер је то град „у време-
ну и ван времена, и Исток и
Запад”, „ни на земљи ни на во-
ди”, једнако леп и злокобан,
величанствени град с темељи-
ма у нечисти, заљуљан попут
гондоле... 

Те вечери промовисан је и
нови број часописа „Квартал”,
који објављује Удружење књи-

жевника и књижевних прево-
дилаца Панчева. Како је рекао
главни уредник „Квартала” Ва-
са Павковић, тај магазин изла-
зи већ 11 година, углавном два-
пут годишње, и то захваљујући
финансирању из Министарства
културе, док локална самоу-
права потпомаже његово изла-
жење „на кашичицу”. Према
његовим речима, и у овом бро-
ју се могу прочитати одлични
текстови – поезија, проза и есе-
ји из пера домаћих аутора и у
преводу, као и књижевне,
филмске и друге критике и још
много тога. Неизоставни део
„Квартала” јесу и стрип-радо-

ви, а овом приликом предста-
вио се Дејан Вучетић Вуча,
стрип-аутор и фронтмен групе
„Дарквуд даб”.

У среду, 24. децембра, одр-
жан је последњи „ГРРР! Про-
грам” у „Електрици”. Удруже-
ње „Електрика” напустиће на-
ведени простор после седам
година коришћења, пошто је
он у процесу реституције и
ускоро ће бити враћен вла-
сницима. Тај крај је обележен
уз групу „Шкарт”, која је – за-
хваљујући пре свега свом про-
јекту „Песничење” – већ више
пута гостовала у Панчеву. Ка-
ко је рекао Саша Ракезић,
уредник „ГРРР! Програма”,
„Шкарт” је једна од најзани-
мљивијих појава на нашој
сцени. Иако су пре свега по-
знати као дизајнерски колек-
тив, уметници из „Шкарта” су
успели да изведу читаву малу
револуцију у песничким пер-
формансима. Домаћу музичку
сцену обогатили су оснивањем
читавог низа хорова („Хорке-
шкарт” и „Проба”, дечији хо-
рови „Деца са месеца” и
„АприлЗМАЈун”, омладинско-
пензионерски хор ХОР-РУК
итд.). Такође је запажен и њи-
хов ангажман на Бијеналу ар-
хитектуре у Венецији 2010.
године , где су представили
„Клацкалиште – полигон не-
равнотеже”.

Четвртак, 25. децембар 2014.

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

„Зовем се Линда. Имам 31
годину, висока сам 175
сантиметара, тешка 68 ки-
лограма и облачим се у нај-
скупљим радњама које по-
стоје (захваљујући безгра-
ничној дарежљивости мога
мужа). Код мушкараца
изазивам пожуду а завист
код жена. Међутим, сваког
јутра када отворим очи и
угледам овај идеални свет
о којем сви сањају а мало
њих успеју да освоје, знам
да ће ми дан бити поража-
вајући.”

Зачуђујућа прича о томе
како изгледа имати све, а
бити несрећан. Линда увек
жели више... После сусрета
с политичарем који је не-
кад био њен дечко, још пре
него што се удала и поста-
ла поштована жена, посве-
ћена мајка и успешна но-
винарка, она се упушта у
страствену, опасну и зара-

зну везу, али с далекосе-
жним последицама.

Провокативна и интри-
гантна, „Прељуба” је роман
о откривању страсти у жи-
воту, о вечитом питању ни-
је ли управо „ова љубав”
она права...

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

Два читаоца који до среде, 7. јануара, у 12 сати, СМС-
ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на
питање „У којим случајевима бити богат значи бити сре-
ћан?”, наградићемо по једним примерком књиге „Пре-
љуба” Паула Коеља. Имена добитника ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Делфи”.

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

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Татјана Медић, преводилац

ГГРРУУППАА::  „Попечитељи”. Опи-
сују их као фанки-фолк-
панк-рок бенд, па ако вас то
није довољно заинтригира-
ло... За мене су сјајан фанки-
фјужн бенд с феноменалним
басом, одличним бубњем,
пикантним ритмом јужне
пруге... Не слушају се мирно
и седећи. Уживо су још бољи
и надам се да ће свирати и у
нашем „Аполу”. Већ поцуп-
кујем док пишем. Послушај-
те „Ново доба”, „Гвоздену
метлу”, „Ко ради”, „Сијали-
ца”, „Расположење”...

РРООММААНН::  „Двори од ораха”
Миљенка Јерговића. То је
породична сага двеју бал-
канских породица исприча-
на мајсторски, богато, про-
вучена кроз историју Балка-
на од 1878. године све до
деведесетих година про-
шлог века. Да цитирам Тео-
фила Панчића: „Романчи-
на, а не роман”, и да додам:
упловите у свет балканског
Салмана Руждија.

ССЕЕРРИИЈЈАА:: „Peaky Blinders”.
Могла би се превести као
„Бритваши”. За све вас који
сте волели да гледате „Цар-
ство порока”: и ова ганг-

стерска серија ће вас оду-
шевити. Прича о бирмин-
гемском и лондонском под-
земљу након Првог светског
рата, савршен сценарио, од-
лична режија и глума, а оно
што ју је посебно обележило
јесте музика Ника Кејва, Пи
Џеј Харви, Џонија Кеша,
Тома Вејтса, бенда „Вајт
страјпс”… 

ФФИИЛЛММ:: И за крај – „Хобит,
битка пет армија”. Не зато
што је филм посебно добар,
већ зато што нам мањкају
бајке. Одрасла сам на бајка-
ма. У њима увек побеђује
добро, а мали човек може
да израсте у хероја. 

Срећни празници!

Свет балканског 
Руждија

„Прељуба” 
Паула Коеља

ИЗЛОЖБА У ОКВИРУ ПРОГРАМА „УМЕТНОСТ, АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЈН” 

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ „РАДИОНИЦЕ 301”

Као и пред крај 2013. године,
плесни клуб „Балерина” при-
редио је у четвртак, 18. де-
цембра, божићни концерт
„Крцко орашчић” у препуној
дворани Културног центра.
Том приликом наступило је
око 150 играча, узраста од две
године до 17, из свих места с
територије Панчева и Кова-

чице у којима „Балерина” има
полазнике.  

Овај клуб је најавио још
грандиознији целодневни до-
гађај за недељу, 28. децембар,
када ће у Културном центру
бити одржан новогодишњи
куп за играче из целе Србије.
Владислава Пипи Војновић,
власница „Балерине”, рекла је
да ће у том програму учество-
вати пчелице (две године), де-
ца, јуниори и сениори (21 го-
дина), и то као солисти, паро-
ви, мали или велики тимови и
продукције. Улаз на тај дога-
ђај биће слободан.

У припреми 
публикација 
о изложби

Тројица уметника 
и њихови креативни
гости 

Изложбом коју су конципира-
ли Драган Јеленковић, Дејан
Миљковић и Бранко Павић,
тројица еминентних профе-
сора и уметника, отвореном у
среду, 17. децембра, у Гале-
рији савремене уметности,
девета манифестација „Умет-
ност, архитектура, дизајн”
враћена је у своје базичне
оквире. Идеја је, наиме, да се
сваке године изабере кустос
који ће приредити изложбу
што истовремено кореспон-
дира са савременом уметно-
шћу, архитектуром и дизај-
ном. Одабиром Јеленковића,
Миљковића и Павића на од-
личан начин су покривена
сва та тематска поља. Сама
поставка је веома комплексна
и тешко ју је разумети без до-
датног објашњења. За њу није
обезбеђен каталог, пошто је у
припреми публикација у ко-
јој ће све бити разјашњено, с
тим да ће она бити предста-
вљена тек почетком наредне

године, вероватно на затвара-
њу изложбе.

Овогодишња поставка по-
свећена је „Радионици 301”
Архитектонског факултета у
Београду, која функционише
још од 1994. године. Наведена
уметничка тројка (Јеленковић,
Павић, Миљковић) презенто-
вала је 2011. године изложбом
у Сеулу дотадашњи рад „Ради-
онице 301”. Један сегмент се-
улске поставке представљен је
у Галерији савремене уметно-
сти (колаж начињен од фото-

графија на зиду, крај улазних
врата). 

На изложби се могу погле-
дати радови еминентних умет-
ника с којима су Павић, Миљ-
ковић и Јеленковић досад са-
рађивали. 

– Идеја је била да свако од
нас позове по неколико гости-
ју. Моји гости су Марко Сала-
пура, Михајло Тимотијевић и
Иван Шулетић. Бранко Павић
је угостио групу „Шкарт” и Ду-
шана Рајића, док је Миљковић
позвао Драгану Огњеновић и

Мрђана Бајића. Неки од на-
ших гостију су самостално ра-
дили, потом постајали део
„Радионице 301”, а онда поно-
во радили сопствене пројекте
али с нашим методологијама
– објаснио је Јеленковић.

Како је рекао Бранко Павић,
гостујући аутори су одабрани не
само зато што им се допада њи-
хов рад већ и због сарадње коју
су међусобно остварили. Група
„Шкарт” и стрит арт уметник
Душан Рајић за Павића пред-
стављају изузетно важне појаве
у савременој уметности. 

– Определио сам се за вајара
Мрђана Бајића и модну креа-
торку Драгану Огњеновић јер
сам с њима сарађивао неколи-
ко година уназад. Уз то, било
ми је важно да то буду уметни-
ци који се не баве архитекту-
ром, како бих показао да је по-
везивање уметника различи-
тих профила веома значајно за
боље међусобно разумевање и
даљи креативни рад – изјавио
је Дејан Миљковић.

Изложба ће бити отворена
до 17. јануара. Током њеног
трајања биће промовисана пу-
бликација о „Радионици 301”,
као и занимљиви текстови о
уметницима и интервјуи са
учесницима у пројекту „Умет-
ност, архитектура, дизајн”.

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

www.pancevac-online.rs

КОНЦЕРТ КЛУБА „БАЛЕРИНА”

Припреме за новогодишњи куп

ПРЕДСТАВЉАЊЕ „КВАРТАЛА”, ДРУЖЕЊЕ С ПИШТАЛОМ

Венеција – заљуљана попут гондоле 
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У част Саше Божовића, духовитог стихо-
творца, који је изненада преминуо маја
прошле године, редакција листа „Панче-
вац”, чији је Божовић, као уредник „Деч-
је стране”, био члан, организује конкурс
за талентоване литерате под називом „Са-
шина поетска ствараоница – БУДИ пе-
сник”. Право учешћа имају ученици

основних школа с територије града Пан-
чева, који ће бити подељени у две катего-
рије – нижи (од првог до четвртог) и
виши разреди (од петог до осмог).

На четири претходна конкурса стигло је
више од 1.800 дечјих песама, а осамдесет
седморо младих аутора награђено је на фи-
налним манифестацијама у великој сали

Културног центра Панчева, који ће поново
бити техничка подршка. Поред двадесет две
награде, други пут ће бити додељено и спе-
цијално признање – „Саша Божовић”, чиме
ће аутор најбољег рада бити промовисан у
укупног победника, тј. лауреата конкурса.

Сигурни смо да ће младе поете из нашег
града ове године бити још ревносније и ви-

ше инспирисане. Пишите сами, уз малу
помоћ учитеља, библиотекара, професора
књижевности или родитеља, па нам шаљи-
те радове на имејл адресу dragana.mlade-
novic@pancevac-online.rs и чекајте наред-
ни број вашег и нашег листа, јер ће се мо-
жда баш ваша песма наћи у најстаријем
недељнику на Балкану.

Шарено царство
Свако дете
на овоме свету
зна за једну
измишљену планету.

На тој планети
дечја машта
цвета као башта и
ради свашта. 

Наталија Митић (II-2), 

ОШ „Мирослав Антић”

Зимски
празници 

Зима нам бела долази
и најлепше празнике доноси.
Падаће снег као од шале,
а деца ће срећна Снешка да праве
и поклонима да се хвале.

Пахуље беле са неба падаће,
кровове наше покриће.
И док је ту хладна зима,
грејаће нас топлота из камина.

Први је празник година нова,
која нам доводи Деда Мраза
са Северног пола.
Поклоне ће деци донети,
испод јелке их оставити
и пресрећне их учинити.

Други је празник Бадњи дан,
када очекујемо Христов рођендан.
Увече ће бадњаци горети,
а деца весела песмама коринђати.

Трећи и највећи празник је Божић,
у чесници свако тражиће новчић.
Људи тада у цркву одлазе
и верују да бољи дани долазе.
Говоре гласно „Христос се роди!”.
А љубав према Богу ка срећи и миру их води.

Алекса Живанов (IV-1)

Новогодишња 
песма 

Зима је стигла,
пахуљице падају,
Новој години 
деца се радују.

Зима је стигла,
јелка се кити,
шарене поклоне Деда Мраз носи.

Зима је стигла,
лампице сијају,
сви се радују
и у Новој години
једни другима
срећу и радост поклањају.

Никола Андрејић (IV-1)

Снег
Беле пахуље падају са неба,
а ми се играмо испод бeлог снега.

Дошла је зима, нападао снег,
деца се санкају низ ледени брег.

Док се други скидају и санкају
на леденом брегу, 
ја се играм у великом снегу.

Сви су срећни што је дошла зима
и што снега на пољима има.

Јелена Барајић (IV-1)

Новогодишња
песма

Нова година стиже,
Од данас се већ жеља пише.
Велику лутку, хаљину белу,
Оловке, гумице и чоколаду целу.
Године ове биће свашта,
Одличном ђаку велика је машта.
Дечице драга, добра и мила,
И ова година срећна вам била.
Ширите песму, смех и радост
Њива родних и подарите свима благост.
А сад живели свима!
Подели, драги Деда Мразе,
Енглезима, Немцима и Кинезима,
Свој деци овог света
Много здравља, љубави и мира,
А сад још једном: живели свима !

Малетић Теодора (IV-1)

Сликарка зима 
Сликарка зима боји све у бело,
куће, прозоре, цело моје село! 
Сва је деца воле.
Узму своје санке, па низ брег лете доле.
Пахуље беле с неба падају 
сви их воле, деца се радују.

Александра Бркић (II-1)

КОНКУРС У ТОКУ

САШИНА ПОЕТСКА СТВАРАОНИЦА

Четвртак, 25. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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Драгана Младеновић

Нова година 
Нова година је све ближе,
ужурбано она стиже!

Ако ниси био добар,
испод јелке поклон не тражи,
то онда за тебе не важи!

Волимо да шљашти и 
свуда да сија,
радују се сва деца, 
мој брат и ја.

Било би лепше
да снег украси околину,
лепо је за празник
гледати ту белину.

После године нове старији смо,
али ипак Деда Мразу 
радо пишемо писмо.

За Нову годину желим 
да љубав и срећа владају.
Нека свако оствари свој сан 
на овај дан.

Нова година је све ближе, 
ужурбано нама стиже.

Предраг Божић (IV-1)

Новогодишња
песма

Година је прошла стара,
Деда Мраз проговара:
Спремио сам санке сад,
још само да падне мрак...

Чекају ме ирваси
да крену у свет,
спремио сам џак, 
знам и песму напамет.

Песме деца певају, 
радују се сад,
Деда Мраза чекају 
све док падне мрак!

Мирчетић Алекса (IV-1)

Сликарка зима 
Драги другари, знате шта има,
хајдемо напоље, дошла је зима!
Хајдемо напоље, пао је снег,
идемо на велики, бели брег!
Пахуљице беле падају по нама
и зову децу да не буду сама! 

Сања Савановић (II-1)

Сећање на баку
Стотине и стотине
ноћи ће проћи,
али ја никада нећу моћи
да заборавим глас тај
и црних очију најтоплији сјај.
Бака моја Ружа се звала
и сву своју љубав мени је дала.

Уз песму и причу звала ме је „Мила”
и уз њу сам увек срећна била.
Са неба сада гледа ме она,
најсјајнија звезда ноћи
то је бака моја.

Невена Васић (IV-2)

Сара
Пољубац ми дала
једна мала Сара,
сад знам да је Сара
симпатија права.

Петар Сиљановски (II-3), 

OШ „Мирослав Антић”

Куцање сатова
Тик-так, тика-така,
тик-так, тика-така, 
тика-така-так. 
И док певам, 
и док свирам,
и кад играм ја,
сатић куца равномерно, 
тика-така-так.

Милица Ивановски (II-4),

ОШ „Мирослав Антић”

Мали брат
Имати брата
мука је права,
прави проблеме, 
боли ме глава.

Не могу да учим,
стално ми смета, 
много се врти
и тако ме омета.

Ипак га јако, јако
волим ја, 
то је мој брат 
нек свако зна.

Марко Ћулибрк (II-3), 

ОШ „Мирослав Антић”

Мачка 
миша јури

Мачка миша јури,
миш у рупу жури.
Миш живи у рупи,
а мачка у шупи. 

Миш иде код маме,
а мачка код тате, 
породица права
постали су миш и мачка. 

Сара Кракер (II-3), 

ОШ „Мирослав Антић”

Мачји солитер
Једног дана
у два сата
три су мачке
са четвртог спрата
посетиле петог брата.

Шеста мачка
од посете одустала, 
па је седмој мачки
поруку послала. 
Да у осам сати
на деветом спрату
заједно пробуде десету мачку. 

Ива Ракоњац (II-3),

ОШ „Мирослав Антић”

ПЕСМЕ УЧЕНИКА ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” из ОМОЉИЦЕ

Јесен
Све је краћи дан,
све је дужи сан.
Облаци се по небу играју,
кишу у госте дозивају.
Лишће се злати,
као меки тепих 
путеве ми прати. 
А у школи дечја граја
и ову јесен осмехом обасјала.

Никола Панић (II-1), 

ОШ „Мирослав Антић”



„Шкода” је произвођач који
својим купцима нуди одли-
чан квалитет возила за ниску
цену. То није случај само код
нових аутомобила већ и код
половних. Моделом „фаби-
ја”, који се појавио на тржи-
шту 2000. године, „Шкода”
је привукла многе купце,
што због дизајна, што због
квалитета и поузданости, и
до 2007. продала до тада не-
забележен број возила.

„Фабија” има пространу
кабину и велики пртљажни
простор, што је „кандидује”
и за породични аутомобил.
С обзиром на чињеницу да
је чешка марка у власни-

штву „Фолксвагена”, не тре-
ба да се чудимо због поузда-
ности и квалитета израде.
Заљубљеници у „шкоду” ће
вам рећи да су се ови моде-
ли боље показали од немач-
ке „браће”. У понуди је ве-
лики број мотора. Најслаби-
ји бензинац од 1.000 кубика
има снагу од 50 коњских
снага и није се баш показао
као најбоље решење јер је
бучан и није агилан. Агре-
гат од 1,2 литра се нуди у
две варијанте: од 54 и 64

„коња”. Оба мотора су веома
штедљива, а разлика у снази
је неприметна на друму.
Уколико волите бензинце,
размотрите куповину мото-
ра од 1.400 кубика, који, за-
висно од конструкције, дају
снагу од 75 и 100 коња.

Кад су дизелаши у пита-
њу, неизоставно је помену-
ти добро познати 1,9 ТДИ,
који је свакако прави избор.
Постоје и они слабији, 1,4
ТДИ, које не бисмо препо-
ручили. Као што смо већ ре-
кли, кварови су ретки, а чак
и ако се деси неки, цене де-
лова су прихватљиве, а сер-
висна мрежа је распростра-

њена. Пре куповине полов-
ног аутомобила проверите
да ли цури вода у кабини,
јер је то честа појава због за-
пушености одводних канала
вентилације.

Код бензинца од 1.400 ку-
бика проверите да ли у посу-
ди за расхладну течност има
уља, јер се дешава да услед
прегревања попусти дихтунг
на глави мотора. Мали сер-
вис ће вас коштати од чети-
ри до шест хиљада динара, а
велики око двадесет.

- - - - - - - ПОЛОВЊАК - - - - - - - 

Некадашњи 
национални аутомобил

За Американце 
најгори свих времена

Велики број аутомобила је
својим перформансама, ква-
литетом и иновативношћу за-
служио место у историји ауто-
-индустрије. Постоје и они
који немају наведене епитете,
али су свакако остали упам-
ћени. 

„Фијатов” рецепт
Желели ми то да признамо
или не, југословенска ауто-ин-
дустрија се, ако изузмемо ли-
ценциране моделе, и није баш
прославила иновативношћу,
дизајном и квалитетом. Фа-
брика „Црвена застава” из
Крагујевца је у својим произ-
водним погонима правила мо-
деле по „Фијатовој” лиценци,
који су се показали и више не-
го добро на домаћем тржишту.

Каросерије су прављене и
склапане код нас, док су се
мотор и мењач увозили из То-
рина. Често се дешавало да
лим на каросерији с време-
ном почне да трули и распада
се, док је мотор, који је пре-
шао и неколико стотина хи-
љада километара, у одличном
стању. То се може рећи и за
„јунака” наше приче, који се
на тржишту појавио 1980. го-
дине – „југо 45”.

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

УСПОМЕНА И ДУГО СЕЋАЊЕ

Сама бројка у називу моде-
ла говори о томе да је тај ауто-
мобил имао мотор од 45 коњ-
ских снага, које је развијао из
радне запремине од 903 куби-
ка при 6.000 обртаја у минуту.
Максимална брзина је изно-
сила око 130 километара на
сат, а за убрзање до стотке тре-
бало му је двадесет секунди.
Укупно лошем утиску допри-
носио је и податак о комбино-
ваној потрошњи – за сто кило-
метара било вам је потребно
седам и по литара бензина.

Након модела 45 произво-
диле су се и јаче варијанте: 55
и 65, које су имале мотор од
1.100 и 1.300 кубика. „Фија-
тови” мотори су се уграђива-
ли све до почетка деведесе-

тих, кад су их заменили агре-
гати произведени у фабрици
ДМБ. Почетком новог миле-
нијума у фабрици „Застава”
одлучују да је време за неке
промене на „националном
аутомобилу”.

Тако су спољашност и енте-
ријер „југо корала” редизајни-
рани, а условно речено „нов”
модел се звао „корал ин”. По-
тенцијалним купцима се тако
нудио аутомобил с новом ко-
мандном таблом, музичким
уређајем са четири звучника,
појасевима на задњем седи-
шту, у металик боји, с халоге-
ним светлима и централном
бравом. Такође, у понуди су
била три мотора: два која је
производила „Застава”, од 1,1
и 1,3 литра, као и „Пежоов”,
од 1.100 кубика. 

„Југо Америка”
Не можемо а да не поменемо
чињеницу да се „југо” прода-
вао и у земљама Европе и Сје-
дињених Америчких Држава.
Американац Малком Бри-
клин је осамдесетих година
прошлог века основао компа-
нију „Југо Америка”, преко
које су се увозили аутомобили
из тадашње Југославије. Ме-
ђутим, највише заслуга за по-
јаву „југа” у Америци има Че-
хословак Мирослав Кефурт.

РАЗМИСЛИТЕ О „ШКОДИ”

Он је још 1983. преко нашег
конзулата и аташеа за тргови-
ну увезао три примерка и из-
ложио их на ауто-салону у Лос
Анђелесу. Кефурт је прилику
за добар посао видео у ниској
цени возила, као и у чињеници
да је ипак посреди био „фи-
јат”, за који су тамошњи купци
добро знали. На тржиште Аме-
рике укупно је увезено 141.650
аутомобила, али као што зна-
мо, није баш добро прошао.
Штавише, проглашен је јед-
ним од најгорих аутомобила
свих времена. Ипак, у Амери-
ци су се оснивали клубови љу-
битеља „југа”, а и појавио се у
више филмских остварења.

У прилог наведеном говори
и недавно постављен оглас на
интернету у којем власник „ју-
га” објављује продају тог ауто-
мобила за несхватљиво велику
суму. Код наших возача је ипак
мало другачији однос према
некадашњем националном ау-
томобилу. Многима је он био
први и породични аутомобил,
многи су њиме без проблема
путовали на море и многима је
део лепих успомена на неко
другачије и лепше време. „Ју-
го” је престао да се производи
11. новембра 2008. године, а до
тада је направљено скоро 800
хиљада примерака.

Грејање кабине је током зим-
ских месеци најбитније за
путнике, бар кад је комфор у
питању, али и спречава ма-
гљење стаклених површина у
возилу. Унутрашњост возила
се греје помоћу расхладне
течности мотора која се то-
ком вожње греје. Течност
циркулише кроз систем у ко-
ме се налази и грејач кабине,
који је познатији и као мали
хладњак.

Тај део је веома сличан и ве-
ликом, то јест хладњаку мото-
ра, и најчешће је уграђен иза
командне табле возила. Венти-
латори у кабину убацују ваздух
преко тог грејача и тако доби-
јамо топао ваздух у путничком
простору. Услед неадекватног
одржавања расхладног систе-
ма возила долази до оштеће-
ња, односно пуцања грејача
кабине. Сервисери „Ауторе-
монта Пивашевић” објашња-
вају да је тај део најчешће на-
прављен од алуминијума и да
је због тога осетљив.

Најчешће грешке возача ко-
је доводе до квара јесу кори-
шћење неадекватне расхладне
течности или воде за хлађење
мотора. Постоје расхладне
течности које нису намењене
аутомобилима са алумини-

ЗА ТОПЛУ КАБИНУ

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

систему такође може проузро-
ковати лошије грејање.

