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цена 40 динара

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Број 4586, година CXLVI

Власници њива плаћаће
50 одсто мање наредне
године

Одбијен предлог ЛСВ-а
да овом одлуком буду 
обухваћени станови и куће

Одборници Скупштине Панчева до-
нели су одлуку да преполове стопу
пореза на грађевинско, пољопри-
вредно и шумско земљиште за на-
редну годину са 0,3 на 0,15 одсто,
што значи да ће и износ те обавезе
2015. бити двоструко нижи него са-
да. Разлог је био незадовољство вла-
сника ораница које су преведене у
категорију грађевинског земљишта
када су проширене грађевинске зоне
у селима и самом граду.

Изменом урбанистичких планова
563 хектара њива преведено је у гра-
ђевинско земљиште да би се добиле
пословне зоне погодне за инвестира-
ње. Претходна градска власт је води-
ла опсежну кампању с циљем да се
на тај начин привуку инвеститори у
села и спречи исељавање из њих. Ка-
да је садашња републичка власт из-
менила пореске прописе и уместо
катастарског прихода за основицу
обрачуна пореза на земљиште поче-
ла да примењује цену квадратног
метра, власници ораница у грађе-
винским зонама добили су решења
да плате од 1,3 до 2,2 милиона дина-
ра по хектару.

Након што су неки до њих негодо-
вали преко медија, а Лига социјалде-
мократа Војводине заказала протест
пред Градском управом, локална
власт је реаговала и решила да убла-
жи проблем бар за нaредну годину.
Градоначелник Павле Раданов изја-
вио је како је неприхватљиво да људи
плаћају астрономске износе за порез

Путовање кроз
животопис песника
» страна 13

»»  ссттррааннаа  3333

БИРАМО 

НАЈЛЕПШУ ТОРТУ

ПАНЧЕВА

БИРАМО 

НАЈЛЕПШУ ТОРТУ

ПАНЧЕВА

БИРАМО 

НАЈЛЕПШУ ТОРТУ

ПАНЧЕВА

БИРАМО 

НАЈЛЕПШУ ТОРТУ

ПАНЧЕВА

БИРАМО 

НАЈЛЕПШУ ТОРТУ

ПАНЧЕВА

БИРАМО 

НАЈЛЕПШУ ТОРТУ

ПАНЧЕВА

БИРАМО 

НАЈЛЕПШУ ТОРТУ

ПАНЧЕВА

БИРАМО 

НАЈЛЕПШУ ТОРТУ

ПАНЧЕВА

БИРАМО 

НАЈЛЕПШУ ТОРТУ

ПАНЧЕВА

Хроника
Искључите нам грејање

» страна 9

Село
Неко мисли и на њих...

» страна 11

Култура
Свет виђен очима

младог бунтовника

» страна 12

Култура/записи
Сашина поетска

ствараоница

» страна 14

Спорт
„Динамо”

вицешампион државе

» страна 34

вероватно хтели да јој повећају вред-
ност, да на њој граде производне хале и
индустријске зоне, и ја немам ништа
против таквих намера. И они мањи ни-
су реаговали, сматрајући да ће можда
нешто зарадити, али након промене
закона направљена је разлика између
пољопривредног и грађевинског зе-
мљишта, а моја замерка тадашњој, као
и садашњој (републичкој – прим. аут.)
власти је што није ништа смислено
урадила да би тим људима олакшала
ситуацију – изјавио је Раданов.

„Десетак”, илити
државна отимачина
» страна 4

ће грађанима да се утроструче поре-
зи и повећавају цене комуналних
услуга – закључио је Кељевић.

Владајућа коалиција одбијала је и
предлог лигаша да се формира скуп-
штинска радна група за решавање
проблема наплате пореза на пољо-
привредно земљиште у грађевин-
ским рејонима. Оливер Петковић
(ЛСВ) нагласио је да ратари неће
моћи од прихода с таквих њива да
плате порез, а многи од њих су мора-
ли да позајме новац да би платили
овогодишњу обавезу, јер због кашње-
ња решења нису могли да рачунају с
таквим трошком.

Милица Марјановић, секретарка
за локалну пореску администрацију,
објаснила је да би радна група била
сувишна, јер je начин обрачуна поре-
за прецизно прописан законом. Она
је додала да грађани који су платили
овогодишњу обавезу неће моћи ре-
троактивно да траже њено умањење.

Након одбијања идеје ЛСВ-а о
формирању скупштинског радног
тела, проблем је остао, јер ће га ова
скупштинска одлука само преполо-
вити, али не и уклонити. Власт ће са
опозицијом или без ње морати да на-
ђе неко прихватљиво решење. Градо-
начелник је препоручио сеоским ме-
сним заједницама да иницирају из-
мену планске документације како би
грађевинске зоне поново постале по-
љопривредно земљиште.

Србија и Панчево декларативно се
труде да изграде повољно пословно
окружење како би привукли инве-
ститоре, а у пракси раде много тога
што услове рада чини непредвиди-
вим. У таквој мутној води плива са-
мо спекулативни капитал који оде
брже него што је стигао и однесе све
што може. Ту озбиљних улагача не
може да буде.

Д. Вукашиновић

лизује рад јавних предузећа, уместо
што повећава порез.

– И раније су нам протурали при-
чу о мањку пара у буџету, али смо им
ми скретали пажњу на потрошњу
новца. Док власт не оптимализује
рад јавних предузећа и док допушта
запошљавање у њима по родбинским
и партијским линијама, неће моћи
да води град како треба. Та предузе-
ћа ни сутра неће радити ваљано, већ
ће само да преживљавају. Буџетске
рупе не треба да се „крпе” тако што

и седница Скупштине је сазвана по
хитном поступку. Објашњено је како
је то учињено због истицања закон-
ског рока за доношење такве одлуке,
те да то нема никакве везе с проте-
стом Лиге, али је симптоматично да
су оба догађаја заказана за исти дан.

Раданов је на седници Скупштине
рекао како претходна панчевачка
власт није имала лошу намеру када
је ширила грађевинско подручје, као
што ни ова не жели зло грађанима
када примењује републичке пропи-
се, већ жели да помогне да се њихо-
ве последице умање.

– Тада су велики пољопривредни
произвођачи који имају много земље

Одборници опозиционе Лиге со-
цијалдемократа Војводине подржа-
ли су одлуку о смањењу пореза, али
су тражили да се и порез на куће,
станове и остале објекте такође пре-
полови са 0,4 на 0,2 одсто, како би
сви власници имовине били изједна-
чени. Такав предлог је одбијен са
образложењем да ће наредне године
тај порез ионако бити нижи због па-
да цене квадрата на тржишту, те да
би тај потез преполовио укупне при-
ходе буџета од пореза на имовину, а
тиме угрозио финансирање неких
градских функција.

Владан Кељевић, одборник Лиге,
оценио је да власт треба да рациона-

ОДРЖАНА ХИТНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПОЛОВИЧНО РЕШЕЊЕ ЗА ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ

Паори ће бити задовољни

Са свог 

постамента на 

улазу у „Народну 

башту”, као на

стражи, мирно нас

посматра Јован 

Павловић, оснивач,

власник и први 

уредник „Панчевца”.

Не омета га ни

оближња метална

ограда која личи на

решетке каквог 

казамата.

Не смета му ни

врева пролазећег

света, ни болница,

ни башта.

У свом плодном

житију на решетке је

свикао, с болестима

се носио, а у божјој

башти са свакаквом

светином борио.

„Не тугуј, бронзана

стражо”, рекао би

Ћопић, јер и ми смо

још увек на стражи.

Све док нови 

власник своју бисту

не заслужи.
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раздвојни део еспесовог тандема
омладинаца (уз актуелног вицепре-
мијера), који су нас онолико „увесе-
љавали” деведесетих, такође се на-
добијао гомиле кредитног новца, а
покриће су му, поред осталих маглу-
штина, били и непроизведени про-
изводи. Да трагедија буде већа, тај
наизглед бејби фејс је пре две године
проглашен за најбизнисмена, на шта
је у сваком поштеном грлу застала
горка кнедла...

Но, сад је питање ко ће све (и да
ли ће уопште) због ових случајева
„прогунути” робију. Не треба ни сум-
њати да ова двојица „узорних при-
вредника” нису била сама у подухва-
тима завијања у црно Привредне
банке Београд и Универзал банке
(цену ће, опет, грађани морати да
плате!). Поред челних људи тих фи-
нансијских институција, очигледно
је да су у то своје прстиће бркнули и
они без којих се у овом друштву, обо-
лелом од метастазирајуће корупци-
је, не може обавити ниједан посао –
од најмегаломанскијих до оних на
нивоу кућног савета.

Након што су дотични ућоркира-
ни, нешто слично је изрекао и сам
премијер, уз напомену да о „лепљи-
вим” политичарима ипак неко мора
да сведочи. Интересантно је видети
ко је крајем те 2012. и почетком
2013. године, када су дељени ти сум-
њиви кредити, био фактор одлучива-
ња?! Неко је већ споменуо тадашњег
премијера, а садашњег ППВ-а! Ваљ-
да због негдашње блискости с Пер-
цетом?! Ма јоок, у исти мах су га ње-
гови саборци од тога оградили, а и
где би се он петљао с тим марифе-
тлуцима и осталим коферчићима?!

Јасно је – наречени моћници се за
све питају – од спорта и културе,
преко дивљег превоза, до продаје
ротквица и келераба на тржници.

Што рече Бата у „Варљивом лету”,
без њих се једноставно не може, јер
они прожимају све поре нашег дру-
штва... Ј. Ф.

Јок „надреалисти” – „пајтони”
Хајде да прво набацамо информације, па да онда пробамо да протумачимо
њихово значење.

Најпре је Клуб демократске омладине ДС-а организовао конференцију
за новинаре на којој су његови чланови саопштили јавности који поједин-
ци и организације према њиховом мишљењу треба да добију награде на
празник града. Било је ту ироније и сарказма, као у „случају” градоначел-
ника Раданова, који је „заслужио” признање јер је „десет дана пре рока
отворио мост на Тамишу”.

Онда се јавила Омладина СНС-а; препознали су, наравно, две поменуте
стилске фигуре на „и” и „с”, у вези с градоначелниковим ангажманом око
моста. Затражили су, зато, или јавно извињење младих колега из ДС-а, или
да постављају питања о дужини радова директору Дирекције, који је, нагла-
сили су млади напредњаци, члан ДС-а. Потом су, свесно или не, „најавили”
да ће до наше редакције, нешто касније, стићи још један документ: наиме,
изразили су мишљење да је „Клуб демократске омладине иступио у јавност
без одобрења ДС-а у Панчеву”, те да је у питању „саморекламерство једног
младог, неискусног и неупућеног члана ДС-а у рад локалне самоуправе”.

Нисмо се изненадили када нас је Градски одбор ДС-а на свом меморан-
думу обавестио да конференције за новинаре у његово име, као и у име
свих осталих тела основаних у оквиру Одбора (ту припадају и омладинци),
убудуће могу да сазову само три особе с врха хијерархије.

Океј, то може да звучи и као акција чији је смисао прављење реда у пар-
тији, ипак покушајмо да уронимо мало дубље: демократе су се дефакто
оградиле од ставова заменика председника сопственог подмлатка, иако по
свој прилици мисле исто као он. Зашто? Да би остале на власти у непри-
родној локалној коалицији, чија је осовина, према броју одборника,
СНС–ДС. Одрећи се једног јуниора зарад неколико плаћених функција, па
то и није превисока цена. Иронишемо, нормално.

Оно што има још већу специфичну тежину јесте порука која се шаље
клинцима што имају жељу да почну да се баве политиком: има да ћутиш и
слушаш, обучеш партијску униформу, па ако не будеш показивао само-
сталност, жељу да будеш свој, иновативан и другачији – за тебе можда по-
стоји будућност. Нека нова енергија и идеја су забрањени!

Нећемо да нагађамо да ли је неко с врха локалног СНС-а назвао колеге
једнаке тежине из ДС-а и ауторитативно им објаснио да „онај мали много
лаје” или је позив ишао у контрасмеру, са све извињавањем и заклињањем
на вечну верност. Како год било, суштина наравоученија остаје иста – у по-
литици као појединац буди добар и послушан, а кад си у групи приклони
се увек оној јачој.

**  ** **
Све локалне догађаје засенила је викенд-пригода из Јабуке, односно „поле-
мика” која се тим поводом развила на друштвеним мрежама. Чак је и пр-
ви човек града за скупштинском говорницом причао на ту тему.

Отварањем сајта РТВ Панчево свако може да створи сопствену импреси-
ју у вези са прилогом о отварању „терена за стони фудбал у природној ве-
личини”, како се тај мини-објекат, налик на тор, званично зове. Љубитељи
монтипајтоновског хумора ће заиста уживати у сценама током којих одра-
сли људи стојећи у оградици „глуме” фигурице за стони фудбал; једни гле-
дају очима и млатарају ногама у једном, а други, окренути им леђима, у
другом смеру. Урнебесно!

Добро, за похвалу је сваки потез који води ка томе да људи изађу из ку-
ћа, релаксирају се и баве, каквим било, спортом. Али оно је једноставно
пресмешно, у поређењу с тим Клиз, Гилијан и остало комичарско друштво
делују као прави аматери у прављењу скечева.

Милош Веселинов, одборник лигаша и тиме јавна личност, на „Фејсбу-
ку” се преиграо, прешао линију помињући, поред „надреалиста” (греши,
„пајтоновци” оригинал!), и конзумирање печурака и томе слично. Али,
контрастрана, иницијатор изградње терена за „стони фудбал” Иван Тешић,
председник НВО „Омладина Европе”, узвратио је немилице сипајући увре-
де и опасне инсинуације на рачун неколико јавних личности. Имамо и ми
примерак тога, донео нам на објаву, али говор мржње у „Панчевцу” не про-
лази.

Политика нигде у цивилизованом свету не представља борбу на живот и
смрт, а у Србији се баш тако доживљава. Предалеко смо ми од цивилиза-
ције и бићемо све даље, јер омладина има лоше учитеље.

пред њима опет бучне ноћи без ин-
формација, због пребацивања надле-
жности с једних на друге и неисправ-
ног градског мониторинга, као и због
одбијања руководства ’Азотаре’ да се
огласи у јавности”, навео је Иван.

Е баш га цепидлачи.
А лепо му је Снежана Богосавље-

ви Бошковић, надлежна министар-
ка, црно на бело, одговорила. Те ка-
да је започео ремонт, те којим ће се
редом заустављати погони, те шта је
циљ ремонта, те који су погони до
сада ремонтовани, те који још нису.
На крају, опет лепо, црно на бело,
написа у једној реченици да ће
„овлашћене стручне установе” после
„извршити мерења” и „утврдити ка-
кав је утицај на животну средину”. А
након тога „предузеће се мере пред-
виђене законом”. Печат, потпис и
баста.

Мада, као прави, у овдашњим
условима „школовани” политичар,
није одговорила на само једну једи-
ну „ситницу”: да ли ће „Азотара” и
даље загађивати панчевачки ваздух?

То јест, на постављено питање.

З. Сп.

Перчејанице
Донедавно апсолутно недодирљив!
Посебно када не исплаћује раднике
и држави не измирује „милионске”
пореске обавезе. С друге стране, и те
како додирљив када треба да добије
силне кредите, и то уз покриће у ви-
ду некакве јалове јаловине. Реч је,
наравно, о шабачкој екстратајкунчи-
ни Милораду Богићевићу, који је
ових дана почишћен премијеровом
челичном метлом. Проваљен да је
мувао с банкама...

И није у томе усамљен – у бајбоку
му друштванце прави још једна ци-
ца-маца која се загрцнула од силног
бизниса! А зна се шта се под нарече-
ним термином најчешће подразуме-
ва у Србији... Елем, некадашњи Сло-
бин јуноша – Горан Перчевић, не-

Загађење и
„школовани” 
политичар

У име грађана Панчева, Иван Карић,
народни посланик и председник
странке „Зелени Србије”, још у сеп-
тембру је у републичком парламенту
поставио питања о томе шта све обу-
хвата ремонт „Азотаре” и да ли ће та
фабрика по окончању поменутог по-
сла и даље загађивати панчевачки
ваздух.

Одговори су пристигли 7. новембра.
Незадовољан њима, Карић је у уторак,
25. новембра, питања поновио.

„Панчевци су преживели покрета-
ње производње у ,Петрохемији’, јер је
након отклоњеног квара на опреми
постројење покренуто тек четвртог
дана. Према добијеном одговору,
ускоро би требало да уследи покрета-
ње производње у још старијој фабри-
ци – ’Азотари’. Панчевци су поново
забринути због тога и питају да ли су

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Менхетн у Панчеву: шест трака у једном смеру, има ту још места

У понедељак, 24. новембра, у 12 и петнест

Снимио Александар Стојковић
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• Није хтео да буде марионета и одмах су му смрсили конце!
• Осећам промене. Жига ме у крстима.
• Није све тако црно. Гледајте „Пинк”!
• Није га држало место, па је побегао из затвора.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

КАД ВИДИМ КО ЈЕ СВЕ ПРОФЕСОР, ДОЂЕ И МЕНИ ДА КУПИМ

ДИПЛОМУ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 27. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 



Од почетка године у
Сигурној кући 
Панчево боравило 
85 корисника

СОС телефон 
0800-100-113

„Проценат жена које причају
о насиљу је повећан, а ниво
подршке и услуга је порастао
последњих година”, оценила
је Јасна Вујичић, координа-
торка Сигурне куће Јужноба-
натског округа Панчево, по-
водом Међународног дана
борбе против насиља над же-
нама 25. новембра. Она је до-
дала да и даље постоје пре-
преке у решавању овог озбиљ-
ног друштвеног проблема, а
међу њима су: недовољна са-
радња установа, мали број
стручњака који раде у Сигур-
ној кући (свега њих три), спо-
рост решавања судских посту-
пака и скромна подршка же-
нама након изласка из уста-
нове.

Током прошле године за-
штиту и помоћ стручњака из
Сигурне куће затражили су
четрдесет једна жена и четр-
десет четворо деце. Јасна Ву-
јичић је објаснила да је скло-
ниште од насилника потребно

НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА – ОЗБИЉАН ДРУШТВЕНИ ПРОБЛЕМ

ПРИОРИТЕТИ: ЕДУКАЦИJА И НОВИ ЗАКОНИ

Четвртак, 27. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 

АКТУЕЛНО 3

Иван Ивачковић, чија је прет-
ходна књига „Како смо про-
певали” за непуних годину
дана доживела четири издања
и освојила престижну награду
„Десимир Тошић”, ових дана
објављује нову књигу, названу
„Писма из Тајног града”. У
њој, кроз стотинак текстова
писаних у форми дневничких
бележака, Ивачковић описује
пут од доба када су царовале
грамофонске плоче и када је
музика била ствар од живот-
ног значаја, до времена када
су се и плоче и живот давали
у бесцење.

Он за „Панчевац” каже да
је ово његова досад најлич-
нија књига и да је писао и о

неким важним и драгим
стварима које је доживео у
Панчеву. Прва промоција
књиге биће одржана у на-
шем граду, у Културном
центру, 6. децембра, у 19 са-
ти. Занимљиво је да ће
Ивачковић овом промоци-
јом обележити и 50. рођен-
дан, а улаз ће бити слободан.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ИВАНА ИВАЧКОВИЋА

Писма из Тајног града

ћу тек када су животно угро-
жене. Наша саговорница је
навела да жена седам пута у
просеку покушава да изађе из
насиља, али да је сам чин од-
ласка из заједнице често тек
почетак проблема.

Безбедност и подршка
– Насилници не дозвољавају
својим жртвама да се осамо-
стале и тада почиње прогања-
ње, пресретање на улици, иза-
зивање проблема на радном

У установи жене могу бора-
вити најдуже шест месеци.
Стручњаци им пружају следе-
ће услуге: безбедност, основ-
но збрињавање, једнократну
материјалну помоћ, правну
подршку, помоћ при школо-

ове године боравило у тој
установи, била је запослена.
Већина њих је скромног обра-
зовања, са завршеном основ-
ном школом.

Незапосленост је један од
основних разлога због којих
се жене враћају у заједницу из
које су побегле. Кроз реализа-
цију различитих пројеката
стручњаци у Сигруној кући
раде на економском оснажи-
вању корисница. Захваљујући
помоћи холандске организа-
ције „Киндер перспектив”
ускоро ће почети обуке за
осам корисница до 25 година,
које ће похађати курсеве за
послове кувара, пекара, шнај-
дера и фризера, а комплетна
опрема остаће у њиховом вла-
сништу.

Поводом Међународног да-
на борбе против насиља над
женама изнет је податак да
свака друга жена у Србији тр-
пи неки вид насиља, а да су
двадесет две жене изгубиле
живот у породичном насиљу.
Зорана Михајловић, потпред-
седница Владе и председница
Координационог тела за род-

Кафана „Ђерам”, на самом
улазу у Старчево, у суботу,
29. новембра, биће место
на коме ће се одржати изу-
зетно занимљив догађај:
прослава Дана републике,
уз традиционалан свињо-
кољ, такмичење у припре-
мању свињског паприка-
ша, прављење чварака, уз
музику која је обележила
време СФРЈ, југословенске
заставе и све што је некад
пратило један од највећих,
ако не и највећи празник у
Југославији.

Такмичиће се шест еки-
па, а свака ће представља-

ти по једну од некадашњих
република Југославије. У
исто време мајстори поред
казана топиће чварке од
свеже сланине. Овај мини
југоносталгичарски спек-
такл почиње у 10 сати, уз
незаобилазну кувану раки-
јицу и кисели купус. 

Биће то сјајна прилика
да се подсетимо лепих,
давнопрошлих времена,
када смо били много срећ-
нији и безбрижнији. 

Више информација о
овом догађају може се ви-
дети и на сајту www.kafa-
nadjeram.rs. Ј. Ф.

Пријава насиља у породици (МУП):
0800/10-10-10

Сигурна кућа Панчево – СОС тел:
0800/10-01-13

www.sigurnakucapancevo.rs
Аутономни женски центар – СОС тел:

011/266-2222
www.womenngo.org.rs 

НЕ ТРПИ НАСИЉЕ.
НЕ СТИДИ СЕ. НЕ ЋУТИ.

ПРИЈАВИ. СПРЕЧИ.
Спаси себе. Спаси друге.

УУ  ССУУББООТТУУ,,  2299..  ННООВВЕЕММББРРАА

Дан републике 
у „Ђерму”

ББЕЕССППЛЛААТТААНН  ССООСС  ТТЕЕЛЛЕЕФФООНН

Сигурна кућа у Панчеву отворена је пре тачно три године.

Та установа може да прими петнаест особа, а до сада је

кроз њу прошло 177 жена и деце. У оквиру Центра за со-

цијални рад „Солидарност” Панчево функционише беспла-

тан СОС телефон (0800-100-113), на који се може пријави-

ти насиље, и Саветовалиште за рад са жртвама породичног

насиља.

ММААЊЊЕЕ  ССИИЛЛЕЕ,,  ВВИИШШЕЕ  ННЕЕЖЖННООССТТИИ

Волонтери „Буди мушко клуба” обележили су у уторак, 25.

новембра, Међународни дан борбе против насиља над же-

нама. „Буди мушко, билдуј мозак”, „Мање силе, а више не-

жности”, „Мушкарац није ловац, жена није трофеј” – неке

су од порука које су исписане на плочницима поред Култур-

ног центра. Акцији су се прикључиле и волонтерке које су

прошле тренинг о родно заснованом насиљу „Крени од се-

бе”, у организацији Аутономног женског центра. У исписи-

вању порука су учествовали и грађани, а заузврат су доби-

јали брошуре и сувенире. Акцију је подржало и удружење

„Конектинг пипл”.

„Буди мушко клуб” је основан у мају и окупља младе који

мисле својом главом, верују у себе и не плаше се да мењају

правила. Представници удружења позивају младе људе да

им се придруже и присуствују састанцима тог клуба, који се

одржавају сваког понедељка од 19.30 у Дому омладине.

БОРКОВИЋ НА ПРИЈЕМУ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Успешна сарадња се наставља
У маниру правог домаћина
градоначелник Панчева Павле
Раданов у среду, 26. новембра,
угостио је Душана Борковића,
најбољег српског аутомобили-
сту и светског аса тог спорта.

На пријему у Борковићеву
част први човек нашег града
изразио је захвалност суграђа-
нину за све успехе постигнуте
на недавно завршеном Шам-
пионату света (WTCC), као и
за веома запажену промоцију
Панчева широм планете. Ра-
данов је наговестио да ће Град

у наредном периоду, у складу
са својим могућностима, и да-
ље бити поуздан партнер ис-
такнутом Панчевцу.

Душан Борковић није крио
задовољство због успешне са-
радње с првим људима града и
рекао је да Панчево увек носи
у срцу и да се то никада неће
променити.

– Увек кад изађем на ауто-
мобилску стазу, у мислима ми
је да се нађем на подијуму за
победнике, али исто тако бо-
рим се и за свој град и његову

промоцију. Такође, успех који
сам остварио није само мој,
већ и свих из екипе, као и
спонзора. Огромне су могућ-
ности у такмичењу као што је
ово у којем ја наступам. Преко
700 милиона људи посматрало
је трке у минулој сезони, а то је
више од шампионата у „Фор-
мули 1”. Исто тако, како су пе-
дантни стручњаци израчунали,
у овом тренутку моја пи-ар
вредност премашује 100 мили-
она евра, што омогућује и мно-
го маркетиншког присуства у

мојој каријери – истакао је
Борковић у обраћању јавности.

Више о наставку Боркови-
ћевих наступа биће познато за
неколико недеља, јер много
тога зависи од финансија, али
је готово сигурно да ће и у но-
вој години возити у WTCC-у.

Пријему у кабинету градо-
начелника присуствовао је и
Александар Фаркаш, градски
већник задужен за спорт, који
је младом Панчевцу пожелео
много успеха у наредном пе-
риоду. С. Д.

Градски графит: 

Уличне манифестацијеБесплатно тестирање

ППООВВООДДООММ  ССВВЕЕТТССККООГГ  ДДААННАА  ББООРРББЕЕ  ППРРООТТИИВВ  ХХИИВВ--аа

Креативни омладински цен-
тар Панчева за борбу против
сиде (Компас) поводом Свет-
ског дана борбе против сиде,
1. децембра, припрема кам-
пању пуну занимљивости. У
суботу, 29. новембра, као и у
понедељак, 1. децембра, ак-
тивисти Компаса ће учество-
вати у централним уличним
манифестацијама у Улици

Живојина Мишића, од 12 до
14 сати, односно од 11 до 17
сати. Посетиоци ће имати
прилику да се информишу о
превенцији и заштити од за-
разе ХИВ-ом и да добију бес-
платне кондоме. Такође, у по-
недељак, 1. децембра, биће
организована и трибина у
„Аполу”, од 19.30.

И. П.

Завод за јавно здравље придру-
жиће се обележавању Светског
дана борбе против АИДС-а ор-
ганизовањем бесплатног те-
стирања на ХИВ. Сви заинте-
ресовани суграђани ове анали-
зе могу урадити од 1. до 5. де-
цембра у саветовалишту за
ХИВ и ДПСТ (добровољно по-
верљиво саветовање и тестира-
ње), у Заводу за јавно здравље,

у Пастеровој 2, соби 101, на
првом спрату, од 9 до 13 сати.
Информације је могуће доби-
ти на број телефона 013/310-
466. Тест на ХИВ је анониман,
бесплатан, не заказује се и за
њега није потребан упут. Како
наглашавају стручњаци из За-
вода за јавно здравље, пре до-
ласка на тестирање не сме се
узимати храна. И. П.

како малолетницама, тако и
женама у зрелим годинама,
али и бакама од 80 година,
које најчешће трпе насиље од
синова. Она је истакла да је
проблем насиља много већи,
јер жене долазе у сигурну ку-

месту и друго. Дешава се да
жена одмакне у осамостаљи-
вању, да се опет врати у зајед-
ницу из које је побегла и да
опет дође код нас као жртва –
истакла је координаторка Си-
гурне куће.

вању и запошљавању, психо-
социјалну подршку, реуспо-
стављање контакта са сродни-
цима и рад са децом, а након
изласка из установе жртве
имају могућност да позову
СОС телефон или да посете
Саветовалиште. Јасна Вуји-
чић каже да жене након бо-
равка у кући уточиште најче-
шће проналазе код сродника
или у приватном смештају.
Добијају социјалну помоћ и
дечји додатак, али је проблем
незапослености ових жена ве-
ома изражен, те су њихова ег-
зистенција и осамостаљивање
под великим знаком питања.
Према подацима Центра за
социјални рад „Солидар-
ност”, који руководи Сигур-
ном кућом, само једна од че-
трдесет једне жене, колико је

ну равноправност, изјавила је
да ће Влада помоћи сигурним
кућама, да ће радити на из-
мени закона, на едукацији и
на економском осамостаљи-
вању жена. Повереница за за-
штиту равноправности Неве-
на Петрушић оценила је да је
насиље над женама распро-
страњено и да је држава ду-
жна да успостави делотворни
систем заштите и покаже
истинску посвећеност у су-
збијању ове опасне друштве-
не појаве.