Вода, поред тога што ствара
каменац, има и других лоших
особина, као што је тачка мр-
жњења. Ниске температуре
условљавају леђење воде, која
се у таквим ситуацијама шири
и, поред других делова мото-
ра, страдаће и грејач кабине.
Код возила с дигиталним кли-
ма-уређајима и вентилацио-
ним системима услед лошијег
грејања путничког простора
контролишу се и електромо-
тори, који помоћу монтира-
них крилаца усмеравају ва-
здух у жељеном смеру.

Није ретка појава квара и на
тим електроделовима, који су
такође битни за добро грејање
и вентилацију, па је неиспра-
ван мотор потребно заменити.  

Четвртак, 25. децембар 2014.

automobilizam@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Немања 
Урошевић

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

У Великој Британији
је продат већи број
„форд фијести” него
што Либан има ста-
новника.

Неки аутомобили у
Јужној Африци опре-
мљени су бацачима
пламена како би се
спречиле крађе ауто-
мобила.

„Кија соул ЕВ” је био-
разградив аутомобил.
Возило је направљено од ре-
циклираних материјала, а
око десет процената ауто-
мобила је потпуно биора-
зградиво у природи.

„Бугати веирон” при пуној
брзини испразни свој резер-
воар од сто литара за двана-
ест минута.

Мотор у аутомобилу BMW
М5 је толико тих у леру и
при лаганијој вожњи да је
компанија одлучила да воза-
чима кроз аудио-систем пу-
шта лажне звукове мотора
како би скренула пажњу на
перформансе аутомобила.
То је, наравно, стандардна
опрема само у Америци.

ЛАЖAН ЗВУК МОТОРА

Покровитељ стране

001133//333333--335555

www.auto-remont.co.rs

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

јумским хладњацима и блоко-
вима мотора и с временом на-
гризају делове направљене од
тог метала, што доводи до цу-
рења и хладњака мотора и
грејача кабине. Вода садржи
калцијум-карбонат (водени
каменац), који се услед цирку-
лације и хлађења таложи у са-
ћу грејача кабине, смањује
проток ваздуха, а с временом
доводи и до оштећења и цуре-
ња течности из грејача.

У „Ауторемонту Пивашевић”
кажу да је, уколико дође до та-
квог квара, неопходна замена
грејача, а то није нимало једно-
ставан посао, јер да би се при-
ступило том делу, мора се де-
монтирати цела командна та-
бла на возилу. Сервисери овог
ауто-центра кажу да, ако при-
метите да се путнички простор
не греје добро, треба да прове-

рите стање малог хладњака. У
случајевима кад се као рас-
хладна течност користи вода,
она најчешће испари, а недо-
вољна количина течности у

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

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

• контрола централе убризгавања егзами-
нером

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

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

зуелни преглед предњих кочница)
• контрола метлица брисача

• контрола предње светлосне групе и сигна-
лизације

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

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

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

БЕСПЛАТНА ЗИМСКА КОНТРОЛА

И становници Вашингтона су препознавали „предности” ове лимузине



ДРУШТВО

Концерт „Златно доба фла-
манског барока” ансамбла
„Темпера барока” одржан је у
суботу, 20. децембра, у двора-
ни Културног центра. Антоа-
нет Лохман (виолинисткиња
из Холандије) и чланови ан-
самбла Лана Јеленковић
(чембало и оргуље), Ђорђе
Милошевић (барокно виолон-
чело) и Данило Новаковић
(оснивач ансамбла, барокна
виолина) музички и визуелно
су представили мање позната
дела аутора из 17. века. Сви-
рајући на оригиналним ин-
струментима, извели су ком-
позиције Николауса Кемписа,
Филипа ван Вихела, Елијаса
Бронемилера, Вилема де Фес-
ха и Јакобуса Ноземана, које
су биле праћене пројекцијом
уметничких дела њихових са-
временика сликара – Рем-
бранта, Рубенса, Вермера... 

– Наша жеља је била да пу-
блици приближимо звук и
слике тог времена. Музика је
била много популарна у том
периоду и то се може видети и
на сликама. Изабрали смо де-
ла на којима су музичари,
продавци инструмената, пор-
трети композитора или неке
музичке алегорије. Жеља нам
је била да покажемо везу му-
зике и слике и уопште живот у
слици и звуку седамнаестог
века – објаснио је Данило Но-
ваковић. 

Антоанет Лохман често на-
ступа са овим ансамблом и,

како каже Новаковић, нека је
врста „уметничког тутора”.
Професор је барокне виоли-
не, виоле и историјске доку-
ментације на Музичком кон-
зерваторијуму у Утрехту, у
Холандији. Специјалиста је за
музику холандских компози-
тора, а поред барокне виоли-
не свира и на необичним ин-
струментима, као што су вио-
ла д’аморе, виола помпоза,
тенор виола...

Идеја овог ансамбла јесте
да представи музичка дела ба-
рока на стилски аутентичан
начин, као и да популарише
композиторе о којима се не
зна довољно.

– За мене је та музика била
невероватно откриће. И дан-
данас се питам, као и онда кад
сам је чуо на неким ретким
снимцима први пут, како је
могуће да она заправо није
познатија, да се о тим фанта-
стичним композиторима тако
мало зна. Осамнаести век је
познат по Баху, Вивалдију,
Хендлу, који су донели славу
бароку и заиста јесу велики
мајстори свог заната. Међу-
тим, нама, мом ансамблу и
мојим колегама с којима се
дружим, много је занимљив
сам тај прелаз из ренесансе у
рани барок – каже Новаковић.

„Темпера барока” је основа-
на 2007. године, а први наступ
имала је баш у Културном
центру Панчева. Наступали су
широм региона, као и у Грч-
кој, Италији и Немачкој. 

М. М. 
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ЧОВЕК ЈЕ КЊИГА: НИКОЛA НИКИЦA РАШАJСКИ

АТОМИСТИКА, СДК И ТАМБУРАШИ
Куцнемо чаше. Преко пива
размишљам: да је Никица био
упорнији или да је сликар
Трумић био мање убедљив та-
мо негде 1962, тешко да би-
смо пред крај 2014. опуштено
разговарали. Можда у Винчи
или Церну, о неким темама
које би биле заморне и за но-
винара и за читаоце. Стојан
Трумић је успео да за живота,
али и после, повеже Тител с
Панчевом, а у време професо-
ровања у нашој Гимназији
Николу Никицу Рашајског са
архитектуром, сликарством и
уметношћу уопште.

– Атомска физика ме је оп-
чињавала, па сам из те обла-
сти узео тему за матурски, на-
писао безмало половину ра-
да, претурио сијасет литера-
туре и имао консултација
преко главе. Стварно сам же-
лео то да  студирам. Када је
Стојан Трумић, уметник и
професор који ми је открио
део сликарских тајни, путева
и странпутица у време гимна-
зијских дана, случајно сазнао
за моју намеру, оним благим
очима ме је погледао и тихо,
како је обично говорио, са са-
мо две реченице, променио је
моју судбину. Одбранио сам
матурски рад о Леонарду да
Винчију, сликарски таленат
сам везао за архитектуру,
сликарству сам додао музику.
И нисам погрешио. У моје
време гимназијски професо-
ри јесу били господа. Захва-
лан сам Трумићу. Узгред,
управо је портрет Леонарда
био једна од мојих првих сли-
ка у уљу – сећа се Никица Ра-
шајски.

Панчево и Панчевци доми-
нирају Никичиним уљима, а
настајање и нестајање делова
града најуочљивије је било на
самосталној изложби инспи-
рисаној стиховима Мике Ан-
тића „Панчево је кад се вра-
тиш”, која је приказана у 30
слика  2006, уз звуке његових
тамбураша.

ОДЛИЧАН КОНЦЕРТ САСТАВА „ТЕМПЕРА БАРОКА”

Златно доба фламанског барока

А само десет година после
Трумићевог наговора, Рашај-
ски, тада већ архитекта у
„Конструктору”, полаже нај-
тежи животни испит као
управник градње, односно
шеф градилишта комплекса
зграда СДК.

– Градња је почела 1972, а у
то време многи су били про-
тивници раста Панчева у ви-
сину. До одређене висине
ишла су нова насеља, попут
Тесле, али не и центар. Када
данас о томе размишљам, ми-
слим да је преовладао пре-
стиж. Када је завршена 1974.
године, зграда СДК, висока
око 60 метара, у три етаже, с
две куле, пословним просто-
ром и укупно стотинак стано-
ва у свим ламелама, била је

највиша у Војводини. Та годи-
на је за светску архитектуру и
грађевинарство била посебно
интересантна: изграђена је
„Београђанка”, висока тачно
100 метара и 28 центиметара,
затим дупло виши Монпарнас
у Паризу и од њега дупло ви-
ши Сирс небодер у Чикагу,
који је у то време са својих
400 метара био највиша згра-
да на свету. Наша зграда је ра-
сла као печурке после кише –
по спрат свака четири дана и,
што је најважније, нико није
погинуо на том огромном гра-
дилишту, имали смо једног
тешко повређеног и троје лак-
ше повређених радника. Први
пут у Панчеву, а тек четврти
пут у ондашњој Југославији,
коришћена је техника арми-

ранобетонске дијафрагме, уз
полагање 20 метара у дубину,
како суседна Змај Јовина
школа не би била оштећена.
Било је много изазова, а један
од њих је постављање трезора
из Аустрије чија су врата била
тешка три и по тоне. Били су
то огромни изазови и успе-
шно положени испити за бу-
дућа градилишта – прича Ни-
кица Рашајски.

Како додаје, та будућност се
догодила већ 1986. године, када
је и још увек моћни Конструк-
тор учествовао у градњи 4.100
станова у алжирском Арзеву,
недалеко од Орана, и када је по-
стојала опасност да посао стане,
уз огромне финансијске губит-
ке. Пет „алжирских” месеци
Никица се данас сећа као најте-
жих и најлепших у животу. По-
сао је успешно окончан, а гра-
ђевинари нису укаљали образ.

Никица је био у прилици да
смишља нова насеља и зграде,
да покуша да освежи изглед
града, да критикује, али и да
трпи критике од колега, поли-
тике којој се увек вешто изми-
гољио, али и од потпуних лаи-
ка и критизера.

– То је лепота и проклетство
посла којим сам се бавио и у
„Конструктору”, у Фонду за
грађевинско земљиште и у Ди-
рекцији за изградњу и уређење
Панчева, па и као спортски
функционер. Зато тврдим да
прави живот почиње тек када
се пензионишете. Моји исто-
мишљеници из „Златне јесе-
ни”, тамбураши, уз помоћ хора
певају и о граду, а ја још увек
сликам Панчево и Доњи град,
где сам растао, па и похвалим
или покудим покушаје да се
архитектонски врати некада-
шњи сјај и филозофија живље-
ња. Од сећања се не живи. Али
од пребогате историје ове сре-
дине много се да научити – за-
кључује Никица Рашајски

Уз пиво размишљам: а да је
Никица атомски физичар?

С. Зенг

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац”
организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”.
Сваке недеље биће представљени љубимци за бесплат-
но удомљавање, односно објављене њихове фотографи-
је са основним подацима.

Нови власници ће потписивати уговор којим ће се
обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пру-
жити адекватну негу.

Боле
Овај разиграни птичар
пронађен је на улици,
стар је нешто више од
четири године, здрав је
и весео. Будући да, на-
жалост, није чипован,
као ни многи расни пси
који су пронађени прет-
ходне године, власник
му није познат.

Стога Боле тражи но-
ви дом и некога ко има

довољно места и времена за једног таквог племенитог
господина.

Пре удомљавања биће чипован и вакцинисан.

Енглеска поентерка
Ова куца припада
прелепој расној лов-
ној пасмини, стара је
око две године, добра
је и послушна, а нај-
вероватније је и дре-
сирана.

Пронађена је на
улици и вероватно је
побегла неком неод-
говорном власнику.
Није чипована, тако
да је није могуће вра-
тити кући.

И она се може видети у градском прихватилишту.
Ускоро ће бити чипована, па ко воли овакве псе, биће
презадовољан уколико јој пружи дом.

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.

Доловци, а пре свега мали-
шани из овог места, могли
су да уживају у новогоди-
шњим акцијама које им је
приредио Деда Мраз лично.
Он је делио пакетиће, фото-
графисао се с децом и  мај-
сторима, али је био и хуман.

Највеселије је било у уто-
рак, 23. децембра, испред
зграде локалне Месне зајед-
нице, где су забавиштанци
китили јелку украсима које
су сами направили, уз само

малу помоћ својих васпита-
чица и родитеља, на радио-
ницама уприличеним у
основној школи. Веселу ат-
мосферу употпунио је Деда
Мраз, који је окупљеним
клинцима поделио пакети-
ће. Заузврат је добио пре-
гршт дечјих осмеха и песа-
ма. Сличне активности нај-
познатији брадати дека
имао је и у основној школи,
неким другим установама и
институцијама, као и у при-
ватним кућама.

„Доловачки Лапонац” сре-
тао се и са старијима. Наи-

ме, он је обишао раднике на
градилишту на ком су, у
центру села, мајстори пра-
вили тротоар. Пожелео им је
успешан рад и завршетак
посла до Нове године, до ка-
да је и планирано да центар
Долова засија у новом руху.
Своју хуманост Деда Мраз је
показао и на акцији добро-
вољног давања крви коју је
организовао огранак Црве-
ног крста у овом месту, уз
помоћ Службе за трансфузи-

ју крви. Дека је обрадовао
даваоце и медицинске рад-
нике који су се у том тренут-
ку тамо налазили, појавив-
ши се у „пуној опреми”, а за-
тим је и сам дао део своје
најдрагоценије течности.

Захваљујући свом Деда
Мразу, Доловци весело ула-
зе у предстојеће празнике.
Да ли су још увек млади ду-
хом или наивни – није по-
знато, али они свакако још
увек верују у постојање да-
режљивог декице у црвеној
одори.

Н. Р.

ПРЕТПРАЗНИЧКА АТМОСФЕРА У ДОЛОВУ

Деда Мраз 
као Супермен



ЈУГО 45 у возном ста-
њу. 064/380-55-14.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ опел зафи-
ра, крај 2002, метан
бензин, 1.600 кубика.
062/471-955. (СМС)

ГОЛФ 1984. годиште,
1.6 дизел, добар, хитно.
065/987-27-24. (СМС)

ФИЈАТ пунто, стило,
мултипла, сеићенто,
палио, браво, брава,
крома, у деловима, сви
мотори и модели.
063/289-350. (186774)

НА ПРОДАЈУ камион
застава турбо зета,
1989. годиште. 060/515-
86-66. (186753)

ПРОДАЈЕМ фијат мареа,
2000. годиште, у добром
стању, власник. Тел.
062/172-07-27. (186746)

ПРОДАЈЕМ голф
двојкa, бензин, плин,
атест, 1985, регистро-
ван, власник. 061/162-
34-63. (186870)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
петора врата, сервиси-
ран, власник, 3.400 евра.
064/469-84-88. (186815)

ГОЛФ двојка, бензин,
650 евра. 064/898-43-
86. (186814)

ЛАДА нива, 2008, кука,
гас, зимске гуме, радио.
0 6 5 / 3 0 0 - 6 3 - 0 6 .
(186794)

НА ПРОДАЈУ пунто,
1998, Банијска 132-а.
063/737-63-71, 378-007.
(186882)

ФИЈЕСТА 1.3 бензинац,
2007, увоз Немачка,
гуме и фелне. 065/833-
91-62. (186924)

НА ПРОДАЈУ алу фел-
не за голф 5. Тел.
0 6 3 / 1 1 0 - 6 8 - 8 7 .
(186944)

ПРОДАЈЕМ астра Ф
караван, 1997, 1.6, плин
реатестиран евро, кука,
металик сив, нове гуме,
1.350 евра. 069/641-
124. (186948)

ИВЕКО комби теретни,
3.500 тона, повишен,
регистрован годину
дана, 1991. годиште,
2.500 кубика, 1.700
евра, може замена.
069/641-124. (186948)

СКУТЕР ЦПИ, power
ГТР 49, 750 евра, може
замена. 069/641-124.
(186948)

ОПЕЛ астра 1.7 ЦТДИ,
металик сив, регистро-
ван, власник, добро ста-
ње. 063/744-02-66, 320-
294. (186956)

МАЗДА 323, 1990. годи-
ште, 1.300 цм3, 50 кв,
регистрован до 21.
децембра 2015.
063/346-999. (186962)

ФОЛКСВАГЕН џета, 1.6
Д, 1990, 5 В, металик,
мотор одличан, вла-
сник. 062/286-031.
(186966)

ФИЈАТ браво 1.6, 2000,
бензин, плин, металик,
алу фелне, одличан,
повољно. 065/910-35-
35. (186966)

ТОМОС аутоматик
1987. годиште, реги-
строван, одличан, ново-
годишња цена 180 евра.
0 6 4 / 1 7 1 - 2 2 - 1 3 .
(186972)

ХИТНО ФАП 2632,
ТАМ 130, мерцедес
1317, кипери. Тел.
0 6 0 / 3 1 9 - 9 3 - 5 0 ,
063/245-804. (186990)

БУБА фолксваген 1975,
у добром стању, реги-
строван до септембра
2015. Тел. 064/366-83-
38. (186995)

ФОРД фијеста, метан,
1.3, 3 В, увоз Немачка,
нове гуме, кочнице.
0 6 6 / 6 1 8 - 8 7 - 2 2 .
(186975)

ОПЕЛ астра караван
2001, металик, дизел,
екстра, оцарињен.
0 6 3 / 1 5 2 - 0 9 - 3 4 .
(187088)

ПРОДАЈЕМ голф 2,
регистрован. 064/204-
90-97, 065/414-38-84.
(187094)

ПРОДАЈЕМ југо 2006.
годиште, регистрован,
плин, цена 950 евра.
Тел. 062/834-44-63.
(187099)

ФИЈАТ делови, повољ-
но, Жељко, Омољица.
0 6 3 / 8 0 7 - 2 4 - 6 7 .
(187100)

ГУМЕ!  Продаја зим-
ских половних гума.
0 6 0 / 1 4 0 - 0 6 - 8 6 .
(187144)

ПРОДАЈЕМ пежо 205,
регистрован, 1985.
годиште, 400 евра.
0 6 4 / 2 3 0 - 5 2 - 2 1 .
(187165)

ПРОДАЈЕМ исправна и
неисправна возила.
0 6 2 / 1 9 8 - 4 7 - 7 4 .
(187164)

ПУНТО 1.2, 16 В, 2004,
петора врата, динамик
опрема, на име.
0 6 4 / 1 3 0 - 3 6 - 0 2 .
(187129)

СТИЛО 1.9 мултиџет
2002, троја врата, диги-
тална клима, кожа
0 6 4 / 1 3 0 - 3 6 - 0 2 .
(187129)

ПРОДАЈЕМ фијат
мареа 1.9 ЈТД, караван,
2002. годиште, мета-
ликсив, одличан.
063/389-962.  (187175)

ОПЕЛ калибра 2.0, бен-
зин, плин, регистрован,
1.000 евра. Замена.
0 6 1 / 6 6 4 - 3 9 - 2 6 .
(187173)

ФОРД ескорт караван
1.4, 1995. годиште,
регистрован, 870 евра.
0 6 1 / 6 6 4 - 3 9 - 2 6 .
(187173)

ОТКУП половних вози-
ла, небитно стање, кеш
исплата. 065/913-66-88.
(СМС)

КУПУЈЕМ трактор
раковицу 60, 65, 76 и
блатобране за ракови-
цу. 063/812-82-62.
(187115)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90 до
500 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(187165)

КУПУЈЕМ неисправна

возила, стање небитно,

исплата реална.

0 6 3 / 1 7 3 - 7 9 - 6 0 .

(187167)

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила
и катализатора, неис-
правних, исправних,
хаварисаних, продаја
половних, резервних
делова, ауто-механи-
чарске услуге. 064/552-
31-19, 069/203-00-44.
(185461)

НАЈПОВОЉНИЈИ стал-
ни откуп свих врста
возила, страних, дома-
ћих, хаварисаних, неис-
правних. 066/409-991,
0 6 3 / 7 8 2 - 8 2 - 6 9 .
(185461)

КУПУЈЕМ све врсте
страних, хаварисаних и
старих возила, и прода-
ја половних делова.
0 6 3 / 1 1 0 - 6 8 - 8 7 ,
0 6 9 / 3 6 4 - 1 1 - 4 2 .
(186944)

КУПУЈЕМ и односим
стара и неисправна
возила, исплата одмах.
0 6 4 / 1 1 9 - 5 9 - 2 4 .
(187164)

ПРОДАЈЕМ трактор
зетор 70/11, у одлич-
ном стању, први вла-
сник. 064/196-98-57.
(186901)

РУС 82, уска кабина.
Тел. 063/879-32-57.
(186985)

КУПУЈЕМ круњач-пре-
крупач оџаци, црвени.
013/312-915. (186813)

С Е Р Т В О С П Р Е М А Ч
мајевица 3,20, компле-
тан, 900 евра. 063/827-
94-76. (186745)

ПРОДАЈЕМ ИМТ шпар-
тач и сејалицу ноду.
063/376-302. (187142)
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ИЗДАЈЕМ гаражу, мага-
цин, 52 м2, 10 х 5 х 3.
616-024, 063/747-95-26.
(186984)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
гаражу, Котеж 1.
0 6 5 / 3 2 1 - 7 0 - 2 0 .
(186963)

ТАБЛЕТ самсунг глакси
таб 4, СМ Т 535, wi-fi +
3 G, нов у фул паковању
са гаранцијом 24 месе-
ца, 10 инча екран, 260
евра. 063/863-43-34.
(186846)

ПРОДАЈЕМ половни
вертикални замрзивач,
240 литара, и фрижи-
дер 88 литара. 064/137-
45-64. (187096)

ЛАПТОП леново Б 50,
нов, у кутији, са гаран-
цијом 15,6 инча 4 ГБ,
500 ХД, И 3 процесор,
читач отиска прста,
windovs 8 легалан, 330
евра. 063/189-76-41.
(184847)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квалитет-
но преснимавам на
ДВД. 343-563, 063/288-
278. (186770)

ТВ половни из увоза,
37, 55, 63, 72. 348-975,
066/348-975. (186788)

ТВ лед фокс 32 инча,
нов, повољно. 060/628-
66-61. (186750)

ТВ музичка комода,
пуно дрво, денон ЦД
рисивер. 064/586-85-
00. (187015)

ТВ панасоник 72, 65
евра, санио 54, 35 евра.
064/586-85-00. (187015)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и пловни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07. (187065)

ПОВОЉНО dell 2.8 dual
core 46 B меморија,
монитор LG TFT 19
цола, два рачунара 2.6 и
3 GHz, без хард диска.
0 6 4 / 9 2 6 - 7 8 - 4 9 .
(187156)

ПРОДАЈЕМ дебелу сви-
њу. 632-197. (СМС)

ДВА двоседа, фотеља,
шпорет, тепих 5.000.
После 17 сати. 066/429-
050. (СМС)

ХИТНО и повољно про-
дајем 5 м преосталих
дрва. 060/036-75-73.
(СМС)

ЋУРКЕ уређене прода-
јем. 063/751-81-78.
(СМС)

ЋУРКЕ уређене прода-
јем. 063/751-81-78.
(СМС)

ПРЕОСТАЛА багремова
дрва на продају.
0 6 0 / 6 0 3 - 3 2 - 3 2 .
(185433)

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

ГРАНТИНА коцка 10 х
10, за паркинге.
0 6 3 / 7 7 1 - 5 5 - 4 4 ,
063/246-368. (186420)

ПРОДАЈЕМ пећ на гас,
бутан алфа плам, 9,
плинску боцу 30 кг и
пећ на нафту. 062/143-
59-82. (18634)

ШИВАЋЕ машине
кофер, кућне, више
комада, сервисиране,
oд 40 до 100 евра.
063/264-408. (186341)

БРИКЕТ, 4.400 динара
кубик, буков калори-
чан, џакови, достава.
0 6 4 / 4 8 2 - 6 5 - 5 3 .
(186525)

ПРОДАЈЕМ товне ћур-
ке живе (350 динара),
заклане 450 дин, од 5 до
8 кг, свиње 120–130 кг,
цена 180 динара, полут-
ке 260. Тел. 344-206.
(186509)

СВИЊСКЕ полутке,
прасићи, квалитет, кућ-
на достава, могућност
клања. 065/614-74-40,
633-250. (186706)

ПРОДАЈЕМ прасиће и
свињске полутке. Тел.
061/565-80-31 или 617-
336. (186785)

ПОВОЉНО продајем
селект фотокопир
папир формат А 4.
063/233-495. (186790)

ПРОДАЈЕМ казан за
ракију 60 л, прекрупач
и креку. 064/313-88-36.
(186742)

КОКЕ носиље старе
десет месеци, 250 дина-
ра комад. 060/054-67-
70. (186757)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи као нове,
достава, монтирање,
гаранција, 120 евра.
0 6 1 / 1 3 7 - 9 8 - 1 0 .
(186765)

ПЛАСТИЧНИ чамац на
продају, повољно.
0 6 4 / 2 2 6 - 6 6 - 3 7 .
(186858)

ПРОДАЈЕМ спаваћу
собу, повољно. 064/329-
49-33. (186865)

РЕКЛАМА светлећа алу-
минијумска, изузетно
лепа и квалитетна, погод-
на за локале, димен. 120 х
60 цм, 99 евра. 063/189-
76-41. (186848)

НА ПРОДАЈУ собни
бицикл, фиксни лежај
за масажу. 064/152-08-
90. (186836)

ПРДОАЈЕМ ремотнова-
не ТА пећи АЕГ, доста-
ва, повољно. 064/494-
90-23. 