И. Предић

(Текст је део реализације
пројекта „Реци НЕ насиљу и

дискриминацији, реци ДА то-
леранцији”, који је подржао
Покрајински секретаријат за

спорт и омладину)



На штанду који ће бити по-
стављен између Градског
архива и Зелене пијаце, у
суботу, 29. новембра, од 11
сати, Нова странка ће при-
редити акцију под називом
„Разговор с народним по-
слаником”. Заинтересова-
ни грађани тада ће моћи да

разговарају с Владимиром
Павићевићем, народним
послаником у Скупштини
Србије и замеником пред-
седника Нове странке. Он
ће том приликом одговара-
ти на питања грађана и
представити програм на-
зван „Нова мобилизација”.

Обнављање акредитације и
добијање највише оцене од
надлежне агенције било је по-
вод да Слободан Овука, дирек-
тор Дома здравља, и Мирослав
Тепшић, први човек Савета за
здравство СНС-а, на конфе-
ренцији за новинаре у среду,
26. новембра, прокоментари-
шу стање у овој области.

– Установе чији је оснивач
Покрајина не могу рачунати
на подршку и испада да По-
крајина више брине о томе ка-
ко ће именовати директора
Болнице него како ће том ди-
ректору помоћи да она изгле-
да пристојно. Срамота је да се

не може завршити зграда За-
вода за јавно здравље, да се
интернистички блок у Болни-
ци урушава и да људи, врхун-
ски професионалци у свом
послу, раде у немогућим
условима. Панчево је у Вој-
водини незаслужено на репу
догађаја већ дужи низ годи-
на, а када будемо добили
покрајинску власт, као
странка која зна како се ра-
ди у систему здравства, може-
мо допринети да и наша бол-
ница буде међу најбољим
установама – рекао је Овука.

Он је указао и на нерешен
проблем стоматологије, јер је,

према његовим речима, поку-
шај да тај сектор на тржишту
остварује своје приходе „дожи-
вео потпуни фијаско”, али је и

напоменуо да „постоје реалне
најаве” да ће 2015. година бити
боља бар што се здравственог
система тиче.

О проблему недовољног
броја лекара и бољој органи-

зацији у здравству говорио је
овом приликом и Мирослав
Тепшић, који је подвукао да
Министарство здравља наја-

вљује да ће ипак побољша-
ти кадровску структуру,
бар када су ургентне слу-
жбе у питању.

У овој странци су најави-
ли и да ће у петак, 28. но-
вембра, у малој сали зграде
Градске управе, бити одржа-

на трибина под називом „Бив-
ши супружници, али заувек ро-
дитељи”. Скуп у организацији
Савета за бригу о деци и Уније
жена Градског одбора СНС-а
почеће у 18 сати.

„Панчево има неколико ба-
шта на рубу града и већину
њих направили су становни-
ци. Градски урбанистички
план не дефинише урбане
баште, а појединци их не
популаришу, због чега се
мало зна о њима. У Панчеву
би урбане баште могле на
доста места да се организу-
ју. Поред задовољства да са-
ми узгајају своју храну, која
није третирана пестициди-
ма, грађани би имали и еко-
номску корист, јер им је за
мање новца доступна орган-
ска храна, која је у продав-
ницама много скупља”, ка-
же се у саопштењу Савета за
пољопривреду Покрета со-
цијалиста.

Становништво у градо-
вима се повећава, у урба-
ним срединама је око 28
одсто незапослених, стан-
дард је све нижи, доступ-
ност и безбедност хране је
све проблематичнија, ква-

литет живота драматично
опада, „а о храни и не раз-
мишљамо” – примећује ова
странка. Зато Покрет соци-
јалиста подсећа на идеју о
заједничким баштама, која
се осамдесетих година по-

јавила код нижих слојева
становништва у Аустрали-
ји, Америци, Европи и Ру-
сији, а последњих децени-
ја је популаризована у чи-
тавом свету. Оне су схва-
ћене као средство да се на
нивоу локалних заједница
обезбеди приступ и упра-
вљање изворима хране, до-
принесе социјалном и еко-
номском развоју града у
време кризе и ублажи ме-
ђусобно отуђивање људи, а
код деце подстакне стица-
ње радних навика и одго-
ворности.

ккааппииттааллаа  ииллии  ввиишшее  оодд  5500  оодд--
ссттоо  ггллаассоовваа  уу  ооррггааннииммаа  ууппрраа--
ввљљаањњаа,,  ддррууггаа  ппррааввннаа  ллииццаа  уу
ккоојјииммаа  јјааввннаа  ссррееддссттвваа  ччииннее
ввиишшее  оодд  5500  ооддссттоо  ууккууппнниихх
ппррииххооддаа  ооссттвваарреенниихх  уу  ппрреетт--
ххоодднноојј  ппооссллооввнноојј  ггооддииннии””!!??

Ово је као шлаг на торти
државне отимачине!

Опет посла за Суд 
у Стразбуру?
Као прво, ту спадају и оне
фирме које уопште нису јавна
предузећа, него, на пример,
акционарска друштва, чији је
већински пакет акција, после
раскида приватизационих
уговора, привремено припао
држави. Типичан пример за
то је управо „Панчевац”. Да-
кле, запосленима ће бити оду-
зиман „десетак”, и то у фирми
која већ две деценије не доби-
ја ама баш ни цвоњка буџет-
ских пара и издржава се само
од онога што на тржишту за-
ради! А угурана је у категори-
ју оних мастодонтских преду-
зећа (као што је „Србијагас”,
на пример) чији запослени на
рачун свих нас праве губитке
мерене десетинама милиона
евра и имају плате о којима
можемо само да сањамо.

Као друго, основано се сум-
ња да „народни” посланици
немају појма о томе шта
стварно пише у поменутом за-
кону за који су већински ди-
гли руке. А пише да ће запо-
сленима у предузећима која
током идуће године буду при-
ватизована, држава и даље
узимати 10 одсто од зараде,
без обзира на то што раде у
чисто приватној фирми!?
Другим речима, ако неколико
стотина предузећа почетком
идуће године добију приват-
ног власника, запосленима ће
и даље плате бити умањиване,
уколико су током ове послов-
не године више од 50 одсто
прихода добијали из јавних
средстава!

И може се с великом дозом
сигурности очекивати да ће
после тога Суд у Стразбуру
опет имати пуне руке посла с
бројним тужбама из Србије.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 27. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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Привремени закон 
с важењем за вјеки
вјеков

Догодине одузимање
од плата запослених
и у приватним 
фирмама

Наша Народна скупштина
недавно је усвојила један
омањи пропис, са једва 14
чланова, који је изазвао све-
општу и неподељену пажњу
јавности. Његов назив је: „„ЗЗаа--
ккоонн  оо  ппррииввррееммеенноомм  ууррееђђиивваа--
њњуу  ооссннооввииццаа  ззаа  ооббррааччуунн  ии  иисс--
ппллааттуу  ппллааттаа,,  оодднноосснноо  ззааррааддаа
ии  ддррууггиихх  ссттааллнниихх  ппррииммаањњаа
ккоодд  ккооррииссннииккаа  јјааввнниихх  ссрреедд--
ссттаавваа””.. Кратко и јасно. Тач-
није, назив уопште није кра-
так, али је зато још мање ја-
сан. Наиме, јесте да у закону
пише да ће се примењивати
„„ппооччеевв  оодд  ооббррааччууннаа  ии  ииссппллааттее
ппллааттаа,,  ззааррааддаа  ии  ддррууггиихх  ссттаалл--
нниихх  ппррииммаањњаа  ккоодд  ккооррииссннииккаа
јјааввнниихх  ссррееддссттаавваа  ззаа  ммеессеецц  нноо--
ввееммббаарр  22001144..  ггооддииннее””, али за-
то нигде у поменутом пропи-
су не пише шта значи оно
„привремено”. Да ли је у пи-
тању један, два или три месе-
ца, или је можда реч о десет,
двадесет година или за вјеки
вјеков, то никоме ко тај закон
прочита неће бити јасно. Тај
период, онако демократски,
остаје на вољу ономе ко дрма
државом, односно Владом
Србије, како год се поменути
звао.

„Очување финансијског 
система” који не ваља
Већ у првом члану овог декре-
та објашњава се зашто је он
донет. А донет је, наводно, „с
циљем очувања финансијског
система у Републици Србији и
система плата и зарада у јав-
ном сектору”. Дакле, донет је
да би се сачувао цео систем,
који (а у томе се ама баш сви у
Србији слажу) ништа не ваља!

У члану број 2 изричито се
наводи који су то „корисници
јавних средстава” које ће овај

ШТА ПИШЕ, А ШТА НЕ У ДЕКРЕТУ О ПЛАТАМА?

„ДЕСЕТАК”, ИЛИТИ ДРЖАВНА ОТИМАЧИНА

запосленима да исплаћују за-
раде умањене за десет одсто, а
тих 10 одсто новца, колико
год да је, лепо ће уплаћивати
држави. Нормално.

Законски бисери
Како би држава иначе могла
да функционише без пара?
Како би могла да издржава
11.000 страначких саветника,
да плаћа своју партијску вој-
ску, да опслужује 30.000 слу-
жбених возила, да плаћа суд-

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

У здравству догодине боље

НОВА СТРАНКА

Разговор с народним
послаником

Ускоро ће се навршити 20 го-
дина од великог егзодуса из
Крајине, а проблеми избегли-
ца се врло споро или никако
не решавају – подсећа Иници-
јативни одбор Крајишког де-
мократског форума.

„Варљива нада је постојала,
код већине страдалника, да ће
се са уласком Хрватске у
Европску унију побољшати
стање у том погледу. Нажа-
лост, ситуација је иста или
још гора: порушене куће и

привредни објекти се не обна-
вљају, нити се обештећују; не-
исплаћене пензије се не ис-
плаћују; одузето станарско
право се не враћа; нестали се
и даље воде као нестали; рад-
ни стаж се многима не при-
знаје; право учешћа у прива-
тизацији не постоји; дискри-
минаторско-репресивним за-
конима избјеглице се тјерају
да одјаве пребивалиште из
Хрватске; порези на имовину
се повећавају; пољопривредно

земљиште које се не обрађује
ће се одузимати; суђења за
ратне злочине над српским
народом у Хрватској готово да
и нема...”, каже се у саопште-
њу КДФ-а.

Иницијативни одбор упозо-
рава да је о свим тим пробле-
мима „глас Србије и тзв. међу-
народне заједнице све тиши”,
да су избеглице угуране „у
својеврсни политички гето” и
да Хрватска „и даље маше то-
љагом тајних оптужница” за

наводне ратне злочине, и то у
сврху дневне политике и
„уклањања српског народа као
тзв. реметилачког фактора у
Хрватској”.

Због свега тога КДФ изра-
жава наду да ће актуелна
власт томе посветити једну те-
матску седницу Народне
скупштине, како је и „дефи-
нисано политичким догово-
ром између Српске напредне
странке и Коалиције избје-
гличких удружења”.

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

Варљива нада у Европску унију

Око две стотине грађана
одазвало се позиву Лиге со-
цијалдемократа Војводине
и дошло на протестни скуп
који је у среду, 26. новем-
бра, у 16 сати, одржан ис-
пред панчевачког Услужног
центра.

– Градска власт је игнори-
сала иницијативу да се сма-
њи утростручени порез на
имовину, коју је својим пот-
писима до сада подржало
седам хиљада грађана Пан-
чева. Шта њих брига шта
мисли толико грађана. Али
ми ту нећемо да станемо и

одустанемо. И сада када смо
најавили да ћемо да се по-
бунимо, покушали су да се
извуку и преко ноћи се до-
сетили, само да би нас при-
мирили, да нам замагле очи
и одрже ванредну седницу
Скупштине на којој су про-
менили само тржишну цену
квадратног метра. Седе у
овој згради и само разми-
шљају како додатно да нас
опљачкају. Паорима су од-
редили пореске основице не
на пољопривредно, већ на
градско грађевинско земљи-

ште. Рекли су нам да неће
имати довољно новца у бу-
џету за следећу годину. А то
се неће променити докле
год они запошљавају људе у
јавним предузећима по род-
бинским везама и партиј-
ским књижицама – рекао је
Владан Кељевић, одборник
ЛСВ-а, прекидан аплаузима
и одобравањем присутних.

Он је додао да не би тре-
бало веровати обећањима
странака као што су СНС,
ДС, ЛДП и ДСС, за које није
могло ни да се замисли да
заједно седе у истој власти,

већ се може веровати само
сопственим новчаницима.
„Паори су у праву” писало је
на једном од плаката на
протесту с потписом „Адво-
кати Панчева”, док је на
другом било исписано
„Стоп пљачкању грађана”.

Након одржаног протеста
Кељевић је у име Лиге у
услужном центру и званично
предао предлог скупштин-
ске одлуке у којој се изричи-
то тражи да се стопа пореза
на имовину са 0,4 врати на
прошлогодишњих 0,2 одсто.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Антипорески протест

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Урбане баште

јер би био толико дугачак да
би нам био потребан ванред-
ни број новина.)

Е, онда следи бисер. За ко-
риснике јавних средстава (чи-
јим запосленима се одузима
10 одсто од плате), у тачки 5.
члана 2 Закона, каже се да су
то и она правна лица „„ннаадд  ккоо--
јјииммаа  РРееппууббллииккаа  ССррббиијјаа,,  оодднноо--
сснноо  ллооккааллннаа  ввллаасстт  ииммаа  ддии--
ррееккттннуу  ииллии  ииннддииррееккттннуу  ккоонн--
ттррооллуу  ннаадд  ввиишшее  оодд  5500  ооддссттоо

Страну припремио

Зоран
Спремо

закон очепити. Па се каже да
су ту сви они који директно
или индиректно добијају паре
из републичког и локалних
буџета; па они што раде у ор-
ганизацијама обавезног соци-
јалног осигурања; па сва јавна
предузећа, републичка или
општинска, као и фирме које
су основала таква предузећа;
па све оне јавне агенције што
су под контролом републич-
ке, односно локалне власти;
па на крају и Народна банка
Србије. Елем, сви они мораће

ске трошкове које направе не-
способни јавни тужиоци, да
закупљује сателите, да певаљ-
кама исплаћује националне
пензије, да тетоши више од
150 агенција за које се најче-
шће не зна чему служе, да
плаћа милионске пенале за
кредите које није искористи-
ла, да се представља као спа-
силац пропалих фирми, да о
нашем трошку враћа дугове
банака из којих су они ода-
брани мазнули огромне паре,
да.... (Овај списак прекидамо,



„Азотарина” лука да 
пређе у власништво 
Републике и Града 
ради стављања 
у функцију 43 хектара 
земље у њеној близини 

Делегација Панчева предвођена
градоначелником Павлом Радано-
вим у четвртак, 20. новембра, разго-
варала је у Влади Србије с представ-
ницима различитих министарстава
и јавних предузећа о неколико тема
битних за наш град. Тај састанак је

ХРОНИКА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ
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У Србији често чујемо да нам је лече-
ње бесплатно. Ипак, овај појам о до-
ступности неких државних ресурса
одавно је изгубио смисао. Кад је реч
о здравству, посебан сегмент је на-
бавка лекова. Није тајна, грађани на-
ше земље, према резултатима мно-
гих анкета, сматрају се најболесни-
јим на Старом континенту, а можда
и шире. Зато и не чуди претерана
конзумација медикамената. Троши
се све – од обичних пилула за пре-
хладу, преко лекова за умирење, до
озбиљне терапије од које нам често и
живот зависи. Некада, што би рекли
за време Тита, грађани за лек нису
ништа плаћали. Но, времена су се
променила. Фармацеутска инду-
стрија је све јача, апотека је све ви-
ше, а лекови су све скупљи. Држава
најављује да ће се од нове године си-
туација променити...