ПРОДАЈЕМ шиваћу
машину, казан за маст,
корито и рем за клање
свиња. 060/159-42-27.
(186821)

ПРОДАЈЕМ ТВ колор
70 цм + два јоги душе-
ка. 013/401-005.
(186824)

ПРОДАЈЕМ тучане
радијаторе и дечји кре-
ветић и чекићар-пре-
крупач. 064/040-82-72.
(186816)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, регале, гарни-
туре, витрине, комоде,
сто + шест столица,
спаваћу собу, комбино-
вани фрижидер, дечја
колица, телевизоре,
двоседе, ел. шпорете,
сто + четири столице,
ТА пећи, машину за
веш, суђе, мост регале,
тепихе, разно. 063/107-
78-66. (186886)

ПРОДАЈЕМ свиње. Тел.
373-557. (186893)

ПРОДАЈЕМ дебелу сви-
њу, екстра квалитета,
око 140 кг. 063/748-05-
96. (186890)

ПРОДАЈЕМ пекарску
пећ половну и половну
столарију. 062/852-48-
50. (186941)

ТРАЈНОЖАРЕЋИ шпо-
рет на чврсто гориво,
очуван, 100 евра.
0 6 5 / 4 1 7 - 6 2 - 8 0 ,
013/353-501. (186894)

НА ПРОДАЈУ блузе и
кошуље од 100 до 500
динара, капути, одела
3.000 дин. 060/335-85-
99. (186910)

АРИСТОН, машина за
прање, сушење, као
нова, продајем повољ-
но. 063/329-464.
(186916)
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ХИТНО продајем ком-
плет дечју собу за двоје,
грејалицу на бутан,
фотељу, сто за дневни
боравак. 063/709-53-13,
362-041. (186925)

ПРОДАЈЕМ меснату
свињу, 200 кг. Тел. 631-
703. (186926)

ПРОДАЈЕМ шпорет,
струја-плин, исправан,
очуван. 063/899-72-24.
(186932)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте. 063/773-45-97,
371-568. (186933)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер 145 л – 180 л, 286
л, замрзивач фиокар
260 л, трпезаријски сто
са шест столица, разни
лежајеви, регал, телеви-
зор, троделни висећи,
ТВ сточић, шиваћа, уси-
сивач, писаћи сто. Тел.
342-689, 063/861-82-66.
(186929)

ПРОДАЈЕМ два фрижи-
дера, 140 и 180 л. Тел.
066/036-008. (186960)

ЧАМАЦ с кабином,
метални и мотор мер-
кјури 7,5. Тел. 063/879-
32-57. (186986)

ПРОДАЈЕМ новији кре-
вет с душеком, дрво.
0 6 1 / 1 8 0 - 3 8 - 9 7 .
(186992)

ТА пећ 3,5 кв, ТВ грун-
динг 72 цм, веш-маши-
на, машина за сушење
веша. 061/631-99-26.
(187015)

ПРОДАЈЕМ јефтино
усправни замрзивач и
веш-машину. Тел.
0 1 3 / 2 5 1 - 6 4 - 6 9 ,
0 6 5 / 6 3 4 - 3 8 - 5 1 .
(186979)

ЗИМСКЕ гуме с фелна-
ма, петнаестица, прода-
јем, повољно. Тел.
0 6 6 / 9 2 1 - 2 1 - 5 9 .
(187021)

ПРОДАЈЕМ шпорет на
чврсто гориво, алфа
плам 90 Х, као нов.
063/318-896. (187033)

ПРОДАЈЕМ радијаторе,
дрва, врата. Тел.
013/401-412. (187036)

ПРОДАЈЕМ столицу за
бријање. 064/143-52-98.
(187039)

ПРОДАЈЕМ бродић 9 х
2,80, мотор меркур,
замена. 064/143-52-98.
(187039)

ПРОДАЈЕМ прохром-
ски казан од 80 л.
0 6 0 / 7 2 1 - 2 1 - 0 4 .
(187043)

ЈАГАЊЦИ, очишћено
језгро ораха. 060/093-
16-29. (187044)

ПРОДАЈЕМ тучане
радијаторе липовица,
110 ребара, 330 евра.
Тел. 065/828-60-64.
(187049)

ПРОДАЈЕМ црвено
мушко теле старо два
месеца. 013/632-166.
(187050)

ПРОДАЈЕМ супрасне
назимице, оригинал
пиетрен. Тел. 063/311-
277. (187060)

ПРОДАЈЕМ младе
меснате свиње за кла-
ње, пиетрен. 063/311-
277. (187060)

ПРОДАЈЕМ Вилерове
гоблене. 013/355-650.
(187064)

ПРОДАЈЕМ дебеле сви-
ње. Тел. 064/172-44-10,
013/372-768. (187086)

ПРЕОСТАЛИ брикет за
пећи, шпорете, парне
котлове, висококалори-
чан, нема пепела.
061/296-91-67. (и)

ПРОДАЈЕМ палму,
велику, у саксији, хит-
но. 062/655-244.
(187088)

ТОВНЕ ћурке на прода-
ју, могућа достава.
0 6 0 / 4 4 4 - 5 5 - 0 1 .
(187090)

ХРАНА за кућне
љубимце, млевена
пилетина. 060/444-55-
01. (187090

ПРОДАЈЕМ краву муза-
ру, сименталка. Тел.
063/325-589. (187112)

ПРОДАЈЕМ дечја већа
колица, као нова, неко-
ришћена, цена договор.
013/317-906. (187118)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи,
свих кв, гаранција,
достава, монтирање
гратис. 061/693-57-11.
(187116)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност услужног
клања, Новосељански
пут 175-б. 064/303-28-
68. (187163)

АПАРАТ за варење,
стартовање и пуњење
акумулатора (све у јед-
ном). 062/540-499.
(187162)

ЋУРКЕ, пилићи, праси-
ћи на продају, могућ-
ност кућне доставе.
0 6 5 / 4 1 0 - 9 7 - 3 4 .
(187163)

ТА пећ марке цер 2,4
кв, у одличном стању,
цена договор. 062/496-
297. (187139)

ФРИЖИДЕРИ, замрзи-
вачи, веш-машине,
сушилице, шпорети, из
Немачке. 062/824-23-
21. (187193)

МЕСНАТИ прасићи,
јагањци, свиње, могућ-
ност клања и печења.
0 6 4 / 2 9 0 - 5 0 - 2 9 ,
0 6 0 / 0 3 7 - 1 1 - 9 6 .
(187152)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
0 6 0 / 5 0 0 - 3 0 - 9 1 .
(187168)

РЕГАЛ, столови + сто-
лице, ципеларник,
ормани, замрзивач,
кревети, ТА пећи, сто +
трпезаријска витрина,
судопера, шпорет,
кухиња, кухињске
витрине, мојца, собни
тренажер. 064/155-38-
13. (187169)

СВИЊЕ дебеле прода-
јем, прасићи на прода-
ју, пежо са троја врата.
0 6 1 / 6 5 9 - 2 2 - 1 1 .
(187170)

КУПУЈЕМ бутан боце за
камповање и разни
алат, ручни и електрич-
ни, исправан и неис-
праван. 064/136-58-56.
(186421)

КУПУЈЕМ старе веш-
машине, бојлере, фри-
жидере, старо гвожђе,
добро плаћам. 061/627-
06-54, 064/227-68-03.
Златко. (186996)

КУПУЈЕМ старо гво-
жђе, итд., долазим на
адресу. 061/322-04-94,
0 6 4 / 4 8 4 - 1 3 - 7 6 .
(186823)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
313-458, 063/199-60-36,
0 6 4 / 4 8 1 - 1 4 - 7 7 .
(186771)

КУПУЈЕМ старе: сато-
ве, новац, пенкала, књи-
ге, разгледнице, ситне
антиквитете. 013/233-
35-01, 064/265-82-98.
(186771)

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена за лио,
силиконске јастуке.
0 6 2 / 9 7 4 - 1 4 - 0 4 .
(186765)

КУПУЈЕМ перје, старо,
ново, дуње, јастуке и
мењам за лио јастуке.
062/148-49-94. 

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе
славине, веш-машине,
фрижидере, замрзива-
че, акумулаторе, старе
каблове и остали метал-
ни отпад. 060/521-93-
40. (187048)

ПРОДАЈЕМ земљу у
црепајском атару, врло
повољно. Тел. 066/807-
08-83. (СМС)

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

КАЧАРЕВО, кућа 140
м2, спрат, плин, помоћ-
ни објекти, 28.500 евра.
0 6 4 / 2 7 1 - 7 4 - 6 7 .
(185472)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру, 130 м2, повољ-
но. 062/885-41-07.
(186163)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, 80 м2, 16,5
ари плац. 062/885-41-
07. (186163)

СЕОСКА кућа с двори-
штем и баштом у цен-
тру Дебељаче на прода-
ју. 335-878. (186331)

ПЛАЦ 5, 10 и 20 ари,
врло повољно. Новосе-
љански пут. 066/385-
289. (186508)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу 155 м2, 4,5 ари +
објекат у изградњи, 300
м2, у дворишту, Д. Туцо-
вића. 065/335-32-37.
(186384)

ПРОДАЈЕМ земљу, 117
ари с кућом и халом
500 м2 у Дубокој бари,
Језерска улица.
0 6 1 / 2 2 4 - 2 4 - 9 5 .
(186492)

КУЋА на Стрелишту,
100 м2, 19 ари плац,
продајем. 061/224-24-
95. (186492)

ПРОДАЈЕМ четворосо-
бан стан, укњижен,
коришћен две године,
66.000 евра. 063/281-
457. (186693)

ВИКЕНДИЦА на прода-
ју, Б. Брестовац, излаз
на воду (Бели брег).
0 6 4 / 2 2 6 - 6 6 - 3 7 .
(186858)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
плац 5,5 ари, Пелистер-
ска улица, струја, вода.
062/634-008. (186860)

ПРОДАЈЕМ кућу 350
м2, 16 ари, плац, башта
15 ари, башта-њива 17
ари, Сефкерин, све
27.000 евра. 063/878-
40-52. (186793)

ПАНЧЕВО, центар,
кућа на 3 ара, прода-
јем/мењам. 063/768-96-
43. (186847)

ЊИВА, 11 ари, близу
пута, повољно, хитно.
0 6 9 / 5 2 6 - 3 9 - 5 2 .
(186841)

ЗАМЕНИТЕ вашу стару
кућу у граду за нов
стан. Тел. 064/267-71-
74. (186826)

КУЋА, Тесла, 100 м2, 4,5
ари, 57.000. „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(186829)

ПРОДАЈЕМ два ланца
грађевинског земљишта
до асфалта код Новог
гробља. 064/438-12-35.
(186791)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, грађевинска дозво-
ла, власник, 33.000
евра. 065/258-87-77.
(186802)

ПРОДАЈЕМ кућу код
Зелене пијаце, може и
замена. 063/867-03-33.
(186754)

ПРОДАЈЕМО спратну
кућу, Краљевачка,
Котеж 2, Панчево. Зва-
ти на тел. 063/537-003.
(186764)

ХИТНО продајем
викендицу с виногра-
дом, стари виногади, 13
ари, код Црепаје, 2.700
евра. 013/672-279.
(186943)

ЈАБУКА, кућа спратна,
поткровље 13 х 10, плац
10,5 ари, Ђуре Ђакови-
ћа 14. 264-40-88,
0 6 3 / 1 7 0 - 3 2 - 1 9 .
(186876)

ПРОДАЈЕМ викендицу,
Долово, хиподром, с
воћњаком 25 ари, цена
повољна. 313-716.
(186881)

ЖАРКА Зрењанина,
добра градња, 5 ари,
самостална, 38.000.
„Мустанг”, 013/331-
341, 062/226-901.
(186912)

КУЋА, Тесла, легализо-
вана, 6,5 ари, добра
локација, продајем.
063/329-464. (186917)

ЈАБУЧКИ пут, лепа дво-
собна кућа, 61 м2, може
поткровље, 7 ари, до
главног пута, 28.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(1286923)

СИНЂЕЛИЋЕВО насе-
ље, спратна, 180 м2, гас,
екстра сређена, као
нова, 1,75 ари, 95.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(1286923)

ПРОДАЈЕМ кућу с пла-
цем, 90 х 17, 14 ари, у
Војловици. Тел. 367-
118. (186931)

ПРОДАЈЕМ викендицу
у Делиблатској пешча-
ри код „Агрожива”.
062/379-430. (186899)

ПРОДАЈЕМ плац 2,5
ари, Димитрија Туцови-
ћа 40, код Водне зајед-
нице, укњижено, вла-
сник, 1/1. 066/123-646.
(186966)

14 АРИ башта код ВП
5000, гаража + објекат
9 х 4, нема струје.
0 6 4 / 3 8 6 - 4 7 - 5 2 .
(187013)

ВОЈЛОВИЦА, само-
стална укњижена 80 м2,
помоћни објекти,
17.000. „Ивакс”,
0 6 4 / 3 7 6 - 8 0 - 8 3 .
(187027)

УЛИЧНИ део куће 40
м2, Моше Пијаде,
16.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(187027)

КУЋА код старе „Утве”,
70 м2, потпуно сређена,
мањи плац, 30.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (187028)

ДОЊИ град, прода-
јем/мењам кућу са два
стана, плацем, воћем.
0 6 4 / 0 6 6 - 7 8 - 4 3 .
(187036)

ПРОДАЈЕМ кућу са
четири апартмана на
Копаонику, замена.
0 6 4 / 1 4 3 - 5 2 - 9 8 .
(187039)

НА ПРОДАЈУ већа кућа
на Котежу 1. 062/193-
82-55. (187057)

ЦАРА Душана, улични
део куће, 16.500 евра,
без улагања, власник.
063/716-65-46. (187056)

ГОРЊИ град, две нове
завршене куће, 210 м2,
плац 5 ари, 75.000 или
замена за стан.
066/355-154, 332-522.
(187074)
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ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена
градња, 13 ари.
0 6 4 / 9 2 1 - 0 1 - 5 7 .
(187077)

ПРОДАЈЕМ пољопри-
вредно земљиште, осам
ланаца у комаду, вла-
сник, Старчево.
0 6 0 / 6 6 0 - 7 9 - 6 0 .
(187093)

КУЋА на продају од 140
м2, 4 ара плаца, близу
центра. 351-607.
(187102)

КАЧАРЕВО, спратница,
усељива, помоћна згра-
да, 5 ари плаца, дого-
вор. 063/218-860.
(187103)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Долову с помоћним
објектима, одмах усе-
љива. 063/720-98-82.
(187110)

КУЋА 130 м2, 14 ари,
Војловица, 45.000,
договор. 063/778-48-35.
(187113)

КУЋА, 1/1, код бувљака,
80 + 40 м2 + локал,
45.000 евра, С. Саве.
0 6 1 / 6 6 4 - 3 9 - 2 6 .
(187173)

ПРОДАЈЕМ пола куће
са два стана, центар,
довособан, Котеж 2.
343-390, 060/434-45-01.
(187158)

СТАРЧЕВО, три и по
ланца у комаду, прве
класе. „Тина РС”,
0 6 0 / 7 0 9 - 7 2 - 9 9 .
(187160)

ПРОДАЈЕМ прелепу
кућу близу центра, са
локалом, договор.
„Весна два”, 066/937-
00-13. (187178)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли. Звати после 16.
Тел. 064/280-22-80.
(187149)

ПОВОЉНО кућа у
Сакулама и башта од
17,5 ари у Баранди.
370-404. (187132)

ХИТНО се продаје кућа
170 м2, две стамбене
јединице, 65.000, поче-
так Кудељарца.
0 6 0 / 0 4 0 - 9 6 - 5 0 .
(187135)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 63 м2, модерно
опремљен, с гаражом, у
Улици Светог Саве.
0 6 3 / 1 5 6 - 7 3 - 5 5 ,
063/234-278. (ф)

КОМПЛЕТНО ренови-
ран трособан стан, 64 +
6 м2, тераса, све је ново,
лифт, централно греја-
ње, храстов паркет,
Стрелиште, 36.500
евра. 069/214-41-49.
(185375)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
м2 + 17 м2 пословног
простора, центар,
36.000. 064/186-50-87.
(185924)

ЦЕНТАР, двособан, 55
м2, 1/V, ЦГ, укњижен.
0 6 0 / 4 1 5 - 5 2 - 0 5 .
(186071)

ПРОДАЈЕМ стан, 32 м2,
12.000 евра, и 40 м2,
15.000, центар.
0 6 1 / 6 7 0 - 9 7 - 9 6 .
(185586)

СТАНОВИ 40 м2,
17.000; 55 м2, поткро-
вље, 23.000, Миса.
063/377-835. (185632)

ПРОДАЈЕМ стан у Пан-
чеву од 84 м2, на Коте-
жу 2. 065/398-98-99. 

ПРОДАЈЕМ двоипосо-
бан стан на Тесли, екс-
тра стање, реновиран,
намештен, без посред-
ника. Власник.
0 6 3 / 8 0 0 - 4 6 - 5 1 .
(185532)

ВЛАСНИК, Содара, 71
м2, ПВЦ, комплетно
реновиран, два мокра
чвора, укњижен, 41.500.
063/325-916. (186086)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
22 м2, центар, трећи
спрат, ЦГ, изузетна
локација, власник.
0 6 2 / 1 1 2 - 6 3 - 2 5 .
(186143)

ПРОДАЈЕМ једноипо-
собан стан, Котеж 2,
веома добар распоред,
интересантан, власник.
0 6 2 / 1 1 2 - 6 3 - 2 5 .
(186143)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 80 м2, у војним
зградама, потпуно
реновиран, повољно.
0 6 2 / 8 8 5 - 4 1 - 0 7 .
(186163)

НОВИ СТАНОВИ, цен-
тар, први спрат, 110 м2,
55 м2, 730 евра.
0 6 4 / 2 9 5 - 5 0 - 9 5 .
(186381)

ТЕСЛА, трособан с гре-
јањем, 80 м2, с тераса-
ма, усељив. 063/770-45-
55, 013/331-079.
(186514)

СТАН, М. Југовића 13,
53 м2, и Патријарха
Чарнојевића 2-б, посе-
дују употребну дозволу.
0 6 0 / 6 6 1 - 0 5 - 7 9 .
(186517)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан стан
са даљинским грејањем,
лифтом и прелепим
погледом на Тамиш.
0 6 3 / 7 8 6 - 9 8 - 8 6 .
(186669)

СОДАРА, 59 м2, тросо-
бан, II спрат, две тера-
се, без посредника. Тел.
0 6 3 / 7 8 5 - 6 0 - 1 0 .
(186743)

ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли једнособан, 44 м2,
I спрат, ЦГ, тераса, вла-
сник. Тел. 064/800-36-
53. (186733)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан у Београду за
некретнину у Панчеву.
0 6 4 / 2 8 0 - 2 6 - 2 6 .
(186792)

ТРОСОБНИ, Стрели-
ште, 42.000, Котеж 2,
45.000; центар 45.500.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (186869)

СОДАРА, двособан, 55
м2, ЦГ, паркети, тераса,
VII, 30.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
0 6 4 / 2 0 6 - 5 5 - 7 4 .
(186869)

СТРЕЛИШТЕ, почетак,
двособан, 54 м2, ВП,
тераса, укњижен,
29.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(186869)
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СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 56 м2, VII, ЦГ,
26.500 и 52 м2, IV, ТА,
22.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(186869)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, 37 м2, ЕГ, IV, нови-
ја градња, 29.000.
„Нишић”, 362-027,
0 6 4 / 2 0 6 - 5 5 - 7 4 .
(186869)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи дво-
собан, ТА, II, укњижен,
23.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
0 6 4 / 2 0 6 - 5 5 - 7 4 .
(186869)

СТРОГИ центар, гарсо-
њера, III, ТА, зграда
поред Музеја, 20.000.
„Нишић”, 362-027,
0 6 4 / 2 0 6 - 5 5 - 7 4 .
(186869)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
42 м2, ВП, ЦГ, паркети,
усељив, 26.000, дого-
вор. „Нишић”, 362-027,
0 6 4 / 2 0 6 - 5 5 - 7 4 .
(186869)

ЈЕДНОСОБАН, 38 м2,
Содара, ЦГ, два лифта,
одмах усељив, власник.
0 6 0 / 5 5 5 - 2 5 - 4 2 .
(186851)

ВОЈЛОВИЦА, двори-
шни стан, 61 м2, велико
двориште, гаража.
0 6 4 / 9 3 8 - 4 1 - 9 9 .
(186852)

МЕЊАМ продајем, дво-
собан + тераса, Котеж
1, за мањи, без посред-
ника. 061/164-53-41.
(186857)

БЛИЗУ „Авива”, 58 м2, I
спрат, ЦГ, зграда, вла-
сник. 063/870-74-56.
(186863)

ПРОДАЈЕМ стан 60 м2,
у центру, III спрат, ЦГ,
без посредника.
0 6 0 / 3 5 0 - 1 0 - 8 5 .
(186844)

ДВОСОБАН, 68 м2,
Котеж 2, почетак Војво-
ђанског булевара, дво-
стран, јужна страна,
велика тераса, лифт,
ЦГ. 069/251-19-55.
(186842)

НОВА Миса, 55 м2 + 20
м2, ниско приземље,
двориште. 065/237-10-
09. (р)

КОТЕЖ 2, трособан, 74
м2, лукс сређен, 48.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(186829)

КОТЕЖ 2, 70 м2, тросо-
бан, III, 45.000. „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(186829)

ЦЕНТАР, 115 м2, заме-
на мањи, доплата,
68.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (186829)

ЦЕНТАР, 48 м2, ТА,
27.000; 37 м2, једноипо-
собан, 21.000. „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(186829)

ТЕСЛА, двособан ком-
форан, 54 м2, 25.500,
хитно. „Гоца”, 063/899-
77-00. (186829)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 54 м2, хитно,
22.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (186829)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 80 м2, 37.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(186829)

ЦЕНТАР, Змај Јовина,
60 м2, 39.000. „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(186829)

МИСА, двособан, 48 м2,
две терасе, 21.000, јед-
ноипособан, 37 м2,
18.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (186829)

СОДАРА, 38 м2, једнои-
пособан, одличан,
29.000, гарсоњера, дво-
ришна, 12.000.
„Медиа”, 315-703,
0 6 4 / 2 2 3 - 9 9 - 2 0 .
(186801)

ДВОСОБНИ, Тесла, 45,
одличан, 26.000, Стре-
лиште, 55, 26.000.
„Медиа”, 315-703,
0 6 4 / 2 2 3 - 9 9 - 2 0 .
(186801)

СТАНОВИ, на десет
минута од центра града.
26, 30, 52, 51, 55 и 77
м2. Тел. 064/267-71-74.
(186826)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
стан од 86 м2. Тел.
0 6 4 / 2 6 7 - 7 1 - 7 4 .
(186826)

СРЕЂЕНА гарсоњера,
Котеж 1, III, ЦГ, 18.800
eврa. 062/848-93-87.
(186873)

ПОЧЕТАК Котежа 2,
најлепши трособан, 85
м2, IV, без улагања,
53.000. „Кров”,
0 6 0 / 6 8 3 - 1 0 - 6 4 .
(186933)

СТРОГИ центар, одлич-
на зграда, двособан, 52
м2, тераса, ЦГ, III, ком-
плетно реновиран,
41.000. „Кров”,
0 6 0 / 6 8 3 - 1 0 - 6 4 .
(186933)

ХИТНО, Котеж 2, леп
трособан, III, 72 м2,
сунчана страна, цена по
договору, може замена,
мањи. „Кров”, 060/683-
10-64. (186933)

ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, 62 м2, укњижен,
власник, ЦГ. 063/884-
71-32, 060/444-71-34.
(186952)

ТРОСОБАН, 88 м2,
Котеж 1, прода-
јем/мењам за мањи,
хитно, повољно.
0 6 9 / 3 3 9 - 2 9 - 9 0 .
(186937)

ТЕСЛА, двособан, ТА,
IV, полунамештен,
25.500. „UnaDalli”.
0 6 4 / 2 5 5 - 8 7 - 5 0 .
(186999)

ЖАРКА Зрењанина, јед-
ноипособан, 44 м2, ета-
жно грејање, сређен.
„UnaDalli”. 064/255-87-
50. (186999)

КОТЕЖ 2, једноипосо-
бан, 41 м2, тераса, вла-
сник, хитно. 064/220-
10-92. (186998)

ЦЕНТАР, 98 м2, четво-
рособан, укњижен,
51.500. 060/348-15-11.
(187022)

НОВА Миса, сређено
поткровље, 45 м2, II
спрат. „Ивакс”,
0 6 4 / 3 7 6 - 8 0 - 8 3 .
(187027)

МАРГИТА, 45 м2, за
адаптацију, 14.000, део
куће 55 м2, 15.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(187027)

КОТЕЖ 2, 60 м2, двосо-
бан, приземље, ЦГ,
28.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(187028)

СТРЕЛИШТЕ, 41 м2,
једноипособан, ЦГ, ВП,
усељив, 23.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (187028)

ТЕСЛА, 30 м2, једносо-
бан, сређен, VII, ЦГ,
20.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (187028)

КОТЕЖ 2, 80 м2, тросо-
бан, III, ЦГ, усељив,
45.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (187028)

СОДАРА, 71 м2, тросо-
бан, комплет сређен,
ПВЦ, X, усељив, 43.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(187028)

НОВ неусељен стан,
Тесла, код пијаце, 37 +
12 м2, галерија
(дуплекс), једнособан +
галерија, леп и миран
крај, квалитетна зграда,
IV, нема лифт, 18.500,
без посредника.
065/567-56-78. (187035)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
22 м2, центар, трећи
спрат, ЦГ, изузетна
локација, власник.
0 6 2 / 1 1 2 - 6 3 - 2 5 .
(187038)

ПРОДАЈЕМ једноипо-
собан стан, Котеж 2,
веома добар распоред,
интересантан, власник.
0 6 2 / 1 1 2 - 6 3 - 2 5 .
(187038)

ПРОДАЈЕМ стан 75 м2 с
двориштем, договор.
0 6 1 / 7 2 1 - 1 2 - 5 6 .
(187040)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
30 м2, у центру, замена
плац или кућа. 064/143-
52-98. (187039)

ПРОДАЈЕМ апартмане
од 30 до 75 м2, на Копа-
онику, замена. 064/143-
52-98. (187039)

СОДАРА, 38 м2, ЦГ, II,
тераса, укњижен, 25.500.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (187047)

КОТЕЖ 1, 2,5, II, ЦГ, 65
м2, повољно, „Радова”
зграда, 36.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(187047)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан на новој Миси,
власник. 064/235-58-
32. (187045)

КОД „Авива” једнособан,
33 м2, IV, новији, добар,
21.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (187052)

ПРОДАЈЕМ, нова Миса,
једноипособан, 44 м2,
II, TA, 18.500. „Коваче-
вић”, 060/505-10-50.
(187059)

ПРОДАЈЕМ, Котеж 2,
једнособан, I, ЦГ, 35 м2,
23.000. „Ковачевић”,
0 6 0 / 5 0 5 - 1 0 - 5 0 .
(187059)

ПРОДАЈЕМ, Стрели-
ште, двособан, I, ЦГ, 57
м2, 32.000. „Коваче-
вић”, 060/505-10-50.
(187059)

ПРОДАЈЕМ, центар,
нов једноипособан, 34
м2, ЕГ, 26.500. „Коваче-
вић”, 060/505-10-50.
(187059)

ЦЕНТАР, двособан,
реновиран, 55, 39.000;
трособан, 68, 34.000;
Тесла двособан, 53,
30.000; Котеж 2, двосо-
бан, 56, 30.000; Стрели-
ште, једноипособан, 48,
22.000; двособан, 54,
31.000; трособан,
39.000; дворишни, 40,
13.000. „Јанковић”,
348-025. (187067)

КОТЕЖ 2, једнособан,
II, 44 м2, ЦГ, 25.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (187066)

САМАЧКИ хотел, гар-
соњера, II, 18 м2, ЦГ,
13.500. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(187066)

НОВА Миса, двоипосо-
бан, I, 72 м2, ЦГ, 38.000.
„Премиер”, 352-489,
0 6 3 / 8 0 0 - 4 4 - 3 0 .
(187066)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
II, 72 м2, ЦГ, 42.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (187066)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
III, 25 м2, ЦГ, 18.000.
„Премиер”, 352-489,
0 6 3 / 8 0 0 - 4 4 - 3 0 .
(187066)

КОТЕЖ 1, двособан, IV,
57 м2, ЦГ, сређен,
32.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(187066)
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ДВОСОБАН стан, цен-
тар, II, ЦГ, лифт, новија
зграда, договор.
064/188-42-64. (187071)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 50
м2, у згради близу цен-
тра, грејање на гас, има
лифт, IV спрат. Тел.
064/049-62-72. (187072)

ДВОРИШНИ стан као
нов, два купатила и две
кухиње, 64 м2. Тел.
0 6 4 / 0 4 9 - 6 2 - 7 2 .
(187072)

СТАН на продају, Миса,
близу школе. 062/310-
822, 013/373-153.
(186301)

СТАН 50 м2, с помоћ-
ним објектима, укњи-
жен, центар Качарева.
013/602-770. (187090)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан, 59 м2, у
згради киндер. 062/824-
15-21. (187105)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2

+ 6 м2 лођа, ЦГ, призе-
мље, 32.000 евра, вла-
сник. 064/668-89-15.
(187110)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 57 м2 + 5 м2,
Котеж 1. 064/341-79-92.
(187148)

ТЕСЛА, двособан, 53, I,
29.000, двоипособан,
67, I, 40.000. „Тина РС”,
0 6 0 / 7 0 9 - 7 2 - 9 9 .
(187160)

ЦЕНТАР, нови укњиже-
ни, гарсоњера 24 м2 и 37
м2, галерија 15 м2, вла-
сник. 063/208-352.
(187137)

Ј Е Д Н О И П О С О Б А Н
стан, Стрелиште, ВП,
ЦГ, 40 м2, власник,
24.500. 066/977-10-15.
(187141)

ПРОДАЈЕМ леп двосо-
бан стан, Содара.
063/314-877. (187147)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, завршна фаза, са
делом плаца. 013/341-
789. (187176)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 60 м2, Котеж 2,
хитно, 39.000 евра.
„Весна два”, 066/937-
00-13. (187118)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Содара, 62 м2,
реновиран, сређен.
063/115-70-24. (187180)

КОТЕЖ 1, VI, 71,
42.000; центар, I, 71,
61.000. „Милка М”,
0 6 3 / 7 4 4 - 2 8 - 6 6 .
(187174)

МИСА, ПР + пот., хит-
но, 35.000; Стрелиште,
ПР, 122 м2, лукс,
55.000. „Милка М”,
0 6 3 / 7 4 4 - 2 8 - 6 6 .
(187174)

ДОЊИ град, ПР, 24,
12.000, Г. град, нов, ПР,
18.500. „Милка М”,
0 6 3 / 7 4 4 - 2 8 - 6 6 .
(187174)

МИСА, II, нов, 22.000;
Миса, етажа, гаража, I,
42.000. „Милка М”,
0 6 3 / 7 4 4 - 2 8 - 6 6 .
(187174)

СТРЕЛИШТЕ, I, 42,
23.500; Стрелиште,
киндер, ПР, 28.000.
„Милка М”, 063/744-
28-66. (187174)

СТРЕЛИШТЕ, кућа, ПР,
28.000, Миса, 130, 2,70,
37.000. „Милка М”,
0 6 3 / 7 4 4 - 2 8 - 6 6 .
(187174)

САМАЧКИ, II, ЦГ,
14.000, Стрелиште, ПР,
нов, 19.000. „Милка М”,
0 6 3 / 7 4 4 - 2 8 - 6 6 .
(187174)

СОДАРА, VI, 56, 33.000,
Тесла, III, 61, 34.500.
„Милка М”, 063/744-
28-66. (187174)

ЗЕЛЕНГОРА, ВП, 44,
25.000; 7. јула, 36,
19.000. „Милка М”,
0 6 3 / 7 4 4 - 2 8 - 6 6 .
(187174)

КУПУЈЕМ стан у цен-
тру, први спрат или
приземље. 060/551-64-
50. (186923)

ПОТРЕБНЕ некретни-
не, све локације, брза
реализација. 063/744-
28-66. (187174)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, реновиран, при-
земље, централно, 70
евра. 066/432-820.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 2, 66 ква-
драта, 80 евра, ненаме-
штен, ЦГ. Број за
информације 064/267-
72-59. (СМС)

Ј Е Д Н О И П О С О Б А Н ,
намештен, комфоран,
засебан дворишни, ТА,
гас, Стевице Јованови-
ћа. 064/313-89-72.
(186396)
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ДВОСОБАН, мањи ком-
форан намештен, поче-
так Маргите, двори-
шни, ТА, гас. 064/488-
38-23. (186396)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Содари, наме-
штен. Тел. 064/866-22-
23. (186705)

ИЗДАЈЕМ на Тесли,
непосредна близина
станице „беовоза”, од
50 м2, на првом спрату,
централно грејање.
064/208-13-63. (и)

ИЗДАЈЕМ и продајем
стан, кућа, центар, Док-
тора Жарка Фогараша
15. 064/140-52-81.
(186335)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан, 53 м2, Жарка Зре-
њанина 78, ТА, договор.
0 6 4 / 1 5 7 - 5 6 - 9 6 ,
0 6 0 / 3 5 5 - 2 8 - 8 0 .
(186768)

ЈЕДНОСОБАН стан,
намештен, I спрат,
зграда близу центра.
013/681-235, 063/890-
90-60. (186747)

КОТЕЖ 1, 50 м2, наме-
штен, издајем. 060/628-
66-61. (186750)

ИЗДАЈЕМ једнособан
дуплекс, 40 м2, ново,
ТА, интернет, мале
режије. 064/497-21-32.
(186757)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
618-814, 064/144-37-33.
(186762)

ЈЕДНОСОБАН, Содара,
ЦГ, 100 евра, звати
после 16 сати. 064/111-
08-68. (186852)

ИЗДАЈЕМ собу, Тесла,
употреба кухиње, купа-
тила, женској особи,
повољно. 061/132-11-
18. (186861)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан са ЦГ, на Содари, у
одличном стању.
063/634-291. (186849)

ИЗДАЈЕМО собу на
Стрелишту са централ-
ним грејањем, употреба
кухиње с трпезаријом и
купатила. 064/548-66-
75, 063/716-82-53.
(186843)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан без накнаде неза-
посленој особи са аутом
у замену за помоћ ста-
ријој особи. 013/361-
292, 061/159-75-56.
(186795)

ИЗДАЈЕМ комплетно
сређен једноипособан
стан, Котеж 2, ЦГ,
интерфон. 064/012-28-
76, 066/486-106.
(186796)

ИЗДАЈЕМ стан, одвоје-
на бројила, струја, вода,
гас. 060/034-21-84,
013/342-184. (186802)

ИЗДАЈЕМ стан једнои-
пособан, ТА, Тесла,
Илије Гарашанина,
зграда. 231-56-00,
0 6 5 / 4 6 8 - 7 6 - 2 7 .
(186809)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Котежу 1.
062/415-322, 013/371-
024. (186810)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан. 062/431-
774, 013/355-575.
(186810)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Спортски центар,
повољно. 063/849-54-
32. (186812)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен комфоран
стан, зграда, у центру
Стрелишта, кабловска.
0 6 3 / 8 7 8 - 4 0 - 5 2 .
(1867939

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру, 30 м2, ЦГ,
Котеж 1. Тел. 062/165-
44-04. (и)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у згради код „Ави-
ва”, Стрелиште, ЦГ.
0 6 4 / 2 7 8 - 4 3 - 4 6 .
(186922)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру. Тел.
0 6 4 / 3 2 4 - 0 7 - 8 7 .
(186875)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан са цен-
тралним грејањем,
Котеж 1. 013/373-114,
0 6 0 / 8 0 4 - 6 9 - 1 3 .
(186877)

ИЗДАЈЕМ празан дво-
собан  стан, нова Миса,
кабловска, клима,

телефон, интерфон.
0 6 3 / 1 8 7 - 7 7 - 5 1 .
(186887)

ИЗДАЈЕМ стан, 54 м2,
на Стрелишту, са ЦГ.
0 6 3 / 8 1 0 - 8 9 - 4 1 .
(186888)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли са
грејањем код „Авива”.
Тел. 513-424. (186889)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
једнособан стан на
Тесли, 80 евра.
0 6 2 / 8 4 1 - 8 5 - 7 4 .
(186890)

КОМФОРАН намештен
већи једнособан + гар-
соњера, Стрелиште,
кућа, грејање. 362-406,
064/218-83-45. (186902)

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан на Тесли,
ЦГ. Тел. 060/861-83-04.
(186458)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан за две
студенткиње, Котеж 2.
0 1 3 / 2 5 1 - 2 8 - 0 7 ,
0 6 4 / 3 2 7 - 6 0 - 3 0 .
(186919)

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан, ТА, у згра-
ди, Зеленгора. 063/872-
31-99. (186920)

ДВОСОБАН стан, полу-
намештен, ЦГ, клима,
реновиран, на дуже.
Тел. 362-041, 063/709-
53-13. (186925)

СТАН за издавање, дво-
ипособан, 57 м2, ЦГ,
ПВЦ, центар. 063/771-
39-70. (186928)

ИЗДАЈЕМ намештен
двоипособан стан у цен-
тру, Доситејева. Тел.
0 6 5 / 2 4 8 - 8 1 - 8 7 .
(186936)

ИЗДАЈЕМ стан, 55 м2,
центар, погодан и за
пословни простор. Тел.
0 6 4 / 1 3 4 - 0 6 - 0 8 .
(186946)

ИЗДАЈЕМ стан у А.
Максимовића. 064/866-
22-54. (186933)

ИЗДАЈЕМ једнособан
функционалан стан,
ЦГ, Котеж 1, супер
локација. 064/467-63-
01. (186955)

МИНИМАЛНО плаћа-
ње, максимално греја-
ње, издајем мањи дво-
собан комфоран стан
на дужи период, пред-
ност војним лицима.
0 6 4 / 0 0 6 - 5 6 - 9 4 .
(186959)

КУЋА, 65 м2, Утвина
колонија, Стрелиште,
двориште, издајем.
063/816-77-96. (р)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, Стрелиште, на
дуже, ЦГ, телефон.
0 6 4 / 1 7 0 - 4 7 - 4 3 .
(186970)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ком-
плетно реновиран, нов,
100 евра, Миса.
0 6 3 / 7 3 5 - 4 4 - 5 0 .
(186991)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, ТА, центар,
100 евра, депозит.
0 6 4 / 1 8 6 - 5 0 - 8 7 .
(187000)

ЈЕДНОСОБАН, наме-
штен, центар, ЦГ, згра-
да, издајем. 063/816-77-
96. (187001)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан у поткровљу,
повољно. 064/942-89-
29. (187020)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен стан на Содари на
дуже време. Тел.
0 6 2 / 8 1 5 - 8 9 - 7 9 ,
0 6 4 / 0 6 6 - 4 6 - 1 8 .
(187029)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири
центар, стамбено-
пословне намене.
062/347-667. (187023)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, Содара, рено-
виран, намештен, ЦГ,
сигурносна врата, први
спрат, лифт, 125 евра
месечно. 063/757-56-
16. (187032)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, 35
м2, ЦГ. 064/421-98-15.
(187063)

ИЗДАЈЕМ трособан,
ЦГ, 66 м2, Стрелиште,
ненамештен. 064/064-
95-65. (187067)

ИЗДАЈЕМ празан дво-
собан стан на Стрели-
шту. 064/267-45-05,
0 6 1 / 2 8 6 - 4 1 - 0 0 .
(187069)

СТАН двособан, наме-
штен, кућа, приземље,
тераса, башта, прелепо,
Котеж 1. 061/223-93-29.
(187070)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, у центру.
063/213-195. (187076)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан на Коте-
жу 1, ЦГ, кабловска.
0 6 4 / 4 8 9 - 6 9 - 7 3 .
(187078)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан, ужи
центар, без грејања.
Тел. 062/438-444.
(187084)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру са централ-
ним грејањем. 063/617-
421. (187084)

ИЗДАЈЕМ луксузне
ненамештене станове у
центру града. 063/313-
844, 063/693-944. 

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан у центру,
парно грејање, клима.
069/606-630. (187104)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 060/518-95-80.
(187185)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, централ-
но грејање, кабловска,
шири центар. 064/489-
65-50. (1878121)
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ИЗДАЈЕМ ненамештен
трособан стан без греја-
ња, преко пута „Диса”.
Тел. 064/700-13-40.
(187123)

ИЗДАЈЕМ намештене
станове, 70, 80 евра, код
хотела „Тамиш”.
0 6 4 / 1 2 2 - 4 8 - 0 7 .
(187166)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту.
0 6 3 / 8 4 3 - 3 9 - 7 0 .
(187155)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, 57 м2,
Котеж 1. 063/164-61-70.
(187148)

ИЗДАЈЕМ комплетно
реновиран двособан
стан, Ул. Краљевића
Марка, близу ОШ
„Бранко Радичевић”.
Тел. 065/380-93-57.
(187161)

ИЗДАЈЕМ две собе у
кући с употребом купа-
тила, самцу, самици.
0 6 4 / 1 3 0 - 3 6 - 0 2 .
(187129)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, двема студентки-
њама, или ученицама,
Тесла, реновиран.
0 6 9 / 4 2 4 - 5 5 - 4 1 ,
013/323-087. (187130)

ВЕЋИ двособан стан, 80
евра, ненамештен,
почетак Кудељарца.
0 6 0 / 0 4 0 - 9 6 - 5 0 .
(187135)

ЈЕДНОСОБАН наме-
штен стан на Тесли,
преко пута „Авив пар-
ка”. 063/748-66-49.
(187143)

ИЗНАЈМЉУЈЕ се стан у
центру, намештен, 55
м2, грејање, клима,
интернет. 063/211-115.
(187145)

ГАРСОЊЕРУ намеште-
ну издајем, паркет, гре-
јање, близу центра.
0 6 4 / 9 2 7 - 2 9 - 8 7 ,
(187177)

СТАН, двособан, 62 м2,
реновиран, кабловска,
клима, грејање, цен-
трално. 063/115-70-24.
(187180)

ИЗДАЈЕМ сређен дво-
ришни стан од 30 м2, у
центру града. 064/076-
86-67. (4590)

ИЗДАЈЕМ локал, ауто-
буска, телефон, клима,
тенда, рефлектор, роло-
врата. 062/120-29-92.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2,
близу пијаце, телефон,
грејање. Л. Толстоја.
333-058. (185984)

ИЗДАЈЕМ опремљену
канцеларију у центру.
0 6 4 / 6 6 8 - 8 7 - 7 8 .
(185782)

ИЗДАЈЕМ локал у
пешачкој зони, поред
Музичке школе, 80 м2.
0 6 4 / 3 2 4 - 1 1 - 8 2 .
(185941)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор, центар, 120 м2,
Мите Топаловића 10.
Тел. 063/278-151.
(186791)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, 40 м2, на промет-
ном месту, Ул. Дими-
трија Туцовића. Тел.
063/867-40-25, 063/889-
93-11. (186744)

ИЗДАЈЕМ опремљен
локал за фризере у
Цара Душана. Тел.
0 6 4 / 3 2 9 - 3 7 - 8 4 .
(186817)

ИЗДАЈЕМ локал, Њего-
шева, центар, шетали-
ште, два излога, 60 м2.
0 6 3 / 7 4 5 - 6 4 - 2 6 .
(186825)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локале на Стрелишту,
од 39 и 81 м2. Тел.
0 6 4 / 2 6 7 - 7 1 - 7 4 .
(186826)

П О С Л О В Н О - М А Г А -
ЦИНСКИ простор, 70
м2, издајем. 064/158-01-
53, 064/807-57-01.
(186878)

СТРОГИ центар, 15 м2;
шири, 70 м2, локале
издајем. 063/240-817.
(186880)

ЛОКАЛ за издавање 90
м2, ресторан са опре-
мом + кухиња + башта,
може и за друге делат-
ности, шири центар.
063/252-433. (186992)

ЛОКАЛ за издавање 70
м2, погодан за пицерију,
пекару, малу продавни-
цу, или за друге делат-
ности, шири центар.
063/252-433. (186897)

ИЗДАЈЕМ локал 35 м2,
Вељка Влаховића 9,
центар Стрелишта, за
све намене. 320-346,
0 6 5 / 9 9 2 - 8 3 - 4 3 .
(186918)

ИЗДАЈЕМ локал у
Немањиној 8, 20 м2.
0 6 3 / 8 5 3 - 9 3 - 2 9 .
(186953)

ПОВОЉНО продајем
киоск на аутобуској ста-
ници, рено лагуна,
фијат темпра караван.
061/156-26-00.  

ПРОДАЈЕМ локал 21
м2, Карађорђева 15,
локал 12, 15.000 евра,
Цара Душана 22-а, 50
м2, 30.000 евра.
0 6 5 / 8 4 9 - 7 1 - 9 4 .
(186471)

ИЗДАЈЕМ локал, сре-
ђен, с телефоном, пого-
дан за фризерски
салон, у  Његошевој.
0 6 4 / 3 9 3 - 0 8 - 9 0 .
(187024)

ПРОДАЈЕМ локал 30
м2, у центру, може
замена плац или кућа.
0 6 4 / 1 4 3 - 5 2 - 9 8 .
(187039)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
320 м2 производно-
магацински простор,
стара „Утва”. 063/774-
76-40. 

ИЗДАЈЕМ пекару 130 +
100 м2, турска пећ,
може и друга производ-
ња. 062/824-15-21.
(187105)

ИЗДАЈЕМ локал у Пан-
чеву,угао Ж. Зрењанина
и Ж. Фогараша. Тел.
0 6 3 / 8 1 8 - 8 3 - 8 4 .
(187170)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
машински сечемо зидо-
ве, руски кондор.
0 6 0 / 6 9 1 - 0 1 - 1 3 .
(182983)

МАСЕРКА, масажа
целог тела. 062/817-17-
31. (186120)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купа-
ње и нега болесника.
0 6 3 / 7 3 7 - 5 9 - 6 0 .
(186028)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорта, ТА
пећи, индикатора,
инсталација. Мића,
0 6 4 / 3 1 0 - 4 4 - 8 8 .
(185392)

МАТЕМАТИКА за
основну и средњу шко-
лу. Механика, физика,
хидраулика, професор-
ка с искуством.
0 6 4 / 4 4 2 - 5 5 - 0 2 .
(185387)

ХОБЛОВАЊЕ, поправ-
ка, фуговање и лакира-
ње паркета. 602-701,
0 6 4 / 3 4 1 - 7 9 - 6 0 .
(186588)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације,
кабина, бојлера, слави-
на, котлића. 063/836-
84-76. (186858)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализаци-
је, адаптације купатила,
сервис, одмах, повољ-
но. 377-930, 064/586-
85-39. (186529)

БИЛИЈАР клубу
„Master Pool” потребна
радница. Тел.  064/119-
11-09. (187138)

ПОТРЕБАН возач са Д-
категоријом. 069/663-
773. (187140)

ПОТРЕБНА жена за
помоћ у кући. Звати од
16 до 18 сати. 013/311-
716. (186874)

КАФЕ „Љубичево” тра-
жи девојку за рад с
искуством. 069/364-10-
04. (187076)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кући. 062/966-13-
87. (187115)

ПОТРЕБНА девојка за
чување деце, хитно.
0 6 3 / 8 2 0 - 5 7 - 2 5 .
(187115)

МАСАЖА целог тела,
обука масаже, женама
повољно. 061/132-11-
18. (186861)

Н А Д С Т Р Е Ш Н И Ц Е ,
терасе, капије, веранде,
ограде, гараже, тражим
посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (186868)

ДУБИНСКО прање
меблираног намештаја,
тепиха, душека, унутра-
шњости аутомобила.
Наташа, 060/361-47-41.
(186835)

ОЗБИЉНОЈ жени
потребан посао, чување
деце, брига о старим
лицима, спремање ста-
нова, слично. Искључи-
во озбиљне понуде. 354-
877. (186820)

ЧИСТИМО подруме,
таване, итд. Комплет
услуге најповољније.
064/484-13-76, 061/322-
04-94. (186823)

РАДИМ све физичке
послове или обезбеђе-
ње, Б-категорија.
064/144-37-65. (186752)
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ВВААЖЖННОО  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!

ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА  ООГГЛЛААССАА  ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на

надокнаду трошкова.
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ЛОКАЛИ

ПОСАО 

ПОНУДА 

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 



АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
комарници, уграђујем,
поправљам. 064/181-
25-00. (186759)

СЕРВИС рачунара и
лаптопа, инсталација
програма по жељи,
излазак на терен, нај-
јефтиније. 062/854-96-
73. (186879)

КАМИОНОМ две тоне,
возим робу, ствари,
селидбе, најповољније.
065/361-13-13. Жељко.
(186913)

НЕГА старих, болесних
и инвалидних лица,
целодневна нега, зака-
зивање и превоз до
лекара. 063/868-04-51.
(186914)

ТВ и сателитске антене,
монтирање, дигитали-
зација старих и нових
телевизора. 064/866-
20-70, 013/352-565.
(186958)

МОЛЕР тражи посао,
зимски попуст.
0 6 3 / 8 6 1 - 4 9 - 0 9 .
(186974)

ВРШИМ превоз шута,
чистим подруме, тава-
не, рушим старе објек-
те. 064/227-68-03, Злат-
ко. 061/627-06-54.
(186996)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ сони
плејстејшена 4 , конзо-
ле, ПС 4, забавите се.
0 6 4 / 9 1 4 - 7 9 - 8 1 .
(187003)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством ква-
литетно, педантно и
повољно. 064/252-51-
75. (187006)

РЕНОВИРАЊЕ крово-
ва, зидање, малтериса-
ње, извлачење кошуљи-
це, бетонирање, повољ-
но. 063/865-80-49.
(187008)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализаци-
је, адаптације купатила,
сервис, повољно,
одмах. 377-930,
0 6 4 / 5 8 6 - 8 5 - 3 9 .
(187010)

СПРЕМАМ кафиће,
зграде, канцеларије,
помоћ у кући. 063/430-
409. (187025)

СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражи посао. Тел. 312-
408, 064/926-59-43.
(187034)

ТАПЕТАР који пресвла-
чи намештај, с иску-
ством, тражи посао.
0 6 4 / 1 2 0 - 7 7 - 6 4 .
(187041)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађе-
ње пањева, фрезирање
баште, крчење, кошење.
0 6 4 / 1 9 6 - 1 7 - 3 2 .
(187016)

СПРЕМАЊЕ кућа и ста-
нова. Тел. 063/761-11-
89, 064/495-31-68.
(187054)

СВЕ врсте физикалија,
утовар, истовар робе,
селидбе, сечење, цепа-
ње дрва, копање, коше-
ње, чишћење тавана,
шупа, подрума и слич-
но. Дејан, 013/341-571,
0 6 5 / 4 4 0 - 9 7 - 0 0 .
(187062)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-
20-03. (187062)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(187057)

ПОПРАВКЕ, све врсте
ситних поправки, сто-
ларија, браварија, сани-
тарија. Слободан.
0 6 3 / 8 6 5 - 8 0 - 7 4 .
(187111)

КЕРАМИКА, водовод,
квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318-780.
(187119)

СЕЧЕМ и цепам дрва.
0 6 4 / 2 7 1 - 5 6 - 5 7 ,
0 6 3 / 7 6 7 - 3 1 - 4 2 .
(187159)

ЧУВАЛА бих и бринула
о старијим покретним
особама. 064/317-04-
70. (187179)

НОВО, ново, ново пик-
ап превоз, акција овог
месеца, тура у локалу
700 динара, ваш „Бом-
бончић”, Борис превоз.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(186883)

СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, комплетна услу-
га селидбе камионима
3, 5 и 7 т, комбијем 2 т,
са или без радника, у
свим правцима, плаћа-
ње могуће чековима
100 дана и преко рачу-
на. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs (186883)

СЕЛИДБЕ станова,
локала, кућа, магацина,
екипа радника, све по
вашој жељи, за фирме
специјали попусти, бес-
платан долазак и про-
цена посла. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
b o m b o n -
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (186883)

СЕЛИДБЕ Борис, комби
2 тоне, камиони 3 до 7
тона, утоварна рампа,
са или без радника.
Гаранција за безбедност
вашег намештаја,
могућност складиште-
ња ствари. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
b o m b o n -
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (186883)

СЕЛИДБЕ Борис, селид-
бе Борис комбији,
камиони, екипа радни-
ка 0–24 сата, за вас и
недељом радимо. Иза-
берите најбоље! Овог
месеца са овим исеч-
ком из новина, попуст
на све селидбе и прево-
зе 10 одсто. 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom-
boncicb@gmail .com,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (186883)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – камионима,
комбијима, екипа рад-
ника, монтира-
ње/демонтирање, пако-
вање ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стреса.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (186883)

СЕЛИДБЕ Дејан нуди
услуге превоза, тран-
спорта робе камиони-
ма, комбијем, монтира-
ње, утовар, истовар,
одвоз непотребних
ствари, заштита наме-
штаја обезбеђена.
0 6 4 / 0 5 1 - 8 3 - 8 1 .
(185194)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим иску-
ством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
0 6 3 / 8 4 7 - 7 4 - 3 8 .
(177371)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА уни-
штавање буба гелом и
пастом, нов метод, без
прскања. 062/182-74-
50, Славиша. (184465)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље,
цена договор. 063/193-
22-29, 013/366-843.
(185285)

ПОВОЉНО, превоз
робе и селидбе комби-
јем, цена по договору.
0 6 4 / 1 4 7 - 1 4 - 7 7 .
(183420)

СЕРВИС шиваћих
машина. 066/210-012.
(186128)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифи-
цирање, 28 година с
вама, гаранција.
www.ba l tokad .co. rs .
0 6 5 / 3 4 7 - 5 5 - 0 2 ,
0 1 1 / 2 8 8 - 3 0 - 1 8 .
(186709)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, адапта-
ције, поправке, замене.
331-657, 064/495-77-59,
0 6 3 / 7 7 7 - 1 8 - 2 1 .
(186857)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила и
канализације, замена
вирбли, батерије, вен-
тила и санитарије, све
за воду од 0 до 24, пен-
зионерима екстра
попуст, долазим одмах.
013/348-139, 064/493-
44-63, 061/266-77-45,
0 6 3 / 8 1 1 - 7 4 - 8 9 .
(186837)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
уградња рисивера за
дигитализацију. Дејан,
0 6 3 / 8 0 0 - 0 1 - 9 6 .
(186799)

КИРБИ, дубинско уси-
савање, прање тепиха,
намештаја. Мики,
Тибор. 235-30-62,
0 6 5 / 3 2 9 - 4 8 - 0 7 .
(186807)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
и путника, 8 + 1, најпо-
вољније. 064/538-65-36.
(186777)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима
или без њих. Најповољ-
није, Иван. 063/107-78-
66. (186885)

РОЂЕНДАНИ за велике
и мале, сва друга сла-
вља, „Падрино”, иза
„Максија”. 066/372-
774, 013/334-000.
(186890)

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка ПВЦ, АЛУ
ролетни, провидних
ролетни за терасе, тра-
кастих, панелних заве-
са, венецијанера, хар-
мо-врата, комарника,
туш-кабина. Горан,
351-498, 063/816-20-98.
(186931) 

ПЕРФЕКТ, фасаде,
зидање, малтерисање,
глетовање, кречење,
кров, ламинати, кера-
мика. 063/122-14-39.
(1869549)
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СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, одвозимо
непотребне ствари.
0 6 3 / 7 3 1 - 7 7 - 6 7 ,
0 6 4 / 2 8 0 - 3 0 - 1 6 ,
013/236-77-34, Влади-
мир. (186951)

ПОПРАВКА веш-маши-
на, судо-машина и беле
технике, уградња и сер-
вис клима уређаја. Сер-
вис беле технике „Фри-
го Пеђа”. 013/301-300,
0 6 3 / 7 7 1 - 2 4 - 1 6 .
(186973)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка телевизора,
монитора, даљинских.
Д. Туцовића 28. 353-
463. (186984)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара,
градска тура, бесплатно
монтирање и заштита
намештаја, одвожење
старих ствари на депо-
нију, екипа радника,
попуст на ванградске
туре. 0–24 сата, ми смо
ту због вас. Задовољан
клијент је наш једини
циљ. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Попо-
вић. (187034)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојле-
ре, поправљамо с гаран-
цијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(187047)

ТЕПИХ сервис, дубин-
ско прање тепиха,
сушење у комори. 302-
820, 064/129-63-79.
(187089)

МОМАК, 1975, неоже-
њен, инвалидски пензи-
онер, тражи девојку
ради брака. 064/303-50-
15. (СМС)

МОМАК, 1975, неоже-
њен, инвалидски пензи-
онер, тражи девојку
ради брака. 064/303-50-
15. (СМС)

СТАРИЈУ госпођу,
искључиво без наслед-
ника примамо у нашу
породицу у замену за
некретнину. 061/309-
80-07. (185445)

МУШКАРАЦ средњих
година жели познанство
осећајне жене. Шифра
„Пролеће”. (186861)

МУШКАРАЦ, 54 годи-
не, материјално обезбе-
ђен, жели да упозна
жену или девојку до 40
година, ради дружења,
излазака, звати око 21
сат. 013/352-203.
(186800)

УДОВАЦ, пензионер,

откад ми је умрла жена

живим сам, решио сам

да потражим жену,

здраву, од 55 до 75

година, не мора да буде

материјално обезбеђе-

на, ја имам све, нисам

алкохоличар, само да

не будем више сам.

013/361-292, 061/159-

75-56. (186795)

МУШКАРАЦ 49 година

из Панчева тражи жен-

ску особу, 30–50 годи-

на, ради дружења.

061/525-09-65, Душан.

(186760)

МОМАК, 39 година,

оштећеног вида,

пажљив, комуникати-

ван, жели упознати

лепо васпитану девојку,

млађу од себе, ради

дружења и брака. Тел.

063/359-686, 011/219-

45-46. (и)

ЗЛАТИБОР, четворо-
креветни апартман
издајем за Нову годину,
строги центар. 063/892-
38-33. (187151)

ИЗДАЈЕМ двособан
апартман у центру Зла-
тибора. Повољно.
0 6 3 / 7 0 9 - 4 4 - 9 7 .
(186950)

ЗЛАТИБОР, апартмани
30 евра, од 3. јебуара
2015. Тел. 064/142-78-
27. (186994)

ИЗДАЈЕМ леп четворо-
креветни апартман на
Златибору, слободан од
4. јануара. 065/828-60-
64. (187049)
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ПОМЕН

ДРАГАН 

ЈЕКИЋ
Почивај у загрљају тво-

јих родитеља!

Твоја тетка ЈЕЛА,

БРАНКА и ЉИЉА 

– породица 

АТАНАЦКОВИЋ

(8/186761)

Последњи поздрав на-

шој драгој мами и баки

ЈЕЛЕНА 

БИЉАНИЋ
1922–2014.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји: МИКА, ДУЛЕ,

НИКОЛА, САНДРА 

и ВАЊА

(175/187170)

21. децембра 2014, у 85. го-
дини, престало је да куца
срце нашег вољеног оца

БОГДАНА 

АДАМОВА
Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Ћерке МИЛИЦА,
СЛАВИЦА и ВЕРИЦА 

и син НЕНАД 
с породицама

(149/187096)

17. децембра 2014, у 75.

години, преминуо је наш

драги

МИЛОСИЈЕ 

СТОЈОСКИ 

МИЛЕ

1940–2014.

Поносни смо што смо те

имали, наша бол за то-

бом је вечна.

Твоји најмилији 

и неутешни: синови 

ЗОРАН и СТОЈАН 

и ћерка ВИОЛЕТА 

с породицама

(156/187118)

Поштована

ЈАГОДА 

ГЛАВОНИЋ

1926–2014.

сахрањена је 17. децем-

бра 2014. Заувек ћеш

бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(157/187121)

Последњи поздрав мај-

ци и баби

ЈЕЛЕНИ 

БИЉАНИЋ
1922–2014.

од ћерке СОЊЕ, зета

САШЕ и унука 

СРЂАНА, НЕБОЈШЕ и

ДУШАНА с породицама

(176/187110)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на

животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

Секретаријат за заштиту животне 

средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта „Телеком Србија” а. д. – Извршна

јединица Панчево, Светог Саве бр. 11, Панчево, поднео

је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на

животну средину за Појекaт радио-базне станице

мобилне телефоније „ПА – ОСЛОБОЂЕЊА УМТС”

ПАУ99 ПАНЧЕВО, Ослобођења бр. 39, на кат. парцели

2029 К. О. Панчево.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца

пројекта може се извршити у периоду од 23. децембра

2014. до 9. јануара 2015. године, радним данима од 10

до 14 сати, у просторијама Секретаријата за заштиту

животне средине Градске управе града Панчева, Трг

краља Петра I бр. 2–4, соба 615.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-

ном року достави мишљење у вези с поднетим захтевом.

(Ф)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА 

Локал бр. 3, у ламели 9, на Зеленој пијаци, Улица

ослобођења бб, укупне површине 100 м2, по почетној

цени од 500,00 дин./м2. 

Локал је одмах слободан. 

Локал бр. 8, у ламели 9, на Зеленој пијаци, Улица

ослобођења бб, укупне површине 32,55 м2, по почетној

цени од 500,00 дин./м2. 

Локал је одмах слободан. 

Локал бр. 14, у ламели С, на Робној пијаци „Аеро-

дром”, Улица Светозара Шемића, укупне површине 9

м2, по почетној цени од 5.000,00 дин./м2. 

Локал је одмах слободан. 

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

Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пија-

це у Панчеву. 

(Ф)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и

заштиту животне средине, на основу члана 14. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени гла-

сник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за одређивање обима

и садржаја студије о процени утицаја на

животну средину

Носилац пројекта „ХИП–Азотара” д. о. о. Панчево,

Спољностарчевачка улица бр. 80, у Панчеву, поднео је

захтев за одређивање обима и садржаја студије о проце-

ни утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Рекон-

струкција објекта влажног поступка и гранулацијског

торња у погону КАН, „ХИП–Азотара” д. о. о., на к. п. бр.

15645 КО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид у просторијама Покрајинског

секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту

животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови

Сад (приземље, канцеларија бр. 39).

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана обја-

вљивања овог обавештења, могу доставити своје мишље-

ње у писаној форми на адресу Секретаријата.

(Ф-2582)

Радно време благајне: 

понедељком и уторком

од 8 до 20, 

а осталим радним данима

од 8 до 13 сати

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 
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Последњи поздрав

БИСИ 

МИЛЕТИЋ

Искрено саучешће ћер-

кама Биљи, Анђи и

Светлани.

СРЂАН с мамом 

МАРЈАНОМ

(18/186778)

Последњи поздрав драгом другу и пријатељу

ЈУКСИ ГОРАНИЋУ

Отишао си из наших живота, али не и из сећања.
Чуваћемо успомену на Тебе.
У дому нашем помињаће се име Твоје док и ми
живимо. 

Породица МИЛОШЕВИЋ: ГУМЕНИ, ТАЊА, 
ЈЕЛЕНА, НИКОЛА, ВЕРИЦА и деда ЂОРЂЕ

(22/186782)

Последњи поздрав

БИСЕРКА 

МИЛЕТИЋ

1948–2014.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

АНЂА, АЦА, НИКОЛА 

и ВЛАДИЦА

(59/186864)

Остаћеш вечно у нашим

срцима

БИСЕРКА 

МИЛЕТИЋ

1948–2014.

Ћерке АНЂЕЛКА, 

СВЕТЛАНА и БИЉАНА

с породицама

(60/186864)

БИСЕРКА

МИЛЕТИЋ

1948–2014.

Почивај у миру!

Последњи поздрав

кума Биси од кума СЕЈЕ

с децом.

(61/186864)

БИСЕРКА 

МИЛЕТИЋ
1948–2014.

Хвала за четрдесет го-

дина велике узајамне

љубави и разумевања.

Остајете у мом сећању

доживотно.

МИЛА МАГДИЋ

(62/186864)

Последњи поздрав дра-

гој комшиници

БИСЕРКИ 

МИЛЕТИЋ

Комшије у Стевана 

Шупљикца 143

(63/186864)

Последњи поздрав вољеном брату

ЈУКСИ ГОРАНИЋУ
1957–2014.

Породице БАТИНИЋ и АЗЕРОВИЋ
(82/186930)

БИСЕРКА МИЛЕТИЋ
Последњи поздрав верном другару и пријатељу од ње-

ног другара с породицом.

Породица ЂУКИЋ

(93/186961)

Драгој комшиници по-

следњи поздрав.

Породица МИЈОВИЋ

(171/187150)

АНА ВАНЧЕК
19. VII 1929 – 19. XII 2014.

Последњи поздрав од сина ИМРЕТА, снаје ИВАНКЕ, зета САВЕ,

унука ДАНИЈЕЛА и ИВАНЕ, унука ЗЛАТКА и ОЛИВЕРЕ, праунука

АЛЕКСАНДРЕ, МАРКА, КЛАРЕ и РОБЕРТА

(92/186957)

После краће и тешке болести преминула је наша

СЕЛЕНКА КОСОРА
1941–2014.

Наша вољена преминула је 21. децембра 2014.

Увек ћемо је се радо сећати.

Ожалошћени: ћерка НЕВЕНКА, зет БРАНКО

и унука ИВАНА с породицом
(76/186906)

22. децембра 2014. го-

дине уснуо је вечни сан

мој животни сапутник

СТОЈАН 

ПЕТРОВ

1950–2014.

Хвала ти што си посто-

јао. Хвала ти што си био

такав. Хвала што сам те

имала.

Твоја супруга 

ДРАГИЦА

(120/187017)

СТОЈАН 

ПЕТРОВ

Последњи поздрав 

пидиканцу од ЈОЦЕ,

ЗЛАТЕ и деце

(121/187017)

Последњи поздрав дра-

гом зету

СТОЈАНУ

ПЕТРОВУ

Свастика МАРИЦА 

с породицом

(122/177017)

Последњи поздрав дра-

гом зету

СТОЈАНУ

ПЕТРОВУ

Свастика ДУШАНКА с

породицом

(123/187017)

Последњи поздрав дра-

гом брату

СТОЈАНУ

од брата СТЕВЕ, снаје

ВЕРЕ и деце СОЊЕ

и ДЕЈАНА с породицом

(124/187017)

Последњи поздрав на-

шем драгом

СТОЈАНУ

СЛАВИЦА и БАНЕ

с породицом

(125/187017)

Последњи поздрав

БАТИ
СЕКА, МИША, ИВАН,

БОБАНА и ВАЊА

(126/187017)

22. децембра 2014. го-

дине преминуо је наш

кумић

СТОЈАН

ПЕТРОВ

1950–2014.

Имали смо велику наду

да ћеш победити. Сада

смо јако тужни, много

ћеш нам недостајати.

Твоји: кум ЖИВА, 

СРЕТА, МАЈА, САРА 

и МИЛЕНА

(127/187017)

Драгом пријатељу

СТОЈАНУ 

ПЕТРОВУ

последњи поздрав од

СТОЈЕ с породицом

(128/187018)

С поштовањем и тугом опраштамо се од нашег

драгог

СТОЈАНА ПЕТРОВА

Много смо га волели.
Остало је за сећање дуго, искрено пријатељство.

ДУЦА, ПЕРА, МАЈА и НЕША
(133/187042)

Последњи поздрав нашем драгом куму

СТОЈАНУ

од породица МОРАР и КРСТИЋ

(78/186908)

СТОЈАН ПЕТРОВ

Последњи поздрав од

тетка МИЉЕ с децом

(140/187061)

Последњи поздрав зету

СТОЈАНУ

Ујна ИВАНКА, ЈОВИЦА, РАДА, БОЈАНА и СВЕТЛАНА

(144/18708

Последњи поздрав 

СТОЈАНУ

Породица ЉУБОМИРА МАТИЈАШЕВИЋА

(145/187081)

Последњи поздрав

СТОЈАН ПЕТРОВ

Породица ЦВЕТКОВИЋ

(159/187127)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобра-

вамо попуст свим радним данима осим средом.
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Поштована

ВЕРА 

ДАМЊАНОВИЋ

Последњи поздрав 

вољеној сестри 

од сестре ЈЕЛИЦЕ 

с породицом

(68/186900)

Поштована

ВЕРА

ДАМЊАНОВИЋ

Последњи поздрав 

вољеној сестри и тетки

од породица 

ПЕТРОВИЋ и СТОШИЋ

(69/186900)

Поштована

ВЕРА 

ДАМЊАНОВИЋ

Нашој прији последњи

поздрав од пријатеља

СЛОБОДАНА и ЈЕЛИЦЕ

(70/186900)

Поштована

ВЕРА

ДАМЊАНОВИЋ

Последњи поздрав 

вољеној сестри од 

сестре ЉИЉАНЕ

с породицом 

из Швајцарске

(71/186900)

ВЕРА ДАМЊАНОВИЋ
1943–2014.

Наша вољена преминула је 18. децембра,
али ће заувек живети у нашим срцима.

Тешко је описати сву тугу, празнину и бол
коју си оставила у нашим срцима. С неиз-
мерном љубављу чуват ћемо успомене на
твоју племенитост, доброту и љубав коју
си нам пружила.

Поносни смо што смо те имали ... као мај-
ку, као свекрву, као баку. Недостајеш нам.

Ожалошћени: синови ЖИВКО и ЖЕЉКО,
снаја ТАЊА и унучад ОГЊЕН, 

ДУЊА и МИЛИЦА
(72/186900)

Последњи поздрав другу

ДРАГИШИ

МИЛАН ПАВЛОВ

с породицом

(23/186783)

Последњи поздрав другу

ДРАГИШИ

од чланова Аеро-клуба

„Утва”

(24/186783)

Последњи поздрав искре-

ном пријатељу

БАНЕТУ

од породице ЈОВАНОВ

(84/186935)

ДРАГИША 

МИЛОСАВЉЕВИЋ

Последњи поздрав 

драгом зету од тетка

КАТАРИНЕ 

с породицом

(94/186964)

Последњи поздрав се-

стри, тетки и баби

ВЕРИ 

ДАМЊАНОВИЋ

ДУШКА, ВЕСНА 

и БОЈАН

(100/186978)

После дуге и тешке болести наша драга

ДРАГАНА ИВКОВ
1950–2014.

преминула је 22. децембра 2014, у Панчеву.

Сахрана је обављена 24. децембра, на Новом гробљу, у Панчеву.

Ожалошћени: супруг ПЕЦА, сестра МИЛАНА, зет БОЖИДАР,

сестричина АНЂЕЛА и заова БРАНКА с децом ПЕЦОМ, 

МАЈОМ и СЛАЂОМ

(130/187030)

ДРАГАНА

Било је лепо имати те за

пријатеља.

НАДА и ДУШКО 

НИКОЛИЋ

(132/187037)

Драгој стрини

ЈАЊИ 

ЂУРКОВИЋ

последњи поздрав од

СЛАВИЦЕ, ПЕРЕ, 

КОСТЕ, ЈЕЛЕНЕ 

и прија ОЛГЕ ИЛИЈИН.

(135/187051)

Последњи поздрав

НАТИ СТОЈКОВ
комшиници и 

пријатељу од породице
ИЛИЈИН

(134/187051)

Последњи поздрав

ЈАЊИ ЂУРКОВИЋ
1961–2014.

Јањо, док ово пишем сузе саме теку. Отишла си
изненада, оставила твој дом, Пецу и Марину и
унукице, браћу Туњу и Мату. Бринула се за њих.
Они у Орашју, у Босни, ти на пут без повратка. 
Твоја доброта наћи ће мир на твој Божић, поред
твог Жарка.
Нека ти је лака земља банатска!

Јетрва ДОБРИЦА и синовац СИНИША 
ЂУРКОВИЋ

(136/187085)

19. децембра заувек је отишао наш воље-

ни супруг и отац

ДРАГИША 
МИЛОСАВЉЕВИЋ

1949–2014.

Остаје сећање на заједничке тренутке
истинске среће, на љубав и пажњу којима
нас је обасипао, на његову неизмерну до-
броту, плементиост и увек ведар дух.

Почивај у миру, драги! Волимо те.

Ожалошћени: супруга МАРИЈА 
и син МИОДРАГ

(141/187068)

Последњи поздрав дра-

гом деда

ДРАГИШИ

1949–2014.

Хвала ти за све што си

учинио за нас.

Твоји унуци 

АЛЕКСАНДРА 

и АЛЕКСА с мамом

(151/187098)

Последњи поздрав

БРАНИСЛАВ СТАНОЈЕВИЋ
1951–2014.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(148/187092)

Последњи поздрав

ДРАГАНИ

НИКОЛА ШТРБАН 

с породицом

(154/187108)

Последњи поздрав

ДУШАНУ БОБИЋУ

Породица СТАЈИЋ

(43/186827)

Последњи поздрав племенитом човеку и искреном и оданом при-

јатељу

ДУШАНУ БОБИЋУ БУБИЛИЈУ
Његови другови и другарице из II-6 Гимназије „Урош Предић”:

КАТА, БАЈА, ТАЊА, РОСА, СНЕЖА, СТАНИША, ПАКИ, САША, 
ЈОГИ, ГАРДИ, ЉИЉА, ГАГА, ЦИЛЕ, АРПИ, ЈОЦА, 

ЛУЈИЋКА и МИРА

(44/186828)

Последњи поздрав 

ДУШАНУ БОБИЋУ

Запослени у фирмама „Silex” и „Top-Job”

(104/186982)

Последњи поздрав нашем

ДУЛЕТУ

ПИШТА, РАДОШ, ГРАДА и БОШКО

(15/186775)

Последњи поздрав

ДУЛЕТУ

Куглашице и куглаши

рекреативци

(161/187131)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав нашем вољеном

СРЛЕТУ
1966–2014.

Постоји план да те анђели украду

ил’ бар на час

да те врате међу њих.

Јер некад небо прави велику баладу

и тражи риму за главни стих...

Твоја деца: ЈОВАНА, ПЕТАР, МАРИЈАНА, БРАНИСЛАВ,

МИЛАН, ИВАНА и МЛАДЕН
(45/186830)

Последњи поздрав нашем вољеном

СРЂАН ФИЛИПОВ
1966–2014.

Наш вољени преминуо је 18. децембра, сахрањен је 20.

децембра у Црепаји.

Отишао си тихо и неприметно, али никада нећеш отићи

из наших живота.

Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА, ћерка ЈОВАНА, син

ПЕТАР, мајка БРАНКА, отац ЛАЗАР, сестра БОСА, зет

ЖАРКО с децом МАРИЈАНОМ и МИЛАНОМ, ујак 

ПЕТАР и ујна ЈОВАНКА
(46/186331)

Последњи поздрав нашем вољеном зету

СРЂАН ФИЛИПОВ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: таст ЖИВА и ташта КОВИЉКА

(47/186830)

СРЂАН ФИЛИПОВ

Последњи поздрав од породице ЖАРКОВ

(49/186833)

Последњи поздрав 

МОКИЈУ

од породице 

ПРИЈОВИЋ

(53/186845)

Последњи поздрав дра-

гом човеку и пријатељу

КРЛЕТУ

ЈОЦА БЕЛИЋ

(73/186906)

Последњи поздрав куму

СРЂАНУ

од породице ТОМИН

(83/186934)

Последњи поздрав 

МОЉЦУ

од ЖИКЕ, ДАНЕ и особља бифеа „Стари дукат”

и пријатеља БИЉЕ, ИВАНЕ, ТИЈАНЕ, ВЕСНЕ,

ГИЛЕТА, ЋИРЕ, ТОЗЕ, ЦУМЕТА, ПРИЈЕ, НЕШЕ,

ДУШАНА и ЗОКЕ
(102/186981)

Драги течо, зете, паша

СРЂАН ФИЛИПОВ

С вечном тугом у срцима чуваћемо успоме-

ну на тебе и никад те нећемо заборавити.

Породица АЛБ, ИВАНА, МЛАДЕН, 

СНЕЖАНА и МИЛАН

(107/186989)

Последњи поздрав пријатељу

СРЂАНУ
од његових другова с Маргите: СТЕВА, БАСТАЈА, 

КОТРЉА, ПЕЦА, ДИНЕ и ПАЈА

(114/187007)

Последњи поздрав

МОЉЦУ

од ТОЗЕ, ПЕЦЕ, 

ЖЕЉКА, НЕШЕ, 

СРЕЋКА, ЧЕДЕ и ЗЕЦА

(138/187057)

Последњи поздрав дру-

гару и пријатељу

СРЂАНУ 

ФИЛИПОВУ

Нека те анђели чувају!

ДАЦА и ТОЗА

(139/187059)

24. децембра 2014. преминуо је наш 

МИРКО ЛОВРИЋ
1953–2014.

Остају вечито уплакани и ожалошћени мајка БОРКА,
ћерке МИРЈАНА и ДАНИЈЕЛА и унучад АНАСТАСИЈА

и ЈОВАН.
(164(187136)

Последњи поздрав брату 

МИРКУ
од брата СЛАВКА ЛОВРИЋА и снаје МИЛЕНЕ 

ЛОВРИЋ с породицом

(165/187136)

Последњи поздрав брату

МИРКУ
од сестре СНЕЖАНЕ БОЈИЋ и зета ЈОВАНА БОЈИЋА 

с породицом

(166/187136)

Последњи поздрав брату 

МИРКУ
од сестре МИРЕ ВИТАС и зета НИКОЛЕ ВИТАСА 

с породицом

(167/187136)

Последњи поздрав брату

МИРКУ
од брата ВЛАДЕ ЛОВРИЋА и синовца 

СЛАВКА ЛОВРИЋА

(168/187136)

Последњи поздрав синовцу

МИРКУ

од стрица ЂУРЕ ЛОВРИЋА и стрине МАРИЈЕ ЛОВРИЋ

(169/187136)

Последњи поздрав брату

МИРКУ

од брата МИЛАНА БОРОЈЕВИЋА с породицом

(170/187136)

Последњи поздрав 

ЈУКСИ
од ЖИКЕ, ДАНЕ, особља бифеа „Стари дукат”

и пријатеља МОМЕ, БАМБАЛЕ, ПЕГЛЕ, МИЛАНА,
ШИКИЈА и БОРЕ

(101/186980)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав 

БОГДАНУ ПЕТРОВУ БОЦИ

Град Панчево
(2/2581)

Прерано си нас напу-

стио, Јоване 

ЈОВАН

25. XI 1958 – 18. XII 2014.

Твоја БЕБА и њена 

породица никада те 

неће заборавити.

Нека те анђели чувају!

(6/186758)

Последњи поздрав во-

љеном брату, шураку и

ујаку

ЈАНИ 

БЛАЖЕК
1958–2014.

Од заборава чуват ће га

породице ИЛЕШ 

и ПОПОВСКИ

(7/186758)

17. децембра 2014. године своју племениту и добру душу испусти-

ла је наша мајка, свекрва, бака и прабака

НАТА Зарић СТОЈКОВ
Остали смо неми и затечени што си отишла далеко од нас, који смо
те неизмерно волели, поштовали и сваку твоју жељу претварали у
дела. Знала си колико смо били обострано везани. Свака твоја бол
и срећа су биле и наше, зато си се и привила под наше крило. Во-
лели смо се обострано из дубине душе. Пуно ћеш нам недостајати.
Хвала ти на свему јер си била права мајка, свекрва и бака. 

Увек ћеш бити у срцу сина СТЕВЕ, снаје ЉИЉАНЕ, унуке НИНЕ,
САНДРЕ, праунука ВЕЉКА и праунуке ЧАРНЕ

(11/186767)

Драга наша бака

НАТА СТОЈКОВ

Баба Надо, хвала ти што си девет година дола-

зила да нас чуваш, сваког јутра, без обзира на

време.

Хвала ти за све. Молићемо се Богу за спас твоје

душе. Увек ћеш имати место у нашим срцима.

Твоје унуке САНДРА и НИНА
(12/176769)

Последњи поздрав драгој мами

НАТА СТОЈКОВ
1931–2014.

Отишла си тихо, али нећеш отићи из наших жи-

вота. Поносни смо што смо те имали.

Ћерка КОСАНА, зет САВА, унук МИЛАН, снаја

ВЕСНА и праунуци УРОШ и НИКОЛА
(13/186769)

17. децембра 2014, у 71. години, престало да ку-

ца срце

РАДМИЛА ЋИРИЛОВ
рођ. Којадиновић

Сахрана је обављена 20. децембра 2014, на Ста-

ром православном гробљу у Панчеву.

САВА с породицом
(16/186775)

Последњи поздрав сестри

РАДМИЛИ ЋИРИЛОВ
рођ. Којадиновић

од сестара ЗЛАТЕ и ЖИКЕ с породицом

(17/186776)

АЛЕКСАНДАР 

ГАЈИЋ
1936–2014.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Супруга ОЛГА, ћерка
ДРАГАНА, зет ДРАГАН,

унук МАРКО, унука
АЛЕКСАНДРА, зет 

МИЛОШ и праунука
ЛАНА

(25/186784)

Последњи поздрав баби

ВЕРИ 

СТЈЕПАНОВИЋ

од ГОРАНА, ИРЕНЕ,

НИКОЛЕ и ГОРАНА

(28/186789)

После дуге и тешке болести преминула је наша

ВЕРА СТЈЕПАНОВИЋ
1936–2014.

Ожалошћени: син НЕНАД и снаја АНКИЦА
(29/186789)

17. децембра 2014. го-

дине изненада нас је на-

пустио наш 

ДУШАН 

КАНУРСКИ

Ожалошћени: брат 

БОРИСЛАВ, снаја 

БИСЕРКА, унука 

МИЛЕНА с породицом,

праунука МИЛЕНА 

с породицом, остала

родбина, пријатељи и

комшије

(32/186798)

Последњи поздрав пријатељу и другу

РАДИСЛАВУ ПЕКИЋУ

од најбољег друга, пријатеља и првог са-

радника у приватном послу.

Хвала ти за све што си учинио за нас.

ПЕТАР ДЕСПИНИЋ с породицом

(41/186819)

После кратке и тешке болести, 18. децембра

2014, преминула је наша 

ЉУБИЦА АНЂЕЛОВСКА
1934–2014.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерка ВЕСНА с породицом
(57/186856)

Преминула је наша

ГОРИЦА МИЦКОВСКА
1938–2014.

Наша вољена преминула је 20. децембра, али ће

заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерке СЛАВИЦА и ЉИЉАНА 

с породицом
(64/186871)

Последњи поздрав мајци

РАДМИЛИ ЋИРИЛОВ

Син ЂУРИЦА с породицом

(95/186960)

Последњи поздрав

ЉУБИЦИ
Комшије у Стевана

Сремца 74

(106/186988)

Последњи поздрав на-

шем 

ГАЈИ

од породице 

СМИЉАНИЋ

(137/187053)

РАДМИЛА 

ЋИРИЛОВ

Вољени су увек на истој

адреси, у нашим срцима.

Последњи поздрав 

драгој стрини 

од породица 

СИМАНИЋ и ШЕРБАХ

(152/187182)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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27. децембра 2014, у 11 сати, на Старом православном гробљу, оба-

вићемо двогодишњи помен

НЕНАД ЗЕНГ

Иза тебе је остао неизбрисив траг.

С тугом носе те у срцу: мама, тата и брат с породицом

(79/186911)

СЕЋАЊЕ

Поштовани господин и

отац

СВЕТОЗАР

ТОЗА

СТЕФАНОВИЋ 

5. XII 1947 – 6. XII 1982.

Син ЦАЛЕ с породицом

(90/186945)

28. децембра навршава се четрдесет дана од

смрти нашег драгог

ТИХОМИРА СТАНИЋА

Помен ће се одржати у недељу, у 11 сати, на

старчевачком гробљу.

Ожалошћени: супруга КАДРИЈА и братанци и

братанице с породицама
(103/

27. децембра 2014. да-

ваћемо годишњи помен

нашој супрузи, мајци и

баки

ЈОВАНКА 

МИРА

ЖИВКОВ 

Супруг СВЕТОЗАР,

кћерка МАЦА, унуке

МАГИ, ТЕА и АНДРЕА 

и зет ДРАГАН

(108/186993)

ЉУБОМИР 

КАРБУНАР

из Црепаје

28. XII 2002 – 28. XII 2014.

Прошле су године туге

и бола без мог оца.

Ћерка ЗЛАТА

(109/186997)

Једногодишњи помен

ЈОВАНКИ 

ЖИВКОВ
С неизмерном љубављу

и поштовањем чуваће-

мо те у нашим срцима.

Снаја МИЛКА 

и братанци МИРОСЛАВ

и ГОЈКО с породицом

(115/187009)

НЕНАД ЗЕНГ

Прошле су две године

откако ниси с нама. И

даље си нам у срцима.

Твоји: БОЖА, 

ЈАСМИНА, АНЂЕЛА

и ТИЈАНА

(110/187002)

Увек ћеш бити с нама, јер у нашим животима оставио

си неизбрисив траг.

Воле те ВАСИЛИЈЕ, ДАНИЈЕЛА и БРАНИСЛАВА

(118/187014)

Сећање на нашег драгог

Нешу

НЕНАД ЗЕНГ

Недостајеш нам.

Твоји: МИЛЕ 

и ВИДИНА

(119/187014)

28. децембра 2014, у 11

сати, даваћемо четрдесе-

тодневни помен нашем

КОСТИ 

РАЦИЋУ

Заувек у мислима.

Породица РАЦИЋ

(158/187126)

26. децембра 2014. навршава се тужних десет година

откако није с нама наш вољени

МИОДРАГ КРИВОКАПИЋ
Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА и ћерка ЈЕЛЕНА

(160/187114)

27. децембра навршава се година од смрти наше драге

ОЛИВЕРЕ ЕГИЋ
1973–2013.

Чувамо те од заборава и носимо у срцу.
Твоји најмилији

(162/87132)

Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо у суботу, 27. децембра 2014, давати

четрдесетодневни помен нашој вољеној

мајци, супрузи и баби

БРАНКИЦИ ГОЈИ

Никад је неће заборавити

њени најмилији.

(172/187153)

У суботу, 27. децембра 2014, у 13 сати, на гробљу Ко-

теж, даваћемо трогодишњи помен нашим вољеним

КУЛИЋ

НЕДЕЉКО         АНКА АНКИЦА
Заувек ћете бити у нашим срцима.

Ћерке: ДИЈАНА и ГОРДАНА, унуци НЕМАЊА,

МАРКО, СТЕФАН и ВЛАДИМИР, праунука 

СТАША, снаја ЗВЕЗДАНА и зет БРАНИСЛАВ
(174/187157)

19. децембра 2014. напустила нас је наша драга

ДУШАНКА КРНЕТА
1954–2014.

Драга Диди, хвала за сву љубав коју си нам пру-

жила.

Заувек ће те чувати у срцима твоји најмилији.

Брат ЗДРАВКО с породицом
(86/186990)

Последњи поздрав нашој другарици

ДУШАНКИ КРНЕТИ

од генерације 1969–1973. Електротехничке

школе Панчево
(87/186990)

Последњи поздрав

ДУЦИ
Почивај у миру, другарка!

ЗОРАНА

(117/187012)

Последњи поздрав дра-

гој другарици

ДУЦИ

Остају лепа сећања, ве-

лика празнина и туга.

Твоја СЛАЂА 

с породицом

(150/187095)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је

наш драги супруг, отац и деда

ВУКАШИН КРСТИЋ
1945–2014.

преминуо 21. децембра 2014, у 70. години.

Нека га анђели чувају!

Ожалошћени: супруга ДОБРИНКА, син

ЗОРАН, ћерка СУЗАНА, снаја ЈОВАНКА,

зет ЗДРАВКО и унуци КАТАРИНА, 

МИРОСЛАВ, НЕНАД и ПРЕДРАГ

(163/187134)

Наш драги

БРАНКО БУБАЛО
1936–2014.

преминуо је 20. децем-

бра.

Ожалошћени: супруга

РАДОЈКА, син 

МИОДРАГ и кћер 

МИРЈАНА 

с породицама

(48/186832)

Остали смо без великог

пријатеља. Напустио нас је

БРАНКО 

БУБАЛО

Почивај, пријатељу, у

миру!

СТАНЕ и ВЕСНА 

с децом и унучићима

(52/186840)

Последњи поздрав ком-

шији

БУБАЛО
Станари у Дунавској 7

(66/186892)

Последњи поздрав по-

штованом

БРАНКУ 

БУБАЛУ

од ДУШАНА БУБАЛА 

с породицом

(97/186968)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобра-

вамо попуст свим радним данима осим средом.

У суботу, 27. децембра, у 11 сати, на Новом гро-

бљу, даваћемо годишњи помен нашој драгој

ЈАСНИ МИЛИВОЈЕВИЋ

Заувек у сећању.

Отац СЛОБОДАН, мајка ЂУКА, ћерка ТЕОДОРА

и сестра ВЕСНА с породицом
(80/186915)

У суботу, 27. децембра 2014. године, у 11

сати, даваћемо годишњи помен мом дра-

гом и вољеном супругу

ЈОЗЕФУ ЈОЦИ ХРЋАНУ
20. IX 1936 – 13. I 2014.

Остајеш у мом срцу као поштен, вредан,

племенит, храбар човек.

Много ми је тешко без тебе.

Твоја ЛЕЛА

(85/186938)

Сећање на нашег 

ЈОЦУ 

13. I 2014 – 13. I 2015.

ХЕРМИНА, МИМИЦА

и БУЦА с породицама

(88/186922)

У суботу, 27. децембра 2014, у 11.30, на Новом гробљу, даваћемо ше-

стогодишњи помен нашем драгом Цакију

ЦАЛЕ СТЕФАНОВИЋ
26. VI 1993 – 31. XII 2008.

Драги Цале, нестао си нам за трен. Неко попут тебе може бити само

међу анђелима. Али, то не оправдава твој нестанак и не ублажава бол.

Срца би да нам заиста будеш ту.

Остала је необјашњива празнина и туга за тобом. 

У нашим срцима ћеш бити заувек, у нашим мислима ти живиш заувек.

Твоји тата и мама, сестре АЛЕКСАНДРА и САНЕЛА
(89/186945)

Прошло је шест месеци откад нас је напу-

стио супруг, отац, свекар, деда и прадеда.

Помен ћемо дати 28. децемра 2014, у 11

сати, на гробљу у Црепаји.

СТЕВАН ЖИВАНОВ 

ЦВЕТИЋ
1931–2014.

Тугује за њим породица

(91/186945)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ 

РАДИВОЈЕВ

БАНЕ

3. I 1979 – 3. I 2015.

Године пролазе, ти оста-

јеш у нашим срцима.

Твоји најмилији

(96/186965)

СЕЋАЊЕ

МАРКО ВУЛОВИЋ
2002–2014.

Много нам недостајеш.

Супруга СТАНА и синови НЕНАД 

и ПРЕДРАГ с породицама

(99/186971)

Прошло је тужних шест месеци откад нас је напустио наш драги

супруг, отац, деда и брат

САВА КАТУЦА
1949–2014.

Живиш с нама и живећеш вечно у нашим мислима и срцу.

У суботу, 27. децембра, у 11.30, на Новом гробљу у Панчеву, дава-
ћемо шестомесечни помен.

Твоји: супруга ДАРИНКА, ћерка ЈЕЛЕНА, син ДРАГАН, снаја
ИСИДОРА, унук ЈОВАН и сестра БОЖАНА с породицом

(105/186987)

29. децембра 2014. биће три године откако ниси

с нама

НИКОЛА ТРАЈЧИЋ
1940–2011.

Оставио си траг љубави и доброту која се не за-
боравља. Поносни смо што смо те мали. Твоје
место је у нашем срцу и ту ће бити заувек.

Нема речи утехе за твоје најмилије: супругу
ДОБРИНКУ, сина ДРАГАНА, снају СЛАЂАНУ,

унуку ИВАНУ и унука НИКОЛУ.
(116/187011)

Годину дана откад те

нема 

ЈАСНА 

МИЛИВОЈЕВИЋ

„Не стој поред мог гроба

и немој туговати 

ја нисам тамо 

не бих у њему могла

спавати. 

Не стој поред мог гроба 

и немој плакати 

ја нисам тамо не могу

умрети.”

ДЕЈАН

(131/187031)

СЕЋАЊЕ

28. децембра 2014. навршавају се четири године откад није с нама

наш тата, супруг, брат и син

СЛОБОДАН СПАСИЋ
судија Врховног суда Србије

2010–2014.

Вољени наш Бобо, тешко је стегнути срце да не боли, душу да не
пати, сузе да не теку. Четири године ниси с нама. Још увек мисли-
мо да сањамо и не верујемо да те нема. 

Твоји најмилији: ћерка НЕДА, супруга НАДИЦА, сестра ТАЊА 
и мама МИЛИЦА

(111/187003)

Четири године ниси с

нама

СЛОБОДАН

СПАСИЋ

судија Врховног суда

Србије

2010–2014.

Кажу да вољени никад

не умиру, заувек ћеш

бити у нашим срцима.

Твоја ћерка НЕДА, 

супруга НАДА, шурак

МИЉАН, таст и ташта

(67/186875)
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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

1. јануара 2015. навр-

шавају се три године от-

кад није више с нама

наша драга

АНКА 

БОЉАНЦУ

ТИБЕРИУ и ВИРЂИЛ

БОЉАНЦУ

(14/186772)

АНЂЕЛКО 

СТОШИЋ

Прошле су три године,

али бол и туга не пре-

стају.

Твоји: РАДА, ЗОРАН 

и НЕБОЈША 

с породицама

(27/186787)

3. јануара 2015, у 11 са-

ти, даваћемо четрдесе-

тодневни помен нашој

ПРАВДИ 

ЈОКИЋ

С љубављу и великом

тугом, уз најлепша се-

ћања чувамо успомену

на тебе. 

Твој супруг ДРАГОШ

(31/186797)

26. децембра навршава

се десет година откако

није с нама

ВЕРА ВАШТАГ

Обићи ћемо вечну кућу

тога дана.

ФЕРЕНЦ

(33/186800)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦА ПОПОВ
30. XII 2011 – 30. XII 2014.

Сакрили су твој сан испод камена

тело покрили вечним временом

Ти прелепа у мени ниси заспала

јутрима и вечерима успоменама љубиш

Сновима те тражим у ноћима

а нису ту, поред мене празнина

Глас ти утихну у бездану вечности

сада сањаш таму, камен сунце заклони

БОРА
(42/186822)

ЈЕЛЕНА 

РАЦКОВ

ДУШАН 

МИЛАН ВУКАН

Сећање не бледи.

МИРЈАНА ГЛАВИЋ 

с породицом

(50/186834)

Прошло је четрдесет тужних и тешких дана без наше

СЛОБОДАНКЕ БЕБЕ ЦРЕПАЈСКИ
рођ. Малешевић

Неуништива сећања. И туга непролазна, вечна.

2. јануара 2015. године, у 11 сати, посетићемо њену вечну кућу и
залити је сузама.

Њени најмилији

(54/186848)

3. јануара 2015. навр-

шиће се петнаест годи-

на откад није с нама

МИЛАН ГАЈИЋ

1957–2000–2015.

Заувек у сећању.

Породица ГАЈИЋ

(55/176850)

30. децембра 2014. навршавају се три го-

дине откад није с нама наша драга

ЉУБИЦА БЕКИЋ ШУПИЦА
Успомене на све најлепше тренутке које
смо проживели с тобом и даље чувамо у
нашим срцима. Остаје ми да се радујем
када те видим у сну и када ми кажеш да си
увек с нама.

Помен у уторак, 30. децембра 2014, у 12 сати. 

Сви те волимо бескрајно.

Твоји: БРАНКО, ЗОРАН и ПАТРИША,
МИЋО и СЛАЂА, ДУШАНКА и МИЛА

(56/186855)

Навршава се седам година туге и бола

АЛЕКСАНДАР ДУМИТРУ

Твој одлазак нећемо никад преболети.

Нас боли све више и више... Док смо жи-

ви, жалићемо за твојом прекинутом мла-

дошћу.

Тата БАНЕ, мама МИРА и брат ДРАГАН

(58/186862)

ИВАН 

МИЛЕНКОВИЋ

2004–2014.

Породица 

МИЛЕНКОВИЋ

(74/186904)

Сећање на драге родитеље

КРАЊЦ

ХЕРБЕРТ                  ЕМА
1911–1989.                         1915–1993.

Синови с породицама
(75/1869)

26. децембра 2014. на-

вршава се година без

нашег

СЛАВОЉУБА 

ГАШПАРА

Твоји најмилији

(77/186907)

Пролази четрдесет дана

од смрти наше вољене

СМИЉЕ 

КУБИК

Тугују за њом њени 

најмилији: ћерка

ИРЕНА и син АНДРИЈА

с породицама.

(146/187082)

СЕЋАЊЕ

ТОМКА 

ПАВЛОВИЋ
26. XII 2002 – 26. XII 2014.

Твој син ЧЕДОМИР,

снаја БОСИЉКА, унук

РАДОМИР, унука 

РУЖИЦА, зет ДАМИР 

и праунук НИКОЛА

(147/187091)

4. јануара навршавају
се две године од смрти
супруга 

РОБЕРТА 

ГРАЈФЕНШТАЈНА
Много нам недостајеш.
У срцима остаћеш вечно
вољен, а у мислима на-
шим никад незаборављен. 

Ћерке ЕЛИЗАБЕТА и
ДРАГАНА с породицом

и супруга ДУШАНКА
(153/182107)

25. децембра 2014. године,

у 10 сати, на Старом пра-

вославном гробљу, одржа-

ће се једногодишњи пара-

стос нашем драгом

ПАВЛУ 

ДУШКОВИЋУ
1931–2013.

Ожалошћени супруга
НАДА и породица 

КОЗЛИНА
(155/187114)

ВУКИЦА

Вукице, тешко је схва-

тити да ниси с нама.

Породица 

МАРЈАНОВИЋ

(36/186806)

У уторак, 30. децембра 2014, у 11 сати, на Католичком

гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен

ВУКИЦИ КЕЦМАН
1949–2014.

Син СРЂАН и ћерка САЊА с породицама
(81/186927)

28. децембра 2014, на Новом гробљу, даваћемо

трогодишњи помен

СРЕЋКО НИКОЛОВСКИ
Време које је прошло није ублажило тугу и пра-
знину у нашим срцима. Био си особа великог ср-
ца јер си знао волети, давати, опраштати... Реч
хвала је мало наспрам онога шта ти дугујемо.
Недостајеш нам неизмерно.
Сјај свећа и љубав наша нека те прате! Почивај у
миру!

Твоји...
(129/187029)

САНАДЕР

ЈОВАН                            АНА

Успомену на вас чува син МИРОСЛАВ с породицом

(142/187073)

27. децембра 2014. године навршава се пет годи-

на откад није с нама наш драги

МИЋО ТЕГЕЛТИЈА
2009–2014.

Вечно ћеш бити у нашим срцима и чуваћемо

успомену на тебе.

Твоји: супруга ВЕСЕЛКА, синови ДУШАН 

и СТОЈАН, снаја СЛОБОДАНКА, унук МИЋО 

и унука МИРОСЛАВА
(98/186969)
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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ

рођ. Илијин

2006–2014.

Трајно чува успомену и

с љубављу те се сећа

ћерка ЉИЉАНА

(1/186741)

Тужно сећање

ДЕЈАН 

НЕБРИГИЋ
29. XII 1999 – 29. XII 2014.
Петнаест година дугих
и тужних без тебе, сине
једини.

До гроба ожалошћени
тата ЧЕДОМИР

и остала родбина

(3/186751)

Двогодишњи помен

ЂУРА ИНЂИН
2. I 2013.