БОГДАН МИКИЋ, 
средњошколац:

– За већину нас лекови су стварно
скупи, а они делотворни, за озбиљне
болести су прескупи. Ипак, чини ми
се да држава чини много тога да ума-
њи стварну цену лекова, како би они
били доступни скоро свима. Нас
младе сада не погађа толико ова про-
блематика, али не смемо заборавити
старије суграђане који су више него

забринути за тренутно стање. Ако ле-
кови појефтине, а нешто сам читао о
томе, то ће бити права ствар за њих.

ЈАСМИНА ЋИРИЋ, 
домаћица:

– Објаснићу вам шта је наша
стварност. Јефтини лекови се добија-
ју на рецепт, а скупи се обавезно ку-
пују. Верујте, имам доста искуства у
вези с тим. Можда су ти лекови, у
ствари њихово дејство, стварно за-
служено скупи, али ипак треба ми-
слити о томе где ми живимо и да ли,
што се каже, обичан свет то може се-
би да приушти.

ЂОРЂЕ ГЛАВОНИЋ, 
пензионер:

– Одмах да кажем, лекови су ску-
пи, а иако имам много година не се-
ћам се кад сам последњи пут неки
лек добио бесплатно. Конкретно, ја
користим лек који кошта хиљаду ди-
нара по кутији, а мени је неопходно
неколико таквих кутија месечно, па
ви сад размислите да ли то просечан
пензионер себи може да приушти.

САНДРА ТОДОРОВИЋ, 
будући фармацеут:

– Сигурна сам да постоје лекови
који су скупи, за многе чак недоступ-
ни, али треба бити поштен па рећи

зашто је то тако. Има лекова на који-
ма су годинама рађена истраживања
како би се они нашли на тржишту.
Не заборавите, то су лекови који спа-
савају људске животе. Скупе су и
компоненте од којих се они праве, а
где су знање и уложен труд? Све то се
мора узети у обзир када се прича о
цени неког лека.

НИКОЛА БОГОСАВЉЕВИЋ, 
рукометаш:

– Оно што ја знам јесте да су леко-
ви скупи и често  недоступни онима
који не могу без њих. Наравно, нају-
гроженији су пензионери, односно
старији људи, а зна се каква су њихо-
ва примања. Нажалост, цена лека
није висока само због његовог деј-
ства, већ и због много оних који се
„уграде” у њу, и то није тајна. Најви-
ше испаштају болесни.

МИЛИЦА КОЈИЋ, техничар 
пољопривредне механизације:

– Не сећам се да сам икада лек до-
била бесплатно. Нажалост, често сам
у апотекама, како у државним, тако
и у приватним. Нема те апотеке у ко-
јој ћете нешто добити без плаћања. У
сваком случају, наша држава би мо-
рала на квалитетнији начин да по-
могне онима који не могу без лекова.

Анкетирао С. Дамјанов

Ђ. ГЛАВОНИЋЈ. ЋИРИЋ С. ТОДОРОВИЋ Н. БОГОСАВЉЕВИЋ М. КОЈИЋ

НАША АНКЕТА

КАДА СТЕ ПОСЛЕДЊИ ПУТ ДОБИЛИ БЕСПЛАТАН ЛЕК?

Нико се не сећа

Б. МИКИЋ

У Стамболу, на Босфору, неко је
некога убо ножем незгодно, на-
мртво. Е, сад: ко је кога убо? Тур-
чин Србина? Муслиман право-
славца? Навијач навијача?

У Београду, на ушћу двеју река
испод Авале, неко је некога ба-
цио низ степенице, па је тај баче-
ни после неколико дана умро. Ко
је ту кога бацио? Србин Францу-
за? Православац католика (или
протестанта, свеједно)? Навијач
навијача?

Прихвата се једино одговор
под Ц: навијач навијача. Ко је за-
окружио А или Б, не мора да чи-
та даље, ништа му неће вредети.
Уосталом, под Б је могао да буде
и атеиста; утолико горе по њега,
тек он је заслужио, казаће ти ко-
ји мисле под Б.

Каква је разлика кад неко уби-
је Ивковића и кад неко убије Та-
тона? Никаква, хвала на питању.
Осим што је од овог истанбул-
ског случаја направљена фрка
небеска, дипломатски скандал и
све што се могло направити. За-
мислите само да је влада Репу-
блике Француске поступила она-
ко како је поступила влада Репу-
блике Србије. Француска је мало
већа сила, да вас подсетим. Ови
из владе Републике Турске изви-
њавали су се онолико; за разлику
од Србије, успели су да похапсе
прво осам, па још пет сумњивих
и сада их испитују (нека им је
Алах џ. ш. на помоћи). Колико је
нама требало да похапсимо на-
падаче на Бриса Татона?

И тај турски селектор убио се
од извињавања за своје – факат –
претеране изјаве, али све то уза-
ман. Од те трагедије направљен је
политичко-шовинистички спек-

такл који траје и даље. Французи
од погибије Бриса Татона спек-
такл нису правили, ако се сећате.

У овој причи апсолутно је не-
битно ко је ту Србин, Турчин,
Француз; православац, мусли-
ман или католик, па чак и атеи-
ста (мада је то отежавајућа окол-
ност – да га је неко питао, а није,
јер они не питају; они бију). Бит-
но је да је навијач. Овај режим и
његови подгузни медији користе
бестидно сваку прилику да дру-
гога оптуже за балван у оку, не
видећи свој балван у свом оку.
Да је неки несрећник (далеко би-
ло!) био убоден или насмрт пре-
млаћен у Русији – да ли би се би-
ла дигла оволика фрка? Нешто
ми се не јавља. Турци су, међу-
тим, већ две и по деценије нај-
згоднији кривци; то су нас нау-
чили Караџић и Младић својим
слабоумним причама о наставку
Првог српског устанка. Свака па-
метна власт водила би рачуна о
томе да Турску и нас везује мно-
го више политичких, дипломат-
ских и економских интереса –
него историјских непријатељста-
ва. Навијачи су навијачи, без об-
зира на веру или нацију: убијаће
се међусобно свакако.

Тражење непријатеља по сваку
цену води у блесавост: ето вам
Хрвата који су у недостатку бо-
љег нашли Воју Шешеља да се
над њим ужасавају и доносе ре-
золуције у Сабору и Европском
парламенту, као да не виде да је
Воја овде појава маргинална и
смешна. Од свега тога само ће се
он радовати, по свом обичају. А
како би било да Срби и Хрвати
почну да траже пријатеље уместо
да измишљају непријатеље?

Убиство у Турској

ГРАДОНАЧЕЛНИК РАЗГОВАРАО С ПРЕДСТАВНИЦИМА ВЛАДЕ

ПРЕДЛОГ ЗА АКТИВИРАЊЕ „ГРИНФИЛДА 2”

Пише: Милош Васић

– Главна тема била је идеја да
Панчево добије нову речну луку.
Предложио сам да пре приватизаци-
је „Азотаре” то предузеће буде поде-
љено на два нова – једно би се бави-
ло производњом минералних ђубри-
ва, а друго би било формирано од са-
дашње „Азотарине” луке. Тај објекат
би прешао у власништво Републике
и Панчева, и на тај начин бисмо мо-
гли да активирамо 43 хектара град-
ског грађевинског земљишта у зале-
ђу двеју лука. Ми до те земље сада не
можемо да приђемо, јер је она опа-
сана приватним парцелама. Овако
бисмо имали приступни пут, а Пан-

поставило Градско веће Панчева од-
говор није никад стигао.

Раданов је предложио својим саго-
ворницима да буде размотрен пред-
лог да подручје на коме се налазе
панчевачка изворишта и фабрика
воде постану део Панчева.

– Тражио сам да фабрика воде ко-
ја се налази на територији општине
Палилула уђе у наш Генерални план,
јер не можемо да реализујемо проје-
кат прикључење северних села на
градски водовод због проблема с до-
бијањем дозвола од те београдске
општине. Палилули тај мали про-
стор не значи ништа, а нама је изу-
зетно важан, па сам зато тражио да
он постане део територије нашег
града – објаснио је градоначелник.

Он је додао како је представници-
ма министарстава панчевачка деле-
гација дала све информације о се-
верној индустријској зони, укључују-
ћи и пропагандни материјал, уз мол-
бу за помоћ приликом налажења ин-
веститора који би ту градили погоне.
Раданов је напоменуо како је у раз-
говору с надлежнима било речи и о
изградњи железничке обилазнице
око Панчева. Посебно је истакао за-
бринутост грађана старе Мисе због
тога што је НИС најавио градњу но-
вих погона у Рафинерији који ће до-
нети повећан промет железничког
саобраћаја с потенцијално опасним
теретом. Д. Вукашиновић

ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Тасић реизабран
Улога начелника ојачана
изменама Закона 
о државној управи

Влада Србије је на својој седници одр-
жаној 14. новембра поново поставила
Зорана Тасића за начелника Јужноба-
натског управног округа. Тасић ће свој
нови мандат обављати у складу с из-
менама Закона о државној управи ко-
је су положај начелника усагласиле с
дужностима које по закону он треба
да обавља. То значи да начелник више
неће бити државни службеник као до
сада, већ функционер у рангу генерал-
ног секретара Владе.

С те позиције Тасић ће моћи да
координира рад подручних једини-

ца органа државне управе, те да са-
рађује с републичким министар-
ствима и локалним самоуправама
на територији Јужнобанатског
округа. Тасићево ново постављање
на ту функцију образложено је ње-
говим досадашњим доследним
спровођењем политике Владе Ср-
бије, чиме је оправдао указано по-
верење.

Влада ће ускоро предложити нове
измене Закона о државној управи по
којима ће убудуће сва комуникација
између локалних и републичких ор-
гана власти обавезно ићи преко
округа, чиме ће положај и улога на-
челника ових делова државне управе
бити додатно ојачана.

Д. В.

ННЕЕППРРИИХХВВААТТЉЉИИВВАА  ИИДДЕЕЈЈАА

организован на предлог градоначел-
ника Панчева, а након краћег сусре-
та који је он недавно имао у Панче-
ву са Зораном Михајловић, пот-
председницом Владе и министар-
ком грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.

Раданов је објаснио како су ци-
љеви састанка били да локална
власт изложи своје приоритете ко-
ји су делимично или потпуно у
надлежности републичке власти и
да пре планирања панчевачког бу-
џета сазна шта о њима мисле у
Влади.

чево би добило могућност економ-
ског развоја – изјавио је Раданов.

Он је подсетио да је меморанду-
мом потписаним 2013. између Владе
Србије, Панчева и компаније „Ал
Дахра” то земљиште одређено за ло-
кацију на којој фирма из Уједиње-
них Арапских Емирата намерава да
изгради нову луку, те да развија раз-
личите привредне активности. Гра-
доначелник је напоменуо да је током
састанка поново поставио питање да
ли меморандум још увек важи, или
је то земљиште слободно, јер на зва-
нично питање исте садржине које је

Милан Ивовић, председник Само-

сталног синдиката „Азотаре”, изја-

вио је да су радници били шокира-

ни када су из медија сазнали за

предлог градоначелника да се лука

издвоји из састава те фирме.

– То је био циљ и бивших власни-

ка, који су нам наговестили да ће

производња бити угашена након

пет до седам година, јер је њих очи-

гледно занимала само лука. „Азота-

ра” без луке је сасвим друго преду-

зеће и без ње је вредност фабрике

много мања, што значи да би и ин-

тересовање за куповину производ-

них погона знатно опало. У том слу-

чају би неко имао мотив да нас ку-

пи само да би од фабрике направио

складишни простор за луку, а 800

до 900 радника би се нашло на

улици – рекао је Ивовић.

Додао је да би фабрика минерал-

них ђубрива тешко опстала и када

би се нашао купац за њу, јер би мо-

рала да уз превисоку цену гаса пла-

ћа и скуп транспорт, што би њене

производе учинило неконкурент-

ним и отерало „Азотару” у стечај.

Ивовић је напоменуо да би подела

те фабрике била опасна и за „Пе-

трохемију”, која преко „Азотарине”

луке добија део сировина и отпрема

неке готове производе.

– Овај град без те две фабрике не-

ма будућности и ја не знам одакле

некоме у локалној самоуправи иде-

ја да без икаквих консултација с би-

ло ким у јужној зони, а нарочито с

радницима, износи такве предлоге

у министарствима. Очекивали смо

да ће нам градоначелник омогућити

разговоре о будућности „Азотаре” и

„Петрохемије” с премијером или не-

ким другим члановима Владе, а не

да даје овако неприхватљиве идеје

– рекао је овај синдикалиста.

Он је навео да је поступак градо-

начелника Раданова неразумљив и

зато што се локална самоуправа у

тешким тренуцима за „Азотару” на-

кон њене приватизације огласила

ненадлежном за то предузеће.



Регионална привредна ко-
мора Панчево и представни-
штво шведске компаније
„Биснод” одржали су у уто-
рак, 25. новембра, у просто-
ријама коморе, занимљиву
презентацију те фирме. Реч
је о понуди великог броја ре-
левантних информација и
на њима заснованих струч-
них процена које омогућава-
ју да предузећа послују са
знатно мањим финансиј-
ским ризиком.

Горан Муфтић, директор
„Биснода”, објаснио је да
они прикупљају податке о
фирмама у Србији из 20 зва-
ничних извора, а потом их
обрађују и својим клијенти-
ма нуде јасну слику о њихо-
вим тренутним или потен-
цијалним пословним парт-
нерима. Такве информације
се систематизују у виду оце-
не бонитета или прогноза о
томе хоће ли неко предузеће
отићи у блокаду или је фи-
нансијски стабилно.

– Постоји много примера
да предузећа приказују про-
фит, а заправо туже своје ду-
жнике за већи износ од при-
казане добити. Из тога је ја-

сно да заправо немају ни ди-
нара на рачуну, већ тај про-
фит очекују кад наплате ту-
жбу. До тада могу проћи го-
дине, тако да је очигледно
реч о ризичном пословном
партнеру. Таквим укршта-
њем података наши клијен-
ти могу избећи ризичне по-
слове – објаснио је Муфтић.

Синиша Марјановић, кон-
султант у „Бисноду”, додао је
да они располажу и подацима
о повезаним предузећима,
фирмама које се воде на име
чланова породица и других
рођака бизнисмена, па чак и о
томе ко је од пословних људи
у Србији у прошлости упро-
пастио нека предузећа и на-
ставио да се бави бизнисом на
другом месту као да има пот-
пуно чисту биографију.

Он је изнео занимљив по-
датак о томе да српски тајку-
ни имају људе чији је једини
посао да оснивају нове фир-
ме које служе за скривање
пословања и „прање” новца.
Ове базе података „Биснода”
користе и неки медији попут
„Блица” и „Курира” када
разоткривају такве махина-
ције.

Четвртак, 27. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Гаса нема јер Руси
траже авансна 
плаћања, а наши
званичници ћуте 
о овом проблему

„ХИП–Азотара” ће у хиберна-
цији дочекати 52. годишњицу
постојања, јер погони тог
предузећа и даље не раде због
недостатка гаса. Након ре-
монта су покренута построје-
ња Киселина и КАН, и треба-
ло је да крајем месеца старту-
ју Амонијак и Карбамид, али
је уместо покретања ком-
плетне производње све стало,
јер су Руси смањили испору-
ке гаса зато што га нисмо
плаћали, па га није било до-
вољно за индустријске потро-
шаче, а „Азотара” је највећа
од њих.

Милан Ивовић, председник
Самосталног синдиката фа-
брике, рекао је да, колико зна,
преговори влада Србије и Ру-
сије о нормализацији испору-
ка гаса и даље трају. Додао је
како они до сада нису дали ре-
зултате, али су упркос томе
настављени.

Његов колега Александар
Божић, председник Синдика-
та сменских радника, изјавио
је да је та организација у уто-
рак, 25. новембра, послала
писма премијеру Александру

Вучићу, министру енергетике
Александру Антићу и дирек-
тору „Србијагаса” Душану Ба-
јатовићу, којима их иронич-
но обавештава о томе да
предузеће не ради јер не до-
бија гас.

– Обавестили смо поменуте
функционере да „Азотара” не
ради због недостатка сирови-
не. Видимо да медији јављају
како гаса има, па смо закључи-

ли да премијеру и министру
нико није рекао да ствари сто-
је другачије и, ево, ми смо сад
то урадили. Ми веома касни-
мо с почетком производње
минералних ђубрива, што ће
се врло лоше одразити на на-
шу пољопривреду. Није добро
ни да „Азотара” стоји после
усвојеног Унапред припре-
мљеног плана реорганизације,
јер смо сада изложени тржи-

шној утакмици у којој не мо-
жемо да учествујемо. Ова си-
туација одговара само увозни-
цима – рекао је Божић.

Он је нагласио да ће Синди-
кат сменских радника, уколико
се ништа не промени, у наред-
них десетак дана обавестити јав-
ност о својим даљим потезима.

Према незваничним ин-
формацијама до којих је
„Панчевац” дошао, договор о
нормализацији испорука ру-
ског гаса „саплео” се о захтев
руске стране да се тај енергент
убудуће плаћа авансно или да
Србија обезбеди гаранције за
плаћања. Разлог за то је вели-
ки дуг који смо нагомилали
претходних година.

Проблем представља и то
што „азотарци” не знају шта
им је чинити са заустављеним
постројењима, јер је права зи-
ма све ближа, па би их треба-
ло конзервирати уколико не-
ће бити покретана. Званични-
ци поново ћуте о преговорима
као што су ћутали и о ре-
стрикцији гаса пре месец да-
на, рачунајући ваљда да ће не-
воље нестати тако што медији
о њима неће извештавати.

Буџетска инспекција
установила да је 
директор „Грејања”
незаконито исплатио
ово давање

Синдикати тврде да
инспектор није 
надлежан за такве
оцене

Искакање директора „Грејања”
Миодрага Лазића из новоуста-
новљене праксе исплате ума-
њеног минулог рада у јавним и
јавним комуналним предузе-
ћима у Панчеву није прошло
незапажено. Након што је уз
октобарске плате радницима
овог предузећа минули рад об-
рачунат по старом закону, од-
носно по важећем правилнику
о раду, Лазића је 17. новембра
посетио градски буџетски ин-
спектор. Он је тада контроли-
сао примену дела Закона о ра-
ду који се односи на исплату
минулог рада и утврдио да у
том предузећу није примење-
на одредба која налаже умање-
ње тог давања за 0,1 одсто од
основице плате.

Остали директори одмах су
послушали усмену препоруку
из врха локалне власти да ди-
ректно примењују Закон и за-
бораве на правилнике о раду и
колективне уговоре. Онај ко је
препоруку дао сигурно зна да
ђаво не оре и не копа и да не-
вољу не треба призивати. Ин-
спектор је свој налаз насловио
на градоначелника, што би
ваљда требало да значи да је
од њега и добио налог за кон-
тролу непоћудног предузећа.

Истина, инспектор је налаз
дао у форми мишљења, што
значи да документ није обаве-
зујући, али ће Лазић вероват-
но умети да правилно схвати
његову сврху и одустане од
даљег играња са својим поло-
жајем. Добро по њега је то
што мишљење не претпоста-
вља санкцију за прекршиоца,
али се нашао између две ва-
тре: градске власти која не би
да јој из републике неко пре-
коносира како нарушава неза-
држиви јуриш у реформе, ср-

НАСТАВЉА СЕ БОРБА СИНДИКАТА ЗА МИНУЛИ РАД

ТИХО ДИСЦИПЛИНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

„АЗОТАРА” СТОЈИ ВЕЋ МЕСЕЦ ДАНА

Магловито стање

љање такорећи, и радника ко-
ји прете тужбама због непо-
штовања важећих правилни-
ка о раду.

Челници самосталних и
синдиката „Независност” до-
говорили су у среду, 26. но-
вембра, да се обрате Мини-
старству за рад и затраже да
инспекција рада утврди да ли
је поштовање важећих пра-
вилника о раду законито или
није. Они се притом ослањају
на мишљење добијено из тог
Министарства да се ти акти
могу користити до краја јану-
ара наредне године. Такође је
договорено и да се синдика-
листи обрате надлежном од-
бору Скупштине Србије за ту-
мачење Закона и других при-
писа у вези с минулим радом.
Уколико синдикати добију
потврду да су у праву, могле
би уследити појединачне ту-
жбе радника против послода-
ваца. Једна слична авантура у
АТП-у од пре десетак година
коштала је градски буџет де-
сетине милиона динара, а
предузеће је годинама било у

озбиљним финансијским про-
блемима.

Жељко Јелкић, председник
Градског одбора синдиката за-
послених у комуналним де-
латностима, тврди да буџетски
инспектор није надлежан за
контролу правилника о раду.

– Његов посао је да прове-
рава да ли се буџетска сред-
става троше на законит на-
чин, а мислимо да у овом слу-
чају није било кршења пропи-
са. Уосталом, исплату свих за-
рада у градским предузећима
одобрава Секретаријат за фи-
нансије. Надлежни у секрета-
ријату су одобрили овакав на-
чин обрачуна минулог рада у
„Грејању” – рекао је Јелкић.

Ениса Аговић Хоти, секре-
тарка тог Секретаријата, обја-
снила је да исплата није обу-
стављена, јер је количина нов-
ца за зараде била у складу с
финансијским планом преду-
зећа. Додала је како сав новац
од умањења минулог рада
остаје у фирми, те да Секрета-
ријат не може имати увид у
начин на који се с њим посту-

па. Она је навела како има не-
званична сазнања да предузе-
ћа која директно примењују
Закон о раду тај новац прера-
сподељују  међу запосленима,
док у случају Градске управе
он иде у буџет.

Јелкић је објаснио да се та
прерасподела обавља тако
што најгоре прођу ниже ква-
лификовани радници с најду-
жим стажом који чине већину
запослених у комуналним
фирмама, а њихов новац се
углавном прелива онима с
највишим квалификацијама.
Он је нагласио да ће праве не-
воље настати тек с исплатама
новембарских зарада када ће
и плате бити умањене за 10
одсто, па ће те две „реформ-
ске” мере Владе Србије у слу-
чају обичних радника дати
кумулативни ефекат ниже за-
раде од 20 одсто. Јелкић је до-
дао да то значи како ће плате
до 30.000 динара бити сведе-
на на „минималац”, што ће
представљати жесток удар на
кућне буџете и стандард гра-
ђана.

ПРОМОЦИЈА У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

Пословни 
„Шерлок Холмс”

САВЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ СНС-а

Како ћемо куповати
струју?

ЗАВРШАВА СЕ КАМПАЊА „ГРАНД КАФЕ”

Сигурни добитници
Двомесечни програм лојал-
ности „Гранд кафи” под на-
зивом „Видим ти сигуран до-
битак” завршава се у понеде-
љак, 1. децембра. Ова кампа-
ња је изазвала велико инте-
ресовање кафопија верних
нашој најпродаванијој мар-
ки кафе, тако да је досад са-
мо у Панчеву подељено ви-
ше од 5.000 поклона из асор-
тимана посуђа које произво-
ди предузеће „Металац”. 

„Број оних који сакупљају
поене с паковања ’Гранд ка-
фе’ свакодневно расте, па се
наредних дана могу очеки-
вати све веће гужве у ’Метал-

чевој’ продавници у Панче-
ву, што показује колико су
Панчевци наши верни по-
трошачи”, оценили су у ком-
панији за производњу најпо-
пуларније кафе у Србији.

Они су додали да грађани-
ма у сакупљању поена пома-
жу рођаци, пријатељи и ко-
леге с посла, а поклоне које
добијају користе не само за
допуну кућних комплета по-
суђа, већ и за друге потребе.
Један младић је изјавио да
намерава да веренички пр-
стен за своју изабраницу
упакује у тигањ и на тај на-
чин је запроси. 

Савет за енергетику Српске
напредне странке обавешта-
ва грађане да ће од 1. јануа-
ра моћи да бирају снабдева-
ча електричном енергијом.

Најављена либерализација
– каже се у саопштењу Саве-
та – неће довести до великих
промена пошто ће грађани и
даље куповати струју од
„ЕПС Снабдевања”. Ипак,
СНС сматра да је неопходно
да се сви на време упознају с
променама на тржишту „с
обзиром на то да ће након
израде социјалних карти и
дефинисања категорија које
ће се снабдевати по регули-
саним ценама цена струје за
сва остала домаћинства по-
стати тржишна”.

Према проценама експера-
та, у овом моменту између
два и три одсто грађана, који
у зимском периоду троше ви-
ше од 2.000 киловат-часова
месечно, могли би након ли-
берализације да потраже по-
вољнијег снабдевача. „ЕПС
Снабдевање” је баш због тога
спремио нов тарифни пакет,
уместо актуелног са зеленом,
плавом и црвеном зоном, чи-
јом би применом могла да се
оствари уштеда од око 1.300
динара месечно.

Савет за енергетику Град-
ског одбора СНС-а обећава
да ће и даље грађанима пру-
жати све информације кад је
реч о променама у овој обла-
сти. З. Сп.



Центaр за таленте „Михајло
Пупин” је премијерним при-
казивањем два своја кратко-
метражна филма о Михајлу
Пупину у суботу, 22. новем-
бра, у Културном центру, обе-
лежио 160 година од рођења
нашег великог научника. Реч
је о остварењима „Пупиново
детињство” и „Михајло Пупин
поново у Банату”, која су сни-
мили полазници овог центра.

Како правило филмске
уметности налаже, аутори и
сарадници који су учествова-
ли у стварању филмске приче
о Пупину поздравили су при-
сутне госте с бине. У име еки-

пе публици се обратио глумац
Миленко Павлов, који је за-
хвалио младим људима на
труду и истрајности и истакао
да су били равноправни чла-
нови тима. Посебно му је дра-
го што је имао могућност да
сарађује с дивним и таленто-
ваним људима.

Филм „Пупиново детињ-
ство” снимљен је 2013. године
у Идвору. Режирао га је Вања
Сенеши, а сценарио, заснован
на аутобиографији „Од па-
шњака до научењака”, напи-
сао је Марко Војиновић. Од-
раслог Михајла Пупина, који
је наратор у оба филма, глуми

Мирослав Жужић, а млађег
Ненад Керлета. Сенеши каже
да му је изузетно драго што је
на премијери поново видео
људе из Идвора који су помо-
гли реализацију филма. Међу
њима је Керлета, ученик
основне школе „Михајло Пу-
пин” у Идвору. Занимљиво је
то што је он вест о главној
улози сазнао за свој рођендан.

Филм „Михајло Пупин по-
ново у Банату” режирали су
Лука Ивановић и Марко Воји-
новић, а главну улогу игра
Марко Перић. Сценарио је та-
кође заснован на Пупиновој
аутобиографији, али и на ма-

ло познатој чињеници да се
Пупин после студија у Амери-
ци вратио како би запросио
Панчевку Јелисавету Дуту Ха-
дију. У филму се појављују и
други панчевачки великани,
као што су сликар Урош Пре-
дић и оснивач недељника
„Панчевац” Јован Павловић.

Иван Ракиџић, руководи-
лац групе за филм Центaр за
таленте „Михајло Пупин”, на-
да се да ће Центар у наредном
периоду обезбедити финан-
сијска средства како би се на-
ставио рад на серијалу фил-
мова о научнику по којем но-
си име. T. P.

СВЕЧАНОСТ У „ИСИДОРИНОЈ ШКОЛИ”

ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

Поводом обележавања Да-
на толеранције, „Унесков”
тим, ђачки парламент и вр-
шњачки тим ОШ „Бранко
Радичевић” организовали
су прошле недеље турнир у
одбојци и кошарци за уче-
нике те образовне установе.

Занимљиво је да су акте-
ри мечева могли да користе
само једну руку. Према ре-
чима организатора, то је-

динствено правило уведено
је са идејом да се афирми-
ше прихватање различито-
сти. Ђаци су за тај дан при-
премили и плакате посве-
ћене толеранцији. Поред
тога, с разгласа су музичке
нумере с порукама мира,
љубави и толеранције озна-
чавале почетак и крај часа
уместо класичног школског
звона. З. Ст.