Пуно суза је пало, кад је твоје срце стало... 

сузе те не могу вратити, али наше молитве
– увек ће те пратити...

У срцу је туга, на гробу тишина,

а у твом дому – велика празнина...

Ожалошћени: супруга ДЕСА, ћерка 
МАЦА, зет ВАЊА, унук СТЕФАН и унука

НИКОЛИНА

(4/186755)

Навршавају се четири године откад није с нама

наша драга

НАДА ЦВЕТИЋАНИН
рођ. Војка

Заувек у нашим срцима. Чувамо те од заборава.

Породица
(5/186756)

СЕЋАЊЕ

РАДОВАН 

ПЕКЕЧ
27. XII 2006 – 27. XII 2014.

Има нешто што не уми-

ре, то су љубав и сећање

на тебе.

Тата, мама, тетка 

и сестра

(9/186766)

ФАИК ТАТАРЕВИЋ
27. XII 2001 – 27. XII 2014.

Твоји: ДАНКА, САЈДА, ГОРДАНА, ДЕЈАН, 

ДЕЈАНА и НЕВЕНА
(10/186767)

Обавештавамо пријатеље и родбину да ћемо у

недељу, 28. децембра, у 12 сати, на Старом пра-

вославном гробљу, давати годишњи помен на-

шем драгом

ЂОРЂУ РАЈКОВИЋУ

Његови најмилији
(19/186779)

СЕЋАЊЕ

МОМЧИЛО ЈАГОДИЋ
2011–2014.

Мајка ЈОВАНКА и брат МИЛАН с породицом

(20/186784)

СЕЋАЊЕ

ИВАН ЈОЦА БОГОСАВЉЕВ 
26. XII 1999 – 26. XII 2014.

Прошло је петнаест година откад си отишао на

пут без повратка. Ти ниси умро – умиру само за-

борављени.

Твоји: БУБА, БАНЕ, ЛУКА и ЗОРИЦА
(21/186781)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНКОВИЋ

ДУШАН                СМИЉА
1991–2014.                         2006–2014.

Доброта се не заборавља.

Захвалан син МИЋА с породицом
(26/186786)

28. децембра 2014. навршава се девет тужних го-

дина откако није с нама

МИЛОСАВ ЛАЗИЋ МИША
из Старчева

Неутешни твоји најмилији
(34/186804)

Трогодишњи помен нашем драгом

ЉУБОМИРУ БАТИ 

МАРТИНОВУ
27. XII 2011 – 27. XII 2014.

Прошле су три године без тебе, а туга је

иста као првог дана.

Сећање на тебе остаће вечно у нама.

Твоји најмилији: МИЛА, МИЛАН 

и ЈАСМИНА

(35/186805)

9. јануара 2015. навршава се годину дана откако

није с нама наша супруга, мајка, баба и прабаба

ЉУБИНКА ЈЕШИЋ

Уз незаборав и захвалност породица ЈЕШИЋ
(37/186808)

СЕЋАЊЕ

ВЕСЕЛИН 

ТМУШИЋ

1. I 2000 – 1. I 2015.

ДРАГА, ДРАГАН, 

РАДИЦА и АЦА

(39/186812)

СЕЋАЊЕ

СНЕЖАНА 

СТОЈАНОВИЋ

рођ. Зокић

21. XII 2007 – 21. XII 2014.

Заувек у срцу и души.

Твоји најмилији

(40/186818)

НИКОЛА ТАЈДИЋ
из Омољице

I 1989 – I 2015.
Никада те нећемо заборавити.

Син МИЛЕ с породицом

(51/186838)

СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈ 
ЛАЛА

ЖИВОЈНОВ 
1954–2011.

29. децембра навршава-
ју се три године откако
ниси с нама, али то не
умањује тугу и сећање
на тебе.

Породица
(38/186811)

26. децембра 2014. године даваћемо четрдесетодневни

помен нашој мајци

ТАСИЈИ СИМОНОВИЋ
Чувамо те од заборава.
Ожалошћене ћерке: ЉИЉА и БИЉАНА с породицама

(65/186872)

СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН НЕБРИГИЋ
29. XII 1999.

Твоја сека те неће заборавити док постојим. 
ЈАСМИНА с породицом

(113/187005)

СЕЋАЊЕ

МОМЧИЛО 

ЈАГОДИЋ

29. XII 2011 – 29. XII 2014.

Успомену на тебе чува

твој брат МИРОСЛАВ 

с породицом

(143/187073)

БОРИВОЈ 

ГРУБЕТИЋ 

фарбар

Прошла је тужна година,

драги мој вољени тата.

Знам да се вратити не-

ћеш, а то ће заувек да

ме боли. Знао си колико

сам те волела, али ни-

кад нећеш сазнати ко-

лико ми недостајеш.

Твоја ћерка ЈАСМИНА

с породицом

(112/187004)
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ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Мало ватре у погледу, страсти у
срцу и освојићете свакога кога
пожелите. Ова седмица је као
створена за љубав. Ако сте у ве-
зи или браку, изненадите партне-
ра неком ситницом.

Концентрација вам није на за-
видном нивоу, а ви се и не тру-
дите посебно. Препустили сте се
ветру да вас носи, али како сте
рођени под срећном звездом,
одвешће вас на праву адресу.

На вашем лицу је поново
осмех, што осећају сви око вас.
Тај отров који сами себи убри-
згавате полако почиње да буде
најбоље пиће на путу ка успеху.

Колико год да прижељкујете
мир и романтику, ове седмице
тешко да ћете моћи то да оства-
рите. Претрпани сте пословним
обавезама. Партнер вам је подр-
шка.

Док се сви одмарају и планира-
ју празнике, ви не престајете да
размишљате о томе како да по-
већате свој кућни буџет. Крајем
седмице ћете имати ванредни
добитак.

Полако али сигурно суочавате
се са свим последицама свог по-
нашања. Сви односи које сте
градили на лажима полако почи-
њу да се руше. Будите храбри.

Нежни и неизбежни, пазите да
не упаднете у замку неког ватре-
ног знака. Прижељкујете љубав,
али засад можете добити само
једну пролазну авантуру.

Вас као да је већ ухватило ново-
годишње лудило. Изненадни пут
донеће велике промене у ваш
живот, можда и нову љубав, али
је новчани добитак готово сигу-
ран. 

Посао, посао и само посао... Ви
просто немате времена да ми-
слите ни на шта друго. Викенд
ипак обећава један ватрени су-
срет, који лако може прерасти у
озбиљну везу.

Сусрет са особом која вам је
драга и коју дуго познајете доне-
ће трачак светлости у ваш живот.
За викенд вам предстоји добар
провод. Задовољни сте због ве-
сти из даљине.

Ове недеље ће вас обузети
празнична грозница, бићете
добро расположени. Обратите
пажњу на дисајне путеве. Могућ
пролазни флерт са Шкорпијом.

Мало сте нервозни, муче вас
неки ситни здравствени пробле-
ми. Неке планове одраније ће-
те, нажалост, морати да одло-
жите, посебно ако се односе на
дужи пут.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕНИ

Добили ћерку

9. децембра: Паулину – Марта Ђерфи и Имре Олачи; 11. децембра: Еле-

ну – Јасна и Давор Вуловић; 12. децембра: Дуњу – Милица и Милош Есих.

Добили сина

21. новембра: Михајла – Ивана и Никола Јовић; 14. децембра: Јована –

Вања и Иван Лука.

ВЕНЧАНИ

20. децембра: Даница Љубичић и Иван Чуљак; 21. децембра: Ерна На-

лић и Горан Јанковић, Ивана Волческа и Љубиша Каранфиловски. 

УМРЛИ

12. децембра: Миодраг Ковачевић – 1936; 13. децембра: Смиља Мило-

ванов – 1953, Ева Дангубић – 1938; 14. децембра: Ружица Рашић – 1948,

Душан Грбин – 1952, Мирјана Цветановић – 1933, Нада Глоговац – 1932;

15. децембра: Геза Секељ – 1958, Вера Калуђеров – 1938, Сава Панић –

1926, Константин Адамовић – 1935; 16. децембра: Шпиро Ракита – 1941,

Јагода Главонић – 1926, Јасмина Срданов – 1939; 17. децембра: Јуксо  Го-

ранић – 1957, Милосија Стојоски – 1940, Ната Стојков – 1931, Зорка Баста

– 1947; 18. децембра: Александар Гајић – 1936, Љубица Стојадинов –

1928, Вера Дамњановић – 1943, Срђан Филипов – 1966, Душан Канурски

– 1943, Љубица Анђеловска – 1934, Драгица Словић – 1942, Бранислав

Станојевић – 1951; 19. децембра: Десанка Мошоринац – 1922, Нада Гар-

чев – 1935, Дргишица Милосављевић – 1949; 20. децембра: Бранко Бу-

бало – 1936, Бисерка Милетић – 1948, Станоје Јовановић – 1950, Горица

Мицковска – 1938, Русинка Стојсављевић – 1933, Петар Живковић – 1941;

21. децембра: Десанка Фајхт – 1934.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

АНАГРАМ
КОШАРКАШ „ТАМИША”

„ОДРА”  ПРВАКЕ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Испуњаљка:Мирослав, Митровац, Коларски,

Копаоник, Шпановић (коначно решење: МИЛОШ ВАСИЋ).

Магични лик 6 х 10: пљескавица, дестинатор, ескивирање,

планиметар, завареност, имитаторка. Судоку: 369718254,

512394867, 748562139, 423985716, 976421385, 851673942,

694137528, 185249673, 237856491.Мини-укрштеница: Коста-

рика, истоверан, слагалица, тоналитет. Анаграм: Давор Перак.

СУДОКУ

1

2

3

4

5

ИСПУЊАЉКА Слогови: ВАЦ, ВИЋ, КО, КО, ЛАР, МИ, МИ, НИК, НО, О, ПА,

РО, СКИ, СЛАВ, ТРО, ШПА.

ВОДОРАВНО: 1. име некадашњег

новинара „Политике” Радојчића,

2. локалитет на Тари, 3. бивши

председник панчевачке општине

(Стеван), 4. планински спортско-

рекреациони центар у Србији, 5.

наша атлетичарка (Ивана).

Ако сте испуњаљку исправно

решили, слова на пољима обе-

леженим кружићима даће вам

име и презиме нашег познатог

новинара, једног од оснивача

недељника „Време” (на слици).

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 10

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. специјалитет с роштиља, 2.

пошиљалац, адресант (стр.), 3. избегавање удараца у боксу, 4.

справа за мерење равних површина, 5. особина онога што је

спојено заваривањем, 6. женска особа која некога опонаша.

Слогови: ВА, ВИ, ВИ, ДЕ, Е, ЗА, И, КА, МЕ, МИ, НА, НИ, НОСТ,

ЊЕ, ПЛА, ПЉЕ, РА, РЕ, СКА, СКИ, СТИ, ТА, ТАР, ТОР, ТОР, ЦА.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4
ВОДОРАВНО: 1. држава у Средњој Америци, 2. који припада

истој вери, 3. популарни ТВ квиз РТС-а, 4. тонска основа компо-

зиције.

УСПРАВНО: 1. сликарска кичица, 2. престоница Норвешке, 3.

скуп просторија за становање, 4. мушки огртач старих Римљана,

5. менично јемство, 6. трка аутомобила, 7. врста минерала, 8.

отворени дрвени судови, 9. папина годишња апанажа.
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Драге читатељке и читаоци, „Панче-
вац” је у сарадњи са спонзорима ове
рубрике, фирмом „TorteCo” и посла-
стичарницом „Голуб”, покренуо „Из-
бор најлепше торте Панчева”, који ће
трајати до краја маја следеће године.
Сваког месеца најуспешнији учесници
могу очекивати вредне награде
у виду професионалног по-
сластичарског алата и ма-
теријала, а посебно
атрактивни поклони
припашће победници-
ма на крају читавог из-
бора.

Пошаљите нам ре-
цепт и оригиналну фо-
тографију торте коју сте
сами направили и декориса-
ли. Приложите своје податке – име
и презиме, адресу и број телефона,
као и следећу потписану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропо-
зиције ’Избора најлепше торте Пан-
чева’. Изјављујем и да сам једини ау-
тор / једина ауторка рецепта и фото-
графије јела које вам достављам. Са-
гласан/сагласна сам да текст рецепта
и фотографију јела имате право да
користите и објављујете без простор-

ног и временског ограничења и у све-
му према својим потребама”.

Све то пошаљите на адресу recep-
ti@pancevac-online.rs или поштом на
адресу „Панчевца”: Трг краља Петра I
број 11, с назнаком: „Избор најлепше
торте Панчева”.

Уколико објавимо
ваш рецепт и фотогра-

фију, то значи да сте
ушли у ужи избор за
победника месеца
и да имате шансу
да освојите вредан
поклон. Најбољи

аутор торте за
децембар, кога ће

одабрати професио-
нални декоратери из по-

сластичарнице „Голуб”, освоји-
ће алат и књигу са упутствима за
израду цвећа и букета од фондана.

На крају читавог избора између по-
бедника сваког месеца одабраћемо
троје најбољих, којима ће припасти
следеће награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декорисање са ду-
готрајном дресир кесом од импрег-
нираног платна са шест металних на-
ставака,

22..  ммеессттоо  – алат за из-
раду јестивих цветова
и букета с књигом у
пуном колору која са-
држи упутства за из-
раду и
11..  ммеессттоо – комплет

целокупног алата за
украшавање торти и
израду декорација
за торте, који садр-
жи 177 делова.

Ове заиста вредне
поклоне о којима
сваки талентовани
посластичар сања
обезбедио је „Torte-
Co Shop”.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

ППооббеедднниикк  ззаа  

ддееццееммббаарр  ооссввоојјиићћее  

ааллаатт  ии  ккњњииггуу  ссаа  ууппууттссттввииммаа

ззаа  ииззррааддуу  ццввеећћаа  ии  ббууккееттаа

оодд  ффооннддааннаа

ППЕЕТТААРР ППААНН

ППООББЕЕДДННИИКК  ЗЗАА  ООВВУУ  ННЕЕДДЕЕЉЉУУ

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је
Зорица Јанков из Долова. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за
децембар. Зорице, честитамо!

Праг, главни град Чешке и
историјске области Бохемије,
чију панораму „надгледају”
стотине махом готских кула и
небројене грађевине из разли-
читих епоха, место је у које се
сливају милиони љубитеља
ове јединствене боемске бајке
жељни изобиља културе, при-
јемчиве атмосфере и, можда,
најбољег пива на свету.

И свако ко прошета нествар-
ним мостом названим по нај-
плодоноснијем чешком влада-
ру Карлу Великом обавезно
мора да протрља статуу посве-
ћену страдалништву свеште-
ника Светог Јана Непомука. То
је сигуран знак да ће се опет
вратити тако богатом, а тако
приступачном Златном граду.

И опет, и опет...

Поред надалеко чувеног Кар-
ловог моста, чија је градња
вољом једног од највећих ар-
хитеката свих времена, Нем-
ца Петера Парлера, почела
1357. године, 9. јула у 5.31
(обратити пажњу на симболи-
ку цифара), затим колосалне
Катедрале Светог Вита (теме-

љи ударени још у десетом ве-
ку) или астрономског сата
„Орлој” на Старим намести-

ма, старог преко шест векова,
Праг нуди још безброј знаме-
нитости. У коју год улицу да

залутате, набасаћете на изу-
зетно вредне зграде из доба
романике, готике, барока, чак
и из кубизма – правца који је-
дино у Златном граду има
„представнике” у области ар-
хитектуре.

Уз сијасет музеја и обиље
других културних вредности,
може вам бити веома зани-
мљиво још много тога.

Иако су многи љубитељи
фудбала убеђени да је најве-
ћи стадион на свету славна
бразилска „Маракана”, то ап-
солутно не одговара истини.
Јер најграндиозније спортско
здање тог типа налази се у
Прагу и има капацитет од не-
вероватних 250.000 гледала-
ца. Тај стадион носи назив

„Страхов” и саграђен је још
1926. године за потребе орга-
низације такозваних „Сокол-
ских слетова” (нешто слично
приредбама за Дан младо-
сти). Након Другог светског
рата комунисти су тамо при-
ређивали чувене „Спартаки-
јаде”, а с доласком демокра-
тије „Стонси” су, на позив
Вацлава Хавела, отворили се-
зону концерата. Пре седам
година се и то показало као
нерентабилно, па је поменути
простор комерцијализован, а
на плацу величине четири
фудбласка терена одржавају
се тренинзи разних спорт-
ских колектива, док су триби-
не потпуно запуштене.

Недалеко одатле, с те тако-
зване „мале стране”, налази се
и „светилиште” љубитеља пра-
шког пива – надалеко позната
пивара „Старопрамен”. Нај-
интересантнији је њен музеј,
кроз који вас, путем визуелне

анимације, води творац фа-
брике, настале кад и „Панче-
вац” (1869). Али она је као та-
ква још увек много млађа од
ове наше пропале Вајфертове
(1722). О томе где су Чеси, а
где ми, можда и најбоље гово-
ри стање поменутих пивара.

Након тога сви путеви воде
ка Карловом мосту. Ту следи
обавезно заустављање код ста-
туе посвећене Јану Непомуку,
који је поткрај 14. века непра-
ведно бачен у Влтаву. Додири-
вање тог споменика постало је
незаобилазан ритуал зато што,
наводно, доноси срећу и сигу-
ран повратак у Праг.

С тим у вези могуће је пову-
ћи још једну паралелу с на-
шим градом: колико синоћ је
у комплекс панчевачке Старе
пиваре враћен кип поменутог
Јана Непомука. Ако га, поуче-
ни претходним примером,
својски протрљамо (попут
Аладинове чаробне лампе), ко
зна – можда ће се срећа врати-
ти на ове просторе...

И тако, док нерђајући
(од)сјај златног Прага лелуја
немирном Влтавом, преостаје
вам само да се препустите и
зароните у најбо(х)емскију
бајку на свету...

Ј. Филиповић

ЈЕДАН ПОГЛЕД НА ПРАГ, БИСЕР ЕВРОПСКЕ КУЛТУРЕ

БОЕМСКА БАЈКА ИЗ ЗЛАТНОГ ГРАДА

Пивара „Старопрамен”

Поглед с куле
Карловог моста

Новогодишње издање
Старих намести

Стадион „Страхов”, највећи на свету

ККооррее:: 10 беланаца умутити
са 15 кашика шећера. У снег
полако додати 250 г ораха.
Смесу поделити на три дела
и сваку кору пећи око 10
минута на 220 степени.

ППррввии  ффиилл: 10 жуманаца
умутити са 10 кашика ше-
ћера и скувати у једном
децилитру млека. Остави-
ти две кесице желатина да

набубре у води, а потом их
умешати у топао фил. У
смесу додати и четири де-
цилитра слатке павлаке.

ДДррууггии  ффиилл::  Четири деци-
литра слатке павлаке угре-
јати до кључања и у то вар-
јачом умешати 200 г чоко-
ладе за кување, 100 г ше-
ћера и 250 г маргарина.
Оставити да се хлади.

РРееддооссллеедд::  Кора, чоколадни
фил, кора, жути фил, кора.

ДДееккоорраацциијјаа:: Целу торту
премазати чоколадним
кремом. Шпахтлицом по-
влачити трагове тако да
изгледају као даске на бро-
ду. Фигурице су од фонда-
на, бојене постојаном „wil-
ton” бојом, ручно правље-
не. Море је од желатина.

ФОТО-РЕПОРТАЖА / НАГРАДНИ КОНКУРС
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ОДНЕЛА БОДОВЕ
Достојан отпор 
„лавица”

Одлична атмосфера
у Хали спортова

Дерби сусрет десетог кола Су-
перлиге за одбојкашице оди-
гран је прошлог викенда у Ха-
ли спортова на Стрелишту.
Популарне панчевачке „лави-
це”, једно од најпријатнијих
изненађења српске елите, уго-
стиле су вишеструке шампи-
онке наше земље – београдске
„црвено-беле”. Овај дуел је
привукао велику пажњу нави-
јача и поклоника игре преко
мреже, па га је посматрало
око 600 гледалаца, што је сва-
како рекордна посета у на-
шем граду, бар у овој години,
кад је одбојка у питању. Иако
су у првом овогодишњем од-
меравању снага Панчевке ус-
пеле да изненаде фаворита и
„откину” му један бод, овог
пута им то није пошло за ру-
ком, па је резултат меча изме-
ђу Динама и Црвене звезде
био 1:3, по сетовима: 14:25,
21:25, 25:20 и 17:25.

Александар Владисављев је
на почетку сусрета поверење
поклонио екипи у саставу:
Николина Ашћерић, Јелена
Петров, Јелена Лазић, Ката-
рина Петровић, Катарина Си-
мић, Нина Коцић и Бојана Ра-
дуловић, а током утакмице
прилику су добиле и: Јелена
Новаковић, Александра Вла-
дисављев, Милена Спремо,
Сања Ђурђевић и Драгана
Марковић.

Од самог старта утакмице
Београђанке су показале да су
у Панчево дошле по бодове.
Јаким сервисима потпуно су
пореметиле пријем домаћег
тима, па се предност у корист
Црвене звезде повећавала из
минута у минут. У тим трену-
цима Адела Хелић и Јулија
Миловитс биле су нерешив
проблем за панчевачки тим.

Гошће су дошле до почетне
предности од 1:0 релативно
лако.

Други сет је донео нешто
неизвеснију утакмицу и мно-
го бољи отпор Динама. Нико-
лина Ашћерић је била најза-
паженија у редовима домаћег
тима, а солидну партију игра-
ла је и Нина Коцић. Добрим
сервисима Драгане Марковић
у финишу сета Панчевке су
успеле да стигну до подно-
шљивог резултата.

Иако су у трећем сету го-
шће имале предност од 7:2,
после тајм-аута, који је затра-
жио тренер Владисављев, све
се преокренуло. Сања Ђурђе-
вић, Јелена Новаковић, Нико-
лина Ашћерић и Бојана Раду-
ловић су одржавале Динамо у
животу, а онда се разиграла
Јелена Лазић, која је сјајним
поенима „изрешетала” Црве-
ну звезду. Велики допринос
освајању трећег сета дала је и
Милена Спремо.

И када се учинило да ће
„лавице” покушати да начине
потпуни преокрет, догодило

се супротно. Као да су се задо-
вољиле освајањем једног сета,
потпуно су стале и дозволиле
Београђанкама да без већег
напора стигну до сва три бода.

– Победа Црвене звезде је
апсолутно заслужена, без
иједне мрље. Нисмо имали
решења за феноменалну Аде-
лу Хелић. Ипак, нисам у пот-
пуности незадовољан. Засме-
тало ми је што, када освојимо
сет, уместо да добијемо нови
мотив, ми као да се задовољи-
мо учињеним. Опет смо на те-
рену имали неколико младих
играчица које су искористиле
указану прилику, а искуство
које стичу свакако ће им ко-
ристити када се 10. јануара
буде наставило такмичење –
рекао је Александар Владиса-
вљев, тренер Динама.

Одбојкаши старчевачког
Борца су у једанаестом колу
Прве лиге претрпели и девети
пораз. Ипак, овог пута су из
Суботице успели да донесу је-
дан бод; Спартак–Борац 3:2,
по сетовима; 25:22, 20:25,
20:25, 25:17 и 15:10.

После жестоког окршаја у
првом сету домаћи су успели
да поведу, али најважније је да
се Старчевци нису предавали.
Одличним сервисом Борац је
већ у другом делу утакмице
показао да у Суботицу није до-
шао с белом заставом. Играло
се пожртвовано, за сваку лопту
и сваки поен, па похвале треба
упутити свим момцима. Ипак,
централна фигура сусрета у
тим моментима био је Стефан
Владисављев, који је освајао
важне поене за свој тим. Борац
је успео да потпуно преокрене
резултат и када се учинило да
ће задати коначни ударац про-
тивнику, дошло је до малог па-
да концентрације у четвртом
сету и до новог изједначења.

У тај-бреку Спартак је по-
вео са 4:1, Старчевци су прео-
кренули на 6:8, али за потпу-
но изненађење нису имали
снаге. Спартак је пети сет до-
био са 15:10 и стигао до већег
дела бодовног колача. 

Шампионат Прве лиге наста-
вља се 17. јануара, када ће Стар-
чевци гостовати у Ужицу.

Нajмлaђи чланови СД-а
„Панчево 1813” постигли су
велики успех у петом кoлу
Лигe пиoнирa Вojвoдинe, ко-
је је прошлог викенда одр-
жано у Кикинди. 

Eкипa пиoнирa je oсвojилa
првo мeстo сa 523 кругa, a
Дaвид Дaутoвић je тријум-
фовао и у појединачној кон-
куренцији, па убедљиво води
на табели. Нaступили су и:
Влaдимир Стajчић, Стeфaн

Mихajлoв, Никoлa Aдвигoв и
Виктoр Ружић. 

Сјајне су биле и пионирке,
које су такође биле најуспе-
шније. Оне су oсвojиле првo
мeстo сa 513 кругoвa, a најубе-
дљивија је била Maриja Aлeк-
сић, која је са 179 кругoвa по-
бедила у појединачном над-
метању. За тим су пуцале и
Ивaнa Вислaвски, Aнaстaсиa
Груjoски и Mинa и Јована
Mихajлoвић.