то да бисмо стварали медаље,
већ да бисмо имали радно
способно и здраво становни-
штво. Томе служи физичко
васпитање, нарочито у основ-
ним школама, јер је у њима
највећи обухват деце, а она
морају имати једнаку доступ-
ност физичким активностима
– истакла је Мариника Тепић
приликом отварања терена.

Она је нагласила да је по-
требно уредити и трибински
простор јер, како је рекла,
утакмица без публике не зна-
чи ништа, нарочито деци. У
разговору смо сазнали да је у
плану и помоћ за осветљење,
односно за поправку старих и
постављање нових рефлекто-
ра, с обзиром на то да постоје-

мом који смо реализовали –
истакла је директорка.

Треба рећи да је један од за-
служних за одличну сарадњу с
Покрајинским секретарија-
том за спорт и омладину и
професор Владимир Илић,
који у „Исидориној школи”
предаје физичко васпитање, а
својим радом последњих де-
ценија на прави начин промо-
више школски спорт.

Поводом отварања терена
домаћини су припремили
пригодан културно-уметнич-
ки програм у холу школе, где
су присутни могли да се упо-
знају са успесима ученика
„Исидорине школе”, а свеча-
ност је завршена коктелом.

С. Дамјанов

ћи не задовољавају, бар у без-
бедносном смислу. Стога тре-
ба очекивати да ће се успешна
сарадња наставити.

Задовољство због добро
урађеног посла и нове могућ-
ности да деца уживају у шко-
ли није крила ни Бранка Бе-
љић, директорка Основне
школе „Исидора Секулић”.

– Радосни смо у овој дивној
и свечаној атмосфери, јер
„Исидорина школа”, поред
уређеног дворишта на улазу,
сада има и једно светско игра-
лиште за кошарку, одбојку,
фудбал и друге спортове. Де-
ца су безбедна и могу да се ре-
креативно баве спортом, тако
да су сви запослени у школи
изузетно задовољни програ-
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Наредног викенда, у суботу
и недељу, 29. и 30. новембра,
биће одржан девети Еколо-
шко-антиглобалистички ул-
трамаратон за тркаче и пе-
шаке. Реч је о манифестаци-
ји чији је циљ да укаже на то
да је глобализација велика
заблуда човечанства.

Искрени еколози и анти-
глобалисти пред собом ће
имати деоницу дугу 140 ки-

лометара. Старт је преко пу-
та главног улаза у Рафине-
рију, а траса се затим наста-
вља кроз Панчево, па наси-
пом до Ченте, а затим од
Титела до Бешке, па преко
Фрушке горе до циља Попо-
вице. Сви учесници који бу-
ду савладали трасу, добиће
специјалне захвалнице, ме-
даље и мајице са антиглоба-
листичким знаком.

Вредност инвестиције
око 70.000 евра

Утакмица без
публике не значи
ништа

Ученици и запослени у Основ-
ној школи „Исидора Секулић”
имали су разлога за радост
прошлог четвртка. У двори-
шту те образовне установе су,
захваљујући средствима доби-
јеним од Покрајинског секре-
таријата за спорт и омладину,
отворени терен с вештачком
травом за мали фудбал и те-
рен за кошарку и одбојку, пре-
кривен тартаном и с кошеви-
ма са стакленим таблама.

Вредност те инвестиције
износи око 70.000 евра, а ово
је тринаести пут да Покрајин-
ски секретаријат за спорт и
омладину на овакав начин по-
маже наш град. Терене је
отворила наша суграђанка
Мариника Тепић, покрајин-
ски секретар, која је у обраћа-
њу јавности истакла да је то
пример како се најбоље спро-
води Стратегија развоја школ-
ског спорта у Војводини.

– Све ово јесте наше про-
грамско буџетирање, односно
фокусирање буџета на основ-
ношколско образовање у сег-
менту физичког васпитања,
јер је оно обавезно, и то не
случајно. Физичко васпитање
је једини предмет, поред срп-
ског, математике и страног је-
зика, који има континуитет од
првог до осмог разреда, не за-

ЗАВРШЕНИ ДАНИ „ЗМАЈЕВЕ ШКОЛЕ”

У славу чика Јове
Свечана примопредаја
дужности директора

Недеља дечје
креативности
и умећа

Свечаном академијом у Кул-
турном центру у понедељак,
24. новембра, завршено је обе-
лежавање 62 године постојања
и рада Основне школе „Јован
Јовановић Змај” и 120 година
од када је изграђена зграда у
којој се налази та угледна пан-
чевачка образовна установа.

Дворана је била премала да
прими све оне који су желели
да заједно са ученицима и на-
ставницима прославе дан шко-
ле. Колектив и ђаци потрудили
су се да припреме богат и при-
годан културно-уметнички
програм. На свечаности су на-
ступили чланови школског хо-
ра, језичких, литерарних и ли-
ковних секција, али и плесне и
глумачке групе, а посебну
драж светковини, као и сваке

године, дали су ђаци прваци.
Досадашња директорка школе
Драгица Вељковић захвалила
је том приликом колегама, ро-
дитељима и ђацима на више-
годишњој сарадњи и предста-
вила Милоша Благојевића, чо-
века који ће је заменити на том
месту и ове недеље званично
почети да обавља функцију ди-

ректора. Ђаци су, у сарадњи с
наставницима и учитељима,
припремили програм који је у
потпуности био посвећен чика
Јови Змају. Колаж сачињен од
скечева, песама, рецитација и
игара осветлио је живот једног
од наших најзначајнијих пе-
сника романтизма и омиљеног
песника за децу.

Током читаве недеље „Зма-
јева школа” је организовала
различите манифестације по-
водом обележавања дана свог
постојања. Ђаци виших разре-
да су се такмичили у спорту и
квизу знања, а ученици нижих
разреда су пуштали змајеве на
платоу испред те образовне
установе. Почетком прошле
недеље ђаци су се огледали у
квизу знања о Првом светском
рату, а такмичила су се по три
представника из три одељења
осмих разреда. Учесници су
награђени петицом из истори-
је и књигама. Затим је уследи-
ло општинско такмичење у ко-
шарци, на коме су, поред ђака
„Змајеве школе”, учествовали
и њихови другари из ОШ „Сте-
вица Јовановић” и ОШ „Иси-
дора Секулић”. Одржан је и
књижевни сусрет у школској
библиотеци и представљени су
награђени ликовни и књижев-
ни радови ученика те школе.

Овогодишња прослава је за-
вршена маскенбалом за учени-
ке виших разреда. З. Ст.

Четвртак, 27. новембар 2014.
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Нафтна индустрија Србије
је у уторак, 25. новембра,
својим акционарима испла-
тила дивиденду за 2013. го-
дину. Укупна сума је 13,4
милијарде динара, а бруто
износ по акцији 80,2 дина-
ра. Право на надокнаду
имају сви акционари који су
били уписани у Централни
регистар, депо и клиринг
хартија од вредности као
власници акција на дан 20.
јуна 2014. Акционарима ко-
ји су као грађани добили по
пет акција НИС-а (око 2,4
милиона мањинских акцио-
нара) уплаћена је припада-
јућа дивиденда на новчане
рачуне у Банци „Поштанска
штедионица”. Истовремено,
НИС ће уплатити порез на
приходе од капитала, који
за домаћа физичка лица из-
носи 15 одсто. Скупштина

акционара те компаније од-
редила је да за исплату ди-
виденди буде издвојено 25
одсто добити остварене у
2013. години, уместо 15 од-
сто, колико износи предви-
ђени минимум. Износ од
преко 13 милијарди динара
је највиши који је нека ком-
панија листирана на Бео-
градској берзи исплатила
као дивиденду.

Да подсетимо, Нафтна
индустрија Србије је и кра-
јем августа 2013. године
својим акционарима испла-
тила дивиденду за 2012. го-
дину. Укупна сума је тада
била 12,36 милијарди дина-
ра, а бруто износ по акцији
75,83 динара.

За подизање дивиденде је
неопходно имати важећу
личну карту.

З. Ст.

Светско игралиште за одбојку, кошарку и фудбал

ОДРЖАНА ПРЕМИЈЕРА ФИЛМОВА ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ

Пупин други пут међу Панчевцима

ИЗ ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Прихватимо 
различитост

ДИВИДЕНДЕ АКЦИОНАРИМА НИС-а

По акцији 80,2 динара

УЛТРАМАРАТОН ДО ФРУШКЕ ГОРЕ

Реци НЕ глобализму!



Изложбом „Ево ти срце на
длану”, која је отворена у пе-
так, 21. новембра, у Клубу за
одрасла и стара лица на Те-
сли, дат је ретроспективни
приказ досадашњег рада уче-
ника Основне школе „Аксен-
тије Максимовић” из Долова.
Посетиоци су имали прилику
да уживају у наступу ученика
Музичке школе „Јован Бан-
дур” и да виде разне ликовне
предмете у виду слика, рамо-
ва за фотографије, огледала,

привезака, накита, торбица,
па чак и бубњева на којима
може да се свира. О њиховим
вредностима највише говоре
награде освојене на такмиче-
њима у Македонији, Финској,
Норвешкој, Португалу, Инди-
ји, Јапану и на Куби.

– Поставка је израз искрене
дечје душе која жели да се ра-
дује детињству, ужива у њему
и све то подели са светом – ре-
кла је ауторка изложбе Елени
Антонијадис.

Она је додала да ученици
имају свест о екологији, па су
својим радовима хтели да по-
кажу да не треба ништа баца-
ти, већ се све може претвори-
ти у уметност. А. Б.

Чланови Друштва за борбу
против рака, заједно с прија-
тељима, обележили су славу
– Светог Нектарија Егонског,
заштитника пацијената од
канцера. Прослава је прире-

ђена у суботу, 22. новембра, у
просторијама удружења. Ово
је друга година како Друштво
обележава славу у адаптира-

ном објекту, који је лани и
освештан. Према речима
Милана Бисака, председни-
ка тог удружења, објекат је
реновиран захваљујући фи-
нансијској помоћи пријате-

ља и сарадни-
ка. Он је нагла-
сио да је Дру-
штво у тешкој
материјалној
ситуацији, јер
од локалне са-
моуправе доби-
ја само 150.000
динара годи-
шње. Ипак, ње-
гови чланови
последњих ме-
сеци спроводе

различите активности, међу
којима су трибине на тему
канцера и психотерапијске
радионице.

постављање рендгенског апа-
рата, набавка новог гинеколо-
шког стола, систематски пре-
гледи запослених, спровође-
ње пројекта за унапређивање
оралне хигијене, набавка са-
нитетског возила, ознаке на
језицима мањина) и позвала
запослене из других здрав-
ствених установа да дођу у
Дом здравља и виде како
установа треба да изгледа. До-
дала је да је важно да акреди-
тацију прихвате сви запосле-
ни и да она не буде обавеза,
већ да постане рутина.

Високе оцене су обрадовале
руководство и запослене у Дому

Поднебље у којем живимо,
наше навике и актуелно го-
дишње доба разлози су за то
да кажемо реч више о мо-
жданом удару. Цереброва-
скуларне болести су трећи
узрок смртности у свету, а
наша земља је у самом
европском врху када су та
стања у питању.

Приступ пацијенту с мо-
жданим ударом подразуме-
ва ургентну дијагностику и
терапију. То је веома битно
због спречавања тежих по-
следица и доброг функцио-
налног опоравка. Разлози за
мождани удар могу бити
патолошке промене на крв-
ним судовима мозга, ембо-
луси настали у срцу и уда-
љеним крвним судовима
или поремећаји опште цир-
кулације. Ово су најчешћи
кривци за такозвани исхе-
мијски мождани удар.

Хеморагијски инфаркт
подразумева крварење у мо-
жданом ткиву које је проу-
зроковано пуцањем мањег

или већег крвног суда. На че-
тири исхемијска мождана
удара долази један хемора-
гијски. Претходне болести
могу нам скренути пажњу на
стање крвних судова у орга-
низму, а синдром као што је
транзиторни исхемијски
атак (ТИА) најчешће наја-
вљује мождани удар у скори-
је време. У питању су лока-
лизовани неуролошки симп-
томи и знаци који трају не-
колико минута или сати, а
јављају се више пута месеч-
но. Трњење или слабост руке,
ноге, лица или језика указују
на суженост крвног суда који
снабдева део можданог тки-
ва. Уколико је захваћен до-
минантни део мозга, настају
поремећаји говора.

Квалитетна дијагностика
подразумева савремене тех-
нике снимања мозга и крв-
них судова, ЕКГ и лаборато-
ријске анализе. Када је у пи-
тању ТИА, доказано је да те-
рапија која утиче на крвни
притисак, холестерол и згру-
шавање крви, уз престанак
пушења, знатно умањује уче-
сталост можданог удара.
Стање пацијента диктира и
евентуалну операцију каро-
тидних крвних судова. Ако
је дошло до инфаркта мозга,
зависно од његове форме,
терапија је усмерена на то да
се сачува што већи део здра-
вог ткива, а у неким ситуа-
цијама могуће је спречити
неуролошки дефицит. Упра-
во због тога стално треба на-
глашавати ургентност овог
стања, како би се умањио
инвалидитет и побољшао
квалитет живота пацијената.

Како долази до 
можданог удара?

Пише: 
др Мирослав Тепшић

ХХИИТТННАА  ППООММООЋЋ
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ПРЕДСТАВНИЦИ АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ОБИШЛИ ДОМ ЗДРАВЉА

ВИСОКЕ ОЦЕНЕ И ПОХВАЛЕ
Здравствена заштита
унапређена за сто
одсто

Спољни оцењивачи Агенције
за акредитацију здравствених
установа Србије обишли су
Дом здравља у понедељак, 24.
новембра, како би утврдили
да ли се та установа, која је
прошле године акредитована
на период од три године, при-
држава прописаних стандар-
да. Ово је прва редовна кон-
трола, која није била најавље-
на како би оцењивачи затекли
реално стање у установи. Први
утисци посетилаца су пози-
тивни, а комплетан извештај о
посети биће сачињен у року од
петнаест дана и биће доста-
вљен Агенцији и установи. Др
Гордана Радовановић, виши
стручни сарадник из области
унапређивања квалитета рада
и међународне сарадње Аген-
ције за акредитацију здрав-
ствених установа Србије, изја-
вила је да је Дом здравља Пан-
чево за последњих годину да-
на знатно подигао квалитет у
погледу простора, али и кад су
опрема и кадар у питању.

Рутина, а не обавеза
Она је истакла да су запосле-
ни показали да могу још боље
да раде, да су прихватили све
препоруке Агенције за акре-
дитацију и подигли здрав-
ствену заштиту за сто одсто.
Др Гордана Радовановић је
побројала шта је све урађено
за протеклих годину дана
(адаптација просторија Слу-
жбе лабораторије, набавка и

Страну припремила 

Ивана 
Предић

оправдати поверење указано
прошле године, али да је и по-
ред лоших економских услова
деведесет одсто циљева по-
стављених лани реализовано.
Откривајући планове за на-
редну годину, Овука је рекао
да је планирана адаптација
двеју амбуланти – у Долову и
Качареву, најавио је отварање
јединице за централну стери-
лизацију, набавку још једног
санитетског возила и комбија
за пацијенте који одлазе на
хемодијализу и оснивање рад-
не станице за мамограф, која
би олакшала посао скрининга
рака дојке.

Др Гордана Радовановић у разговору са др Овуком

здравља Панчево. Др Слободан
Овука, директор те здравствене
установе, рекао је да су они „ус-
хићени јер су на неутралном те-
рену доказали квалитет”.

Међу најбољима у земљи
– Радили смо много и за тај
труд добили мериторну оцену
од референтне установе у Ср-
бији. Дом здравља је међу нај-
бољима у земљи, али свакако
да постоји простор за унапре-
ђење рада и квалитета, пре
свега због пацијената, али и
особља – истакао је Овука.

Он је напоменуо да није би-
ло лако одржати квалитет и

ДРУШТВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА

ПРОСЛАВИЛО СЛАВУ

Почаст Нектарију
Егонском

Поводом Светског дана ди-
јабетеса, 14. новембра, Дру-
штво за борбу против ше-
ћерне болести организовало
је другу акцију бесплатног
мерења шећера у крви. Она
је спроведена у недељу, 23.
новембра, у просторијама
удружења. Како смо сазна-
ли од Марије Николић, пот-
председнице Друштва за
борбу против шећерне боле-
сти, акцији се одазвало око
шездесет грађана, а код њих

троје је откривен дијабетес.
Они су упућени на даље ле-
чење. Грађани су имали
прилику и да измере крвни
притисак и телесну масу,
као и да се консултују с ле-
каром. Наша саговорница
подсећа да сви заинтересо-
вани људи могу доћи сваког
уторка и четвртка у просто-
рије удружења, у Савској 14,
између 8 и 11 сати, и бес-
платно проверити ниво ше-
ћера у крви.

АКЦИЈА БЕСПЛАТНОГ 

МЕРЕЊА ШЕЋЕРА У КРВИ

Повишене вредности
код три особе

РАДОВИ ЂАКА ОШ „АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”

Израз дечје душе

ХРОНИКА

НАГРАДЕ ВИШЕСТРУКИМ ДАВАОЦИМА КРВИ

Заједно у мисији спасавања живота
На свечаној академији одр-
жаној у среду, 26. новембра, у
Културном центру, у органи-
зацији Црвеног крста Панче-
во, Службе за трансфузију Оп-
ште болнице и Градске упра-
ве, уручена су признања најху-
манијим суграђанима, устано-
вама, колективима и удруже-
њима за посебно залагање и
популаризацију давалаштва
крви у току 2013. године. Сто
двадесет двоје суграђана до-
било је захвалнице јер су дали
крв 35 и 50 пута, а њих шесна-
есторо је поклонило течност
која живот значи чак 75 пута.
Четворо суграђана дало је крв
чак 100 пута. Захвалницу за
посебну ангажованост и ин-
формисање јавности о добро-
вољном давалаштву крви до-
био је наш лист „Панчевац”.

Председник Црвеног крста
Панчево др Милан Ковијанић
захвалио је свим хуманим љу-
дима и истакао да се крв коју
они поклањају не користи за ле-

чење само приликом саобраћај-
них несрећа и повреда, већ је то
и лек за многе болести крви.

У име локалне самоуправе
присутне је поздравила Суза-
на Јовановић, чланица Град-
ског већа задужена за област
рада, запошљавања и социјал-
не политике, а захвалност да-
ваоцима крви изразио је и Ду-
шан Стојић, заменик директо-
ра Опште болнице Панчево.

Награде су уручили Сузана
Јовановић, др Милан Ковија-

нић и др Јелена Пешић, на-
челница Службе за трансфу-
зију крви. На крају програма
су чланови КУД-а „Станко Па-
уновић” извели фолклорну
тачку.

Резерве крви у Служби за
трансфузију тренутно су ста-
билне, али према речима Рад-
миле Раилић Ристовске, шефа
одсека базичне трансфузије
Службе, недостају А негатив-
на и АБ позитивна крвна гру-
па. Она је напоменула да су

велики допринос у процесу
обезбеђивања резерви крви
дали појединци, али и радни
колективи, међу којима је по-
себно истакла Преображенску
цркву.

– Задовољни смо интерак-
цијом са суграђанима јер су се
увек одазивали на наше пози-
ве када су резерве крви биле
на ниском нивоу – истакла је
наша саговорница.

Она је најавила да ће се ак-
ције добровољног давања крви
одржати 2. и 3. децембра у
„ХИП–Петрохемији”, 4. де-
цембра у „Утви авио-инду-
стрији”, а 5. децембра у Слу-
жби за трансфузију крв ће да-
ти запослени у Стаклари. Док-
торка позива све суграђане да
током децембра дођу у Слу-
жбу сваког радног дана од 7 до
15 сати, и суботом од 8 до 13
сати, и дају крв, како би пред-
стојеће празнике дочекали с
добрим резервама драгоцене
течности.

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ

Нестао корисник 
Дома „Срце”

Становник Дома „Срце” у Ја-
буци Горан Ђокић напустио је
самовољно установу 8. новем-
бра и од тада није познато где
се налази. Запослени у Дому
су нестанак пријавили поли-
цији и Центру за социјални
рад. Према речима Славице
Дуковски, социјалне раднице
у Дому, Горан Ђокић је често
напуштао Дом како би пома-
гао неким мештанима Јабуке.
Мирољубив је и није агреси-
ван. Она моли све људе да их,
уколико примете овог човека,
обавесте или да се обрате нај-
ближој станици полицијске
управе. Бројеви телефона До-

ма „Срце” у Јабуци су 013/26-
24-007 и 23-58-007.



Испред наплатне службе
„Хигијене” ових дана су се
могли видети велики редо-
ви због плаћања опомена
пред тужбу и закључивања
уговора о отплати дугова на
више рата. 

После упозорења „Хиги-
јене” да грађани треба да
измире своје обавезе од 1.
до 21. новембра закључено
је 89 уговора о одложеном
плаћању дугова, на укупан
износ од 1.254.774 динара.
Подједнак број уговора

склопљен је с власницима
кућа и станова.

У истом периоду је на
име опомена наплаћено
близу 14.400.000 динара,
од чега 7.300.000 од наших
суграђана који живе у ку-
ћама и 7.100.000 од стана-
ра у стамбеним зградама.

Проценат наплате дугова
ове године је у односу на 2013.
годину порастао за 42,35 од-
сто када је реч о власницима
кућа и 30,65 одсто када су у
питању власници станова.

Туристичка организација Пан-
чева презентовала је јавности
свој сајт недавно у холу град-
ске куће. Реч је о савременом
начину представљања нашег
града, а сајт је намењен свима
који желе да се информишу о
туристичким и многим другим
потенцијалима Панчева.

Одскора сви заинтересова-
ни и на „Фејсбук” страници
ТОП-а могу видети приче о
Панчеву као доброј туристич-
кој дестинацији. Исто тако,
презентована је информација
о доступности „Гугловог”
уличног погледа нашег града.
Вреди истаћи да је Панчево
један од четири српска града –
уз Београд, Ниш и Нови Сад –
који се и тако могу упознати.

– Модерни туриста очекује
да на прави начин, доступан и
пун садржаја, упозна неку де-
стинацију, а пре него што се и
лично увери у све потенцијале,

хоће да то погледа преко интер-
нета. Зато смо се потрудили да
свима који то желе прикажемо
Панчево као веома доступну
дестинацију, с мноштвом инте-
ресантних детаља који никога
неће оставити равнодушним.
Поред тога што је модерног ди-
зајна, пун графичких приказа,
и сам садржај заслужује да се
помене, јер у најбољем светлу
представљамо наш град – иста-
као је Бранислав Ровчанин, пр-
ви човек ТОП-а.

Свако ко на свом рачунару
упише адресу: www.pance-
vo.info, имаће прилику да види
труд туристичких посленика
нашег града. Сазнали смо да су
врата локалне туристичке ор-
ганизације широм отворена за
све иновативне Панчевце, љу-
де који на посебан начин до-
живљавају своју средину и за
све оне што уметничким дело-
вањем красе Панчево. С. Д.

Јавно комунално предузеће
„Хигијена” апеловало је на
грађане да не бацају врућ пе-
пео и жар у канте за ђубре и
контејнере, јер то узрокује ве-
лику материјалну штету. Та
навика може бити и опасна
пошто, због оних који је прак-
тикују, често избијају пожари
како у контејнерима, тако и на
самој депонији и у возилима
„Хигијене”.

Да се то још увек дешава,
сведочи податак да, док оба-
вљају свој редован посао, рад-
ници „Хигијене” у зимском пе-
риоду често наилазе на контеј-
нере који горе зато што се због
бацања жара и пепела лако па-
ли и остали отпад који је у њи-
ма. У тим пожарима се често
дешава да контејнери или пот-

пуно изгоре или остају трајно
оштећени и неупотребљиви.

Због бацања пепела и жара
за једанаест месеци ове годи-
не изгорело је пет тзв. звона-
стих контејнера, чак 24 кон-
тејнера запремине 1,1 кубни
метар и десетине канти за ђу-
бре које се постављају на сту-
бове, чиме је градском буџету
и „Хигијени” причињена ма-
теријална штета већа од ми-
лион и по динара.

Надлежни у „Хигијени” мо-
ле грађане да, ради спречава-
ња даљих оштећивања канти
за ђубре и контејнера, охла-
ђени пепео, без жара, одлажу
у пластичне џакове које ће
затварати и остављати поред
контејнера и канти за ђубре
које износе на улице у дани-

ма предвиђеним за њихово
пражњење. Ти џакови ће бити
однети специјалним возилом
„Хигијене”. Иако у том јав-
ном комуналном предузећу
постоје радници задужени за

то да свакодневно обилазе те-
рен и гасе контејнере који го-
ре, „Хигијена” моли грађане
да је, ако примете неки такав
пожар, обавесте на телефон
327-010.  М. Г.

СВЕ ЧЕШЋИ ЗАХТЕВИ ГРАЂАНА

ИСКЉУЧИТЕ НАМ ГРЕЈАЊЕ
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Поступање поводом
тих захтева
шаролико од града
до града

Завртање вентила
немогуће без 
претходног плаћања
свих дугова

Због све веће кризе и пада
стандарда у Војводини из го-
дине у годину расте број ко-
рисника даљинског грејања
који траже да буду искључени
с мреже услед немогућности
да плаћају рачуне.

Од децембра 2011. до апри-
ла ове године јавним кому-
налним предузећима је под-
нето 2.067 захтева за искљу-
чивање грејања у становима и
пословним просторима. При-
хваћена су само 902, а чак
1.132 су одбијена.

У истом периоду је Јавно
комунално предузеће „Греја-
ње” из Панчева примило 26
захтева власника станова за
обуставу испоруке топлотне
енергије, а одговор на њих је
био негативан.

С обзиром на то да се
слично дешава и у многим
другим градовима и да су се
бројни грађани који су тра-
жили да буду искључени жа-
лили да им локална јавна ко-
мунална предузећа тешко
или никако не излазе у су-
срет, Покрајински омбуд-
сман је спровео истраживање
о томе на целој територији
Војводине, које је обухвати-
ло и наш град.

ског омбудсмана који се од-
носи на Панчево.

У том документу се наводи
и да је лоше то што поступци
комуналних предузећа након
што им грађани поднесу зах-
теве за искључивање нису је-
динствено прописани за целу
државу, већ је пракса шаро-
лика од града до града. Наве-
дени су примери да се грађа-
ни у Руми не могу никоме жа-

лити ако је захтев за искључе-
ње грејања одбијен, да у Бече-
ју постоји могућност подно-
шења жалби, али да о њима
одлучује општински орган за-
дужен за комуналне послове,
те да у Панчеву такође могу
да се улажу жалбе, али само
Надзорном одбору ЈКП-а
„Грејање”!?

У извештају Покрајинског
омбудсмана наглашава се да
уговори о пружању услуга гре-
јања између градских јавних
комуналних предузећа и кори-
сника њихових услуга потпа-
дају под Закон о облигационим
односима и да се зато могу
прекинути у било које доба го-
дине, осим док траје грејна се-
зона. Важно је и да је корисник
грејања који је поднео захтев за
искључивање с мреже претход-
но јавном комуналном преду-
зећу платио све дугове.

Осим тога, Покрајински
омбудсман сматра основаним
образложења градских јавних
комуналних предузећа да је
искључивање грејања немогу-
ће у зградама у којима не по-
стоје технички услови за то,
као и тамо где би због тога би-
ло доведено у питање грејање
у другим становима.

У извештају Покрајинског
омбудсмана се истиче и да с
обзиром на то да о испуњено-
сти тих услова одлучују јавна
комунална предузећа, постоји
могућност да подносилац зах-
тева за искључење претходно
ангажује и плати неку другу
техничку фирму чији струч-
њаци ће проценити да ли су се
стекли услови за искључење с
мреже. М. Глигорић

лист Града Панчева’ број
2/2014) прописано да се при-
времена испорука топлотне
енергије може обуставити на
захтев купца само уколико се
обрачун услуге врши на осно-
ву утрошка топлотне енергије
и ако су рачуни подељени на
фиксни и варијабилни део.
Уколико купац, корисник
услуге у колективној стамбе-
ној згради, обавести комунал-

ТОП ПРЕДСТАВИО СВОЈ САЈТ

Права промоција града

ОПОМЕНЕ „ХИГИЈЕНЕ” ИМАЛЕ ЕФЕКТА

Наплата дугова 
побољшана

ПИСМО ЧИТАОЦА

Вратите нам парк!

„ХИГИЈЕНА” АПЕЛУЈЕ НА ГРАЂАНЕ

Не бацајте жар и пепео у контејнере

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас како би-
сте описали време у коме
живимо. „Панчевац” и изда-
вачка кућа „Вулкан издава-
штво” припремили су по је-
дан примерак књиге „Мавр-
ов последњи уздах” Салма-
на Руждија за два наша чи-
таоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Време у коме живимо зо-
вем – преживљавање! Из
овог ријалити програма се
не излази и нема хонорара
за учешће.” 064/0148...

„Одлично, од једне кон-
зерве живимо недељу дана:
пет дана је гледамо, шестог
је поједемо, седмог је носи-
мо на рециклажу, па све по-
ново.” 064/9694...