Лигa сe нaстaвљa у 2015.
гoдини нaступимa у Зрeњa-
нину, Срeмскoj Mитрoвици
и Уљми, a после свих oсaм
кoлa Стрељачки савез Вoj-
вoдинe ће нajбoљe eкипe и
пojeдинцe нaгрaдити нoвoм
oпрeмoм.

Чланови Краљевског мачева-
лачког клуба „Карађорђе” из
нашега града одавно су скре-
нули пажњу на себе. Тај
спортски колектив бележио је
запажене резултате из године
у годину, а у међувремену је
постао и прави расадник тале-
ната. Како време пролази, све
више наших младих суграђа-
на се одлучује да тренира уп-
раво мачевање...

Нajмлaђи члaнoви клуба
(кojи трeнирajу oд сeптeмбрa
ове године) први пут су се
тaкмичили 14. децембра нa
мeђунaрoднoм меморијалном
турниру „Aндрej Гaрдeнин”,
који је oдржaн у Бeoгрaду у
oргaнизaциjи МК-а Црвeнa

звeздa. Нa турниру je учeствo-
вaлo прeкo сто млaдих мaчeв-

aлaцa из Србиje, Румуниje,
Maђaрскe и Хрвaтскe, а боје

КMК-а „Кaрaђoрђe” бранили
су: Нaђa Никoлић, Душaн Eр-
ски, Oгњeн Jeлић, Maксим
Крумeс, Aндрea Aлeксић и
Дaницa Пaнтић. Нajмлaђa
тaкмичaркa нa турниру билa
је нaшa сeдмoгoдишњa сугра-
ђанка Нaђa Никoлић.

Прошлог викенда је „пала”
и прва медаља. На турниру
под називом „Куп победник”,
који је одржан у Београду,
Душaн Eрски je oсвojиo брoн-
зaно одличје у млaђoj пи-
oнирскoj кoнкурeнциjи. Зaпa-
жeн успeх мeђу пиoниркама
постигла је и Aндрea Aлeк-
сић, која je у пoлуфинaлу изг-
убилa oд ривалке из Зрeњa-
нинa сa 15:12.

Већ по традицији, Спорт-
ски савез нашега града ће
и ове године прогласити
најуспешније спортисте
који су обележили
лето на измаку.

За најбољу
спортисткињу
Панчева у
2014. години
изабрана је Је-
лена Петров,
о д б о ј к а ш и ц а
Динама, док је
најуспешнији спортиста
Давор Перак, кошаркаш
Тамиша. Клуб године је
АК Динамо, шампион Ср-
бије у кросу, а признање
за најбољег тренера заслу-
жио је Иван Петковић,
тренер рукометашица
Панчева. Најуспешнији
спортски радник је Зоран
Наунковић из ФК-а Желе-
зничар, најбољи ветеран
је Дејан Дубајић, а најпер-
спективнији спортисти су
Иван Стојановић (ККК
Панчево) и Јелена Новко-

вић (АК Динамо). При-
знање је заслужио и мла-
ди таленат Марко Мила-
новић, а биће уручене и

специјалне награде,
које су заслужили:

Зоран Рајачаић,
Душан Борко-
вић, Ања Цре-
вар, Андрија
Парчетић, Ла-
зар Филиповић,

Владимир Стојса-
вљевић, Владимир

Савић, Рафтинг клуб Вир,
РТВ Панчево, портал „По-
лувреме” и лист „Панче-
вац”. Награде ће бити уру-
чене и клубовима који су
у 2014. години прослави-
ли неки јубилеј, а то су:
СТК Панчево, ФК Мла-
дост (Војловица), РК Је-
динство, ТК Тамиш и ДТВ
„Партизан”.

Лепа свечаност на којој
ће лауреати добити при-
годне плакете биће одр-
жана у петак, 26. децем-
бра.

СПОРТСКИ САВЕЗ ИЗАБРАО 

НАЈУСПЕШНИЈЕ СПОРТИСТЕ

ПРОГЛАШЕЊЕ У ПЕТАК

МЛАДИ ШАМПИОНИ

У трeћeм, пoслeдњeм
кoлу Купа Србије у
гађању из ваздушне
пушке по А програму,
које је прошлог ви-
кенда одржано у Сме-
дереву, надметало се
и шест чланова СД-а
„Панчево 1813”. 

Eкипa сeниoрa je
oсвojилa трeћe мeстo
сa 1.844,9 кругoвa, па
је изборила пласман у
саму завршницу нај-
масовнијег такмичења.
У финaлe од осам нaj-
бoљих сeниoрa плaси-
рao се и Дejaн Пeшић
сa 12 бoдoвa, а за eкипу су
нaступили и Вукaшин Joси-
пoвић (лични рекорд – 614,9
кругoвa) и Гaбриeл Дaутoвић
(612,4).

Тим сениорки је у oвoм
кoлу заузео сeдмo мeстo сa
1.172,7 кругoвa, aли је успео
да се пласира у финале као
петопласирани. У завршни-
ци од осам најбoљих jуниoр-

ки нaћи ће се и Исидoрa Стo-
jaнoвић, кoja je сa 413,4
кругa oсвojилa трeћe мeстo у
Смедереву. Tиjaнa Кoлaрик
je упуцала 406,8 кругoвa, aли
није успела да се избори за
финале сениорки, а умeстo
Taтjaнe Хриб успeшнo је дe-
битoвaлa кaдeткињa Aнaстa-
сиa Груjoски, која је „убила”
352,5 кругoвa.

БРОНЗЕ У КУПУ СРБИЈЕ

У уторак, 23. децембра, у Хали
спортова на Стрелишту оди-
грана је прва утакмица четврт-
финала Купа Србије за одбој-
кашице. Панчевачке „лавице”
су се, вољом жреба, намериле
на најјачег могућег ривала,
шампиона наше земље и си-
гурно најквалитетнији тим у
Србији – Визуру из Београда.

Као што се и очекивало, го-
шће су у потпуности оправдале
улогу фаворита, па су већ по-
сле прве утакмице практично
обезбедиле место у полуфина-
лу нашег најмасовнијег такми-
чења; Динамо–Визура 0:3, по
сетовима: 19:25, 18:25 и 16:25.

Читав сусрет је протекао у
доминацији Београђанки, па
се питање победника ниједног

тренутка није ни постављало.
Визура је у овом тренутку за
класу бољи тим од Динама,

али треба рећи да су се „лави-
це” бориле колико су могле и
да је тренер Владисављев
шансу пружио свим играчица-
ма. Нека онда остане записа-
но да су у четвртфиналу Купа
Србије 2014. године боје Ди-
нама браниле: Николина
Ашћерић, Јелена Петров, Је-
лена Лазић, Александра Вла-
дисављев, Катарина Петро-
вић, Катарина Симић, Нина
Коцић, Милена Спремо, Боја-
на Радуловић, Сања Ђурђевић,
Драгана Марковић и Наташа
Божић.

Реванш се игра у четвртак,
25. децембра, у Београду. 

ВИЗУРА ВЕЋ У ПОЛУФИНАЛУ

АКТУЕЛНО С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

Страну припремио

Александар
Живковић

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ КМК-а „КАРАЂОРЂЕ”

ЗАПАЖЕНИ ПАНЧЕВАЧКИ МАЧЕВАОЦИ

Иза одбојкашица Динама је успешна година



Панчевци победили
и Смедерево

Крис-крос лидер
Друге српске лиге

У једанаестом колу КЛС-а,
које је одиграно прошлог ви-
кенда, кошаркаши Тамиша су
на свом терену победили Сме-
дерево са 69:65, по четвртина-
ма: 17:14, 17:6, 15:20 и 20:25.
Сусрет у Хали спортова на
Стрелишту пратило је око 300
гледалаца.

Био је то четврти тријумф у
низу за клуб из нашега града, а
нова победа је Давора Перака и
његове саиграче још јаче учвр-
стила на четвртом месту Ко-
шаркашке лиге Србије. После
20 минута игре није се могло
наслутити да ће ово бити дерби
кола с неизвесном завршни-
цом, јер су домаћи кошаркаши
у потпуности владали ситуаци-
јом на терену. Милошевић је
био расположен при шуту за
три поена, па је из четири по-
кушаја чак три пута био успе-
шан. На одмор су Панчевци
отишли са 14 поена предности. 

У другом полувремену десио
се пад у игри домаћих, што су
искусни гости умели да казне.
Пре свих истакали су се Илић
и Шпаровић далекометним
„тројкама”, као и Стојадино-
вић, најефикаснији играч овог
ранга такмичења, који је у пр-
вом полувремену био непри-
метан. Потом смо видели за-
нимљиву завршницу. У по-
следњих десет минута Смеде-
ревци су сустигли предност,
чак и повели, али су Давор Пе-
рак и Исаиловић умели да уз-
врате. На самом крају стигло

Четвртак, 25. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ „ВЕЗАО” И ЧЕТВРТИ ТРИЈУМФ
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Обреновац: ТЕНТ–ДИНАМО

субота, 10. јануар

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–СЛОГА

субота, 10. јануар, 18.30

ПРВА СРПСКА ЛИГА

С. Пазова: С. ПАЗОВА – БНС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ДИНАМО

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА 1:3

ПРВА ЛИГА

Суботица: СПАРТАК–БОРАЦ 3:2

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–СМЕДЕРЕВО 69:65

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–АКАДЕМИК 66:84

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – Н. ПАЗОВА 77:70

Панчево: ДИНАМО–ЈАДРАН 97:67 
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Kiss

ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Се6)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЗЛAТO ЗA

MИСИМOВИЋA
У субoту, 20. дeцeмбрa, у сaли
Teхничкe шкoлe у Жeлeзнику
oдржaн je Б турнир из календа-
ра Бaдминтoн сaвeзa Србиje.

Злaтну медаљу oсвojиo je
Mилoрaд Mисимoвић, члaн
БК-а Динaмo. Он је после нeиз-

вeснe бoрбe пo групaмa сaвлa-
дao тaкмичaрa БК-а Бeoгрaд
Aдaмa Aлидиниja с рeзултaтoм
3:2, по сетовима: 11:9, 11:5,
7:11, 6:11 и 11:7. 

Брoнзaна oдличjа су oсвo-
jилe Сoфиja Кaрaнoвић (БК
Динaмo) и Mилицa Ускoкo-
вић (БК Пaнчeвo).

ЈОВАНИ СВЕ ПОЧАСТИ
Прошлог викенда је у Нишу
одржан традиционални ми-
тинг под називом „Свети Ни-
кола”, на коме се надметало
око 500 пливача из 51. клуба
из Македоније, Бугарске, Ру-
сије и наше земље. На tом
угледном митингу наступили
су Јована Богдановић и Ми-

лош Михајловић, чланови
ПК-а Спарта из нашега града.

Јована је потврдила да је у
одличној форми. Са чак три
златна одличја, она је прогла-
шена за најбољу учесницу
надметања. Најбржа је била
после 50, 100 и 200 м прсно у
апсолутној категорији. У гру-
пи дечака рођених пре 14 го-
дина наступио је Милош Ми-
хајловић. Он је на 200 м кра-
ул стигао други на циљ.

ТУРНИР 

ЗА ПОЧЕТНИКЕ
На такмичењу за џудо-почет-
нике, које је прошлог викенда
одржано у Београду под нази-
вом „ЏК Трудбеник – Кортега”,
надметало се 14 чланова Дина-
ма, које су предводили Љубо-
мир Станишић и Петар Илијин.

Медаље су освојили: Сара
Ђурђев, Тијана и Никола Сто-
јанов, Никола и Дејан Долин-
га, Вук Николић, Андреај Пе-

тровић, Макарије и Михајло
Нунић, Никола Митић, Нико-
ла Мирковић, Лазар Иветић,
Милош Ђорђевић и Немања
Ђомпарин.

се до „пенал” завршнице. Пре-
цизни су били Милошевић и
Крушчић, што је било довољно
за заслужени тријумф.

– Једноставно, наиђе и та-
кав дан. Није ишло све по пла-
ну, поготово у фази напада,
али када је било најпотребни-
је, момци су били на висини
задатка. Права вредност екипе
огледа се и у томе да побеђује-
те кад вам и не полази све од
руке – рекао је Бојан Јовичић,
тренер Тамиша. Треба на-
гласити да су Панчевци игра-
ли без болесних Ђорђевића и
Вујовића, првог центра и плеј-
мејкера, док недовољно опо-
рављен Хукић није улазио у
игру. Крушчић је поново био
најефикаснији у редовима Та-
миша, јер је постигао 21 поен,

док је Милошевић погодио
мрежу 15 пута. Коматина је
нанизао 12 кошева. 

Тамиш, без обзира на осци-
лације, има једну од најбољих
игара у лиги. Иако су ФМП,
Војводина и Константин ис-
пред наших суграђана, треба
знати да је екипа из Панчева
оформљена тек пред почетак
првенства, да је Манојловић у
тиму тек неколико утакмица,
а да повреде и болести ни овог
пута нису мимоишле КК Та-
миш. Бојан Јовичић, први тре-
нер, и његов најближи сарад-
ник Иван Радовановић раде
одличан посао, као и цео
стручни штаб. Клуб је стаби-
лан, а резултати су плод добре
организације, стручности и
одличног вођења. Ако Панчев-

ВЕСТ ПО ВЕСТ

С Дејаном Дубајићем, ма-
шинским инжењером, дирек-
тором сектора Рафинерије
нафте Панчево за машинство
и грађевину, има много пово-
да за разговор. Уз факултет, у
слободно време лопта није из-
лазила из главе јунака наше
приче. Ипак, тенис је више од
других спортова почео да зау-
зима место у његовом животу.
На Спортском центру „Мла-
дост” у Панчеву, с другарима,
тек у двадесетој години, узео
је први пут рекет у руке. Поче-
ло је као игра, али... 

Тако су пре више од дваде-
сет година емоције добиле
предност над логиком, а данас
је Дубајић у категорији вете-
рана старијих од 35 година на
35. месту на Светској тениској
листи. Две године заредом је
и шампион наше земље. То је
резултат вредан пажње. Откад

се игра државно првенство,
последњих шест сезона, Дејан
је три пута био најуспешнији. 

– Тенис сам толико заволео
да многе животне одреднице
прилагођавам обавезама на те-
рену. Мора вредно да се вежба,
свакодневно, по неколико сати,
да се често путује, учествује на
турнирима код нас и у ино-
странству. Свакако, подршка
породице је драгоцена, као и
колега на послу, ако желите да
будете успешни на високом ни-
воу. Ако вам кажем да дневно
на радном месту често прове-
дем и дуже од десет сати, слика
је још јаснија – открива Дуба-
јић тајну успешности.

Тенис је за њега прерастао
из страсти у љубав, па сад
ужива на том таласу плиме. С
разлогом живи са ставом да
треба да радимо оно у чему
смо добри, јер осим пажње,

коју сви прижељкују, он је на-
шао и део животне целине ко-
ји му је недостајао. 

– Одиграо сам до сада више
од 70 турнира, али не мислим
да станем. Било је успеха, а
сигуран сам де ће доћи и нови.
Ако треба да издвојим нешто
што ме је посебно усрећило,
онда се опредељујем за два де-
таља у својој каријери. У Бу-

гарској, 2005, на Светским
радничким спортским играма,
као радник НИС-а заузео сам
треће место. Турнир у Србији
који ћу увек памтити јесте
АТФ у Београду, на „25 мају”,
на ком је играло 64 ветерана
до 35 година. На терену се на-
шло чак 30 бивших професио-
налаца, а ја сам освојио титулу
– истиче наш саговорник.

Дејан Дубајић не само да се
није уморио већ из разговора
с њим сазнајемо да нема гово-
ра о редукцији и да следи
максимум тренинга и такми-
чења. Супруга Милица и син
Растко скоро увек путују с
њим на турнире, посебно ван
Србије, па тако још изражени-
је гаје наклоност једни према
другима. Ево примера да
упорност, вредноћа и јасно
постављени циљеви могу од
нас начинити победнике.

Прошлог викенда је у Новом
Саду одржан традиционални,
21. по реду, турнир под називом
„Шах у школе”, на коме су чла-
нови ШК-а „Аљехин” из нашега
града имали запажен наступ. 

Панчевци су доминирали у
најмлађој категорији, која је би-
ла и најбројнија. Шестогоди-
шњи Марко Милановић, нај-
млађи носилац друге шаховске
категорије у Србији, са шест по-
ена из исто толико партија осво-
јио је прво место, а друго место
је припало седмогодишњем
Страхињи Цветковићу, који је
зарадио поен мање. Пет бодова,
али у старијој групи, заслужили
су осмогодишњи Огњен Топић и

Никола Марић, али је, због бо-
љих додатних критеријума, пе-
хар за треће место припао Ог-
њену. Бронзу је освојила и сед-
могодишња Теодора Станковић
са четири поена.

ШК „Аљехин” је на овом так-
мичењу имао и најмлађег так-
мичара, петогодишњег Лазара
Станковића, који је освојио 3,5
поена и посебно је награђен.

ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ

МАЛИМ АСОВИМА

ци овако наставе и после Нове
године, љубитељи кошарке у
Панчеву ће имати чему да се
радују. Такмичење у КЛС-у
наставља се 10. јануара.

У Другој српској лиги
Крис-крос је победио Нову
Пазову са 77:70. Реч је о утак-
мици 12. кола. 

Утакмица је била изузетно
тврда, победа је заслужено
припала Панчевцима. У пр-
вом полувремену противници
су били равноправни, али су
домаћи играчи у наставку су-
срета „додали гас” и на крају
славили вредну победу. Свака
част за Крис-крос, који је ли-
дер на табели и први претен-
дент за улазак у виши ранг.

Динамо је у истом рангу по-
бедио Јадран са 97:67.

ДЕЈАН ДУБАЈИЋ, ТЕНИСЕР-ВЕТЕРАН

КАД СТРАСТ ПРЕРАСТЕ У ЉУБАВ

Крајем децембра у Хали спор-
това на Стрелишту традицио-
нално се одржава фудбалски
турнир за наше најмлађе су-
грађане у организацији Спорт-
ског савеза Панчево, па је тако
било и ове године.

Окупили су се клубови и
школе фудбала који посебну
пажњу посвећују деци, а мла-
ди и талентовани играчи били
су главни актери турнира. Ле-
по је било видети расположе-
не клинце како се с много љу-
бави играју лоптом. Иако ре-
зултат није био у првом плану,
остало је забележено да су по-
бедници турнира чланови
Школе фудбала „Мика Ан-
тић”, који су у финалу савла-

дали Мундијал са 6:3. На тој
врло добро организованој
спортској фешти учествовали
су још и Динамо и Ас из Кача-
рева.

– Ово је само део децембар-
ске манифестације „Спорт из-
над свега”, а посебно ми је

драго да је атмосфера на фуд-
балском турниру била изузет-
на. Мислим да ће ова акција
донети позитивне резултате, а
најбитније је да деца између
себе шире добру енергију и на
прави начин промовишу
спорт и здрав живот – истакао

је Дарко Јовичић, први човек
Спортског савеза Панчево.

Сваки учесник добио је на
поклон мајицу, као и сендви-
че и освежење. У плану је да
акција буде настављена и с де-
цом која тренирају рукомет,
кошарку и одбојку.

ФУДБАЛСКИ ТУРНИР ЗА НАЈМЛАЂЕ

СПОРТ ИЗНАД СВЕГА

Страну припремио

Слободан
Дамјанов
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Николета 
Димитријевић,
балерина:
– Биће ово зани-
мљив викенд. Ићи
ћу у Врњачку Бању,
а кад се вратим у
Панчево, правац
клизалиште. Оно
што је сигурно – не-
ћу учити.

Вук Димитријевић,
фудбалер:
– Ако буде лепо време, 
а надам се да хоће, 
с друштвом ћу на 
фудбалицу у суботу и у 
недељу. Ако се то изјалови,
нема ми друге већ 
да играм игрице 
на компјутеру.

Мина Медић,
пливачица:
– Централни догађај
овог викенда ће бити
одлазак у биоскоп с
другарима. Гледаћемо
филм: „Пингвини са
Мадагаскара”. То је
сада хит, па се надам
да ће се и мени допа-
сти.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Вожња и безбедност

Добро је да се мења Закон о безбедности саобраћаја.

И да се младима ограничи кубикажа, брзина и ноћна вожња.

Саобраћајним знацима не вреди их учити.

Јер њих ионако не могу да прочитају.

Саобраћај и школство

Наше школе су у све тежем материјалном положају.

Често немају потребна учила, а догађа се да недостају чак и

креде и табле.

Па омладина нема чиме и где да вежба цртање и писање.

Али, на сву срећу, ту су спрејеви и саобраћајни знаци.

ССППООРРТТ

Батина и васпитање

Најављени грађански законик већ је доживео оспоравања.

Зато што ће физичко кажњавање деце родитељима убудуће

бити забрањено.

„Туците своју децу чим приметите да почињу да личе на вас”,

чувена мисао Душка Радовића, вероватно ће такође бити забра-

њена.

Мада би неке, за њихово и опште добро, требало темељно из-

деветати.

Освојен трофеј Купа 
на територији Панчева

Фудбалски клуб Младост из Војловице
већ седамдесет година осваја симпа-
тије љубитеља најважније споредне
ствари на свету. Тај спортски колек-
тив, смештен на ободу нашега града, у
предивном амбијенту и условима за
рад, годину на измаку памтиће само
по лепом. Младост је пролетос избо-
рила пласман у Прву јужнобанатску
лигу, тачније вратила се на место које
и заслужује. Под руководством трене-
ра Драгољуба Кузмановића, игра-
чи су полусезону у вишем рангу
одрадили на високом нивоу, па су
заузели пето место. Одиграли су
15 утакмица, од чега су девет пу-
та излазили као победници, а
шест пута су поражени. Постигли
су 29 голова, а примили 24.

Боје ФК-а Младост бранили су:
Шахурић, Ђорђев, Јованов, С.
Марковић, П. Марковић, Момчи-
ловић, Форгић, Миодраг, Гудан,
Станковић, Божић, Радојковић,
Стајчић, Васић, Стојановић, Ше-
говић, Милосављев, Антић, Жив-
ков, Вујић, Јаначковић, Путица и
Милетић.

Најефикаснији играч био је Јован
Радојковић, који је постигао осам го-
лова. Марио Гудан је био прецизан
шест пута, а Никола Станковић пет.
По два пута мрежу ривала погодили су
Бојан Форгић, Слободан Антић, Жар-
ко Миодраг и Марко Јованов, а у листу

стрелаца су се уписали и Велибор
Момчиловић и Предраг Марковић. 

– Задовољан сам оствареним у полу-
сезони. Наш основни циљ је да на крају
шампионата будемо међу првих пет
екипа, али и да свим ривалима будемо
коректни домаћини. Поред играча, нај-
заслужнији за успон нашег клуба свака-

ко су и председник Мухамед Цимиро-
тић, наш пријатељ Аца Хајдер, доскора-
шњи директор Миша Купусаревић, се-
кретар Емил Такач и члан Управног од-
бора Ненад Ванцагић. Фудбалери ће
бити на паузи до 25. јануара, а потом
следе прозивка и почетак припрема за
пролећни део сезоне, која почиње сре-
дином марта – рекао је Драгољуб Ку-
змановић, тренер Младости.

У години кад прославља редак и леп
јубилеј – 70 година успешног рада, по-
ред пласмана у Прву јужнобанатску
лигу, Младост је освојила и трофеј на-
мењен победнику Купа на територији
града Панчева. Војловчани су 27. авгу-
ста после бољег извођења једанаесте-
раца савладали Динамо 1945. 

А. Живковић

УСПЕШНА ГОДИНА ИЗА ФК-а МЛАДОСТ

ЈУБИЛЕЈ ЗА ПАМЋЕЊЕ

Подељено око сто
новогодишњих пакетића

Специјални гост 
Перица Огњеновић

Традиција је настављена и ове годи-
не, пети пут заредом. Деда Мраз је у
уторак, 23. децембра, у ОШ „Свети
Сава” поделио стотинак пакетића ма-
лим спортистима из Школе фудбала
„Петар Урошев”. 

Пре тога је уприличен културно-
уметнички програм, у коме су ужива-
ли сви присутни, а међу њима је био и
Перица Огњеновић, некадашњи пр-
вотимац београдске Црвене звезде и
мадридског Реала, који је на децу
оставио најјачи утисак.

Био је то леп гест људи који воде
овај спортски колектив. Школа фуд-
бала носи име Петра Урошева, живе
легенде панчевачког фудбала. Он је
својевремено играо за Црвену зве-
зду и Сутјеску из Никшића, а посе-
бан печат оставио је у Динаму. По-
сле играчке каријере посветио се
педагошком раду у ОШ „Исидора
Секулић”, као и тренерском позиву.
Данас његов син Немања успешно
наставља очев пут, а мноштво деце
која по разним старосним групама
вежбају у њиховој школи доказ су да
се труд исплатио. Видело се то и на
додели пакетића, где је дечји осмех
био највреднији.

С. Д.

ДЕДА МРАЗ У ШКОЛИ ФУДБАЛА „ПЕТАР УРОШЕВ”

ЛЕП ГЕСТ ЗА УСПЕШНУ ДЕЦУ

Петар Урошев и Перица Огњеновић