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 једноставније би-
ти агенткиња или агент и
због чега? Они ће освојити
по један примерак књиге
„Издаја” Џејсона Метјуза.

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

„Мени би било једностав-
није да будем агент, јер да
бих био агенткиња, морао
бих на операцију промене
пола.” 064/2556...

„У многим неприликама
најбоља реакција је ћутање.
Тешко да би се агенткиња,
пусто женско, угризла за је-
зик, па би у благој предно-
сти био њен колега агент.”
068/4015...

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

Ријалити без хонорара

На Стрелишту је све до ско-
ро постојао парк између
улица Вељка Влаховића и
Ђуре Даничића, који је био
идеалан за нашу децу. Уда-
љен од обе улице, увучен из-
међу зграда, представљао је
место на коме су онa моглa
без страха да се играју. И ми
родитељи смо били безбри-
жни јер смо знали да су на-
ши малишани сигурни, а и
могли смо стално да их др-
жимо на оку.

Да све буде лепше, из „Зе-
ленила” су пре пар година

на том месту посадили др-
веће и поставили две љуља-
шке и клацкалице. Међу-
тим, појавили су се неки ко-
ји су почели да уништавају
парк. По трави су пролази-
ли камиони и багери који су
превозили материјал за над-
градњу оближњих станова.

С обзиром на то да је ква-
дратура тих надограђених
станова дупло већа од прет-
ходних, требало је довести
много више грађевинског
материјала. И то преко тра-
ве парка, без обзира на то

има ли блата или не. Због
тога је, поред траве, поло-
мљено и уништено и девет
младих садница, и ником
ништа.

Када је надградња завр-
шена, свима нам је лакнуло.
Мислили смо да ће нашој
деци вратити парк, али то се
није десило. Преко некада-
шње зелене површине сада
се превози роба из једног
магацина, чиме би могла да
се позабави инспекција.

За сада се не види да они
који то раде имају намеру

да престану. Док неко од на-
ше деце не упадне у бразде
које су остале после тешких
камиона и док њихови воза-
чи не поломе саднице које
су преостале!

Можда ће овај протест у
име деце и њихових родите-
ља уразумити бахате возаче
и помоћи да им коначно
схвате да зелена површина
није писта или улица за во-
жњу.

Име и адреса познати 
редакцији

ГГДДЕЕ  ООДДЛЛААГГААТТИИ??

Нашој редакцији јавило се неколико суграђана који се гре-

ју на чврста горива због тога што већ годинама немају где

да бацају жар и пепео.

– Можете ли да нам рећи шта да радимо и где то да одла-

жемо када у граду не постоји ниједно погодно место за тако

нешто? Да чувамо „потпалу” у двориштима и ризикујемо

ширење пожара? Зашто „Хигијена” поред већ постојећих

контејнера не постави додатне контејнере или неке посуде

од метала у које бисмо могли да бацамо жар и пепео? – пи-

тао је један од њих.

„Доминантан разлог за од-
бијање захтева потрошача за
привремено искључење са си-
стема даљинског грејања у
Панчеву је то што се утрошак
топлотне енергије код већине
потрошача подносилаца зах-
тева мери по метру квадрат-
ном стамбеног простора, док
је Одлуком о условима и на-
чину снабдевања топлотном
енергијом купаца на подручју
Града Панчева (’Службени

но предузеће да би хтео да се
искључи и да откаже уговор
између њих који је раније
склопљен, комунално преду-
зеће ће престати да греје стан
подносиоца захтева за искљу-
чивање само уколико за то по-
стоје техничко-технолошки
услови и, нарочито, ако се ње-
говим искључењем не доводи
у питање квалитет снабдевања
у другим становима”, каже се
у делу извештаја Покрајин-
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Непознати нападачи
изударали младића
песницама, ногама и
дршком секире

Оставили га у јарку,
близу места где је
повређен

Два нападача брутално су
претукла Стевана Дружинића
12. новембра у вечерњим ча-
совима у Војловици и толико
тешко су га повредили да су
се лекари на Војномедицин-
ској академији два дана бори-
ли за његов живот.

Нападачи су га најпре уда-
рали рукама и ногама по гла-
ви и телу, а онда им ни то ни-
је било довољно, па су га ту-
кли и дршком секире! Не-
срећни младић је пронађен у
јарку удаљеном педесетак ме-
тара од куће у којој је напад-
нут, сав крвав, отечен и под-
буо од тешких удараца. Након
што му је указана помоћ у
Панчеву, био је у изузетно те-
шком стању, па је хитно пре-
бачен на Војномедицинску
академију у Београду. Тамо је
био два дана у коми, а након
што се пробудио, остао је још
осам дана у тој болници како
би лекари ублажили последи-
це језивог напада који је пре-
трпео. Прошлог четвртка је
пуштен на кућно лечење.

Отац претученог младића,
који се такође зове Стеван
Дружинић, посетио је редак-
цију „Панчевца” и донео си-

новљеве фотографије из бол-
нице, које су више него узне-
мирујуће. Он је изјавио да су
нападачи покушали да убију
његовог сина, али да то нису
успели и да је он остао у жи-
воту само захваљујући чуду.
Рекао је и да је шокиран па-
сивношћу надлежних у пан-
чевачком суду и полицији.

– Прошле су две недеље од
тог страшног напада, а ми још
не знамо да ли је против на-
падача поднета кривична
пријава, да ли је полиција
спровела истрагу и да ли су

нападачи саслушани и при-
творени. Још увек нам се нико
није јавио ни из полиције ни
из тужилаштва, нико није ни
питао како је мој син и нико
није рекао да ли ће он и када
бити саслушан поводом тог
догађаја. Мене је то запањило
и мислим да је такав однос
недопустив. Сумњам да неко
хоће да све то заташка – изја-
вио је Дружинић.

Он је додао да је његов син
познат полицији због неких
кривичних дела која је почи-
нио, али да без обзира на то

није смело да се деси да буде
скоро насмрт претучен.

– Мој син је жртва у овом
случају. Ти који су га тукли
замало да га убију – нагласио
је Дружинић.

Према незваничним инфор-
мацијама до којих је дошао
„Панчевац”, страх оца нападну-
тог младића да неко жели да за-
ташка тај догађај је неоснован.
Како нам је речено, он није мо-
гао да буде саслушан јер је пре
неколико дана пуштен из бол-
нице, а сада, кад је дошао кући,
то ће сигурно бити урађено.

Захваљујући Добровољном
ватрогасном друштву Панче-
во петсто основаца из нашег
града присуствовало је преда-
вањима о поступцима у слу-
чају избијања ватре и превен-
тивном понашању којим се
спречава да дође до пожара.

Предавања су се одржавала
у учионицама, а предавачи,
чланови ДВД-а, трудили су се
да деци говоре о тим темама
на занимљив начин, кроз сли-
ку, реч и игру.

Боро Мајкић, командант
Ватрогасно-спасилачке бри-
гаде у Панчеву, изјавио је да
су овим пројектом, под нази-

АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКИХ ВАТРОГАСАЦА

Предавања о понашању у случају пожара

НОВА АКЦИЈА УДРУЖЕЊА 

„ЛОГАРСКА ДОЛИНА”

Представљање 
словеначког града

Панчево и словеначки град
Ормож могли би да успоста-
ве привредну сарадњу, што
би за наш град било значај-
но с обзиром на то да је Сло-
венија одавно у Европској
унији – чуло се прошле сре-
де, 19. новембра, на триби-
ни коју је у Културном цен-
тру приредило Удружење
Словенаца јужног Баната
„Логарска долина”.

Иако има само двадесетак
хиљада становника, Ормож
има развијену прехрамбену
индустрију, а познат је и по
воћњацима и винима.

Председник удружења
„Логарска долина” Јосип
Вебер изјавио је да је повод
за организацију трибине би-
ла жеља да се сваке године
Панчевцима представи по
један словеначки град и ре-
гија, па су тако у нашем гра-
ду до сада организоване
промотивне трибине Мари-
бора и Птуја.

– У делегацији Орможа
која је допутовала у Панче-
во били су председник та-
мошње Привредне коморе,
секретар те установе, ди-
ректорка Основне школе и
представници града. Посе-
тиоци трибине у Културном
центру имали су прилику да
виде промотивне филмове о

Орможу, а по завршетку су
им гости омогућили да про-
бају јабуке из тог града, као
и вино и сухомеснате про-
изводе – додао је Вебер.

У име Панчева госте из
Словеније је поздравио за-
меник градоначелника Са-
ша Павлов. Он је изјавио да
је примио председника
Привредне коморе из Ор-
можа и да се у разговору с
њим сложио око тога у ко-
јим областима би Панчево и
тај словеначки град могли
да сарађују.

– Њих пре свега интере-
сују инвестиције у прерађи-
вачку индустрију, која је по-
везана с пољопривредом. То
је у складу с нашим концеп-
том развоја и добро би нам
дошао партнер из земље ко-
ја је већ у Европској унији,
како би нам својим иску-
ствима помогао у конкури-
сању за средства из прет-
приступних фондова ЕУ.
Они су заинтересовани и
спремни да нам максимал-
но помогну у томе. Надам
се да ће гости из Орможа
пренети бар нека искуства
нашим пољопривредници-
ма и, ако буде тако, то ће
бити додатна корист од њи-
хове посете – истакао је Па-
влов.

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ ИВАНУ РАКИЏИЋУ

Потребни даваоци коже
Наш суграђанин се
опоравља од тешких
опекотина задобијених
у експлозији цистерне

Наш суграђанин Иван Раки-
џић, радник предузећа „Транс
сервис”, опоравља се у Клини-
ци за пластичну и реконструк-
тивну хирургију у Београду
након несреће која му се дого-
дила на послу 15. новембра.
Он је тада задобио опекотине
на 60 одсто површине коже,
од којих су неке веома дубоке

и опасне. Ракиџић је повређен
у експлозији заосталих гасова
и испарења која се десила док
је заваривао унутрашњост јед-
не цистерне.

Његов син Владимир Раки-
џић изјавио је да је Иван стаби-
лан након операције пресађи-
вања коже, која је обављена 20.
новембра, али му је живот и да-
ље у опасности. Додао је како је
имплантатима добијеним од
двојице давалаца санирана по-
ловина опечене коже, али су
остале најтеже и највеће ране
на леђима и боковима. Њих ле-

кари покушавају да контроли-
шу антибиотицима како не би
дошло до инфекције, која ће
наредних недеља бити највећа
претња по Иванов живот.

Владимир је у уторак, 25.
новембра, рекао како се пре-
сађена кожа примила и да се
лекари надају да ће испод ње
почети да расте нова. Навео је
да доктори неће радити нове
трансплантације како Ивана
не би излагали опасности да
му се стање компликује. Такав
захват биће предузет само у
случају нужде, а засад постоји

нада да ће ране почети саме
да зацељују.

Због тога је неопходно да се
обезбеди још давалаца коже
како би лекари могли брзо да
интервенишу уколико се то
покаже неопходним. Сви који
желе да помогну Ивану Раки-
џићу, треба да се јаве на број
телефона његовог сина Влади-
мира 065/53-65-016 и од њега
ће добити детаљније инфор-
мације и упутства. Процедура
је једноставна, а третман није
компликован нити нарочито
болан. Д. В.

Војловица: још се прича о Стевановом пребијању

Од 24. до 29. новембра тра-
је акција „Исправно возило
– безбедно возило”, током
које ће возачи моћи бес-
платно да провере исправ-
ност својих аутомобила у
центрима за технички пре-
глед. У Панчеву ће то моћи
да се обави у Ауто-центру
„Пивашевић”.

Циљ те акције, коју зајед-
нички организују Мини-
старство унутрашњих по-
слова, Ауто-мото савез Ср-
бије и Асоцијација технич-
ких прегледа, јесте смање-
ње броја неисправних вози-
ла на нашим путевима и по-
већање безбедности у сао-
браћају.

Током трајања акције са-
обраћајна полиција ће ин-
тензивније него иначе кон-
тролисати возаче и возила,
посебно на путевима и ули-
цама у насељеним местима.
Саобраћајни полицајци ће
возачима указивати на ва-

жност техничке исправно-
сти возила која учествују у
саобраћају, што се нарочито
односи на уређаје за упра-
вљање и заустављање, спаја-
ње вучног и прикључног во-
зила, светлосно-сигналне
уређаје, пнеуматике и уре-
ђаје за погон на течни или
сабијени гас. Поред тога,

возачи ће бити
опомињани да
поштују саобра-
ћајне прописе.

Уколико буду
посумњали у
техничку ис-
правност возила
која ће зауста-
вљати, саобра-
ћајци ће их од-
мах упутити на
технички пре-
глед, где ће та-

кође дежурати њихове коле-
ге. Ако се потврди да су та
возила неисправна, њихови
власници ће бити прекр-
шајно гоњени, а ти аутомо-
били ће бити искључени из
саобраћаја.

У прошлогодишњој акци-
ји „Исправно возило – без-
бедно возило” прегледано је
10.000 возила на територији
Србије. Неисправно је било
29 одсто, више него што је
откривено у претходној
сличној акцији, а највећи
број кварова се односио
кочнице, волане, фарове и
мигавце.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПОЧЕЛА АКЦИЈА ЗА ВОЗАЧЕ

Исправно возило –
безбедно возило

У суботу, 29. новембра, у 15
сати, у дворани „Аполо” (Мак-
сима Горког 6) биће одржана
трибина коју организује Град-

ски одбор Покрета ветерана.
Та организација моли своје
чланове да у што већем броју
присуствују том догађају. 

У „АПОЛУ” 29. НОВЕМБРА  

Трибина 
Покрета ветерана 

вом „Мали ватрогасац – без-
бедан школарац”, били обу-
хваћени ђаци других разреда
шест панчевачких школа
(„Мирослав Мика Антић”,
„Ђура Јакшић”, „Јован Јова-
новић Змај”, „Стевица Јовано-
вић”, „Свети Сава” и „Мара
Мандић”) и да су предавања
трајала од септембра до но-
вембра ове године. Реализа-
цију пројекта је подржала
Нафтна индустрија Србије,

која га је финансирала са
400.000 динара.

– Деца су супер реаговала, а
предавања која смо им одржа-
ли била су им интересантна. На
крају смо им делили пригодне
поклоне: мајице с логом акци-
је, картонске макете ватрога-
сних камиона, распореде часо-
ва са сликама ватрогасаца и
игре попут „не љути се, човече”,
због чега су били додатно поча-
ствовани. Похвалиле су нас и
учитељице, рекавши да су за-
хваљујући предавањима сазна-
ле бројне ствари које нису зна-
ле или су заборавиле. Зато ће-
мо и идуће године истим про-
јектом конкурисати код НИС-а
за новац, а идеја нам је да та ак-
ција буде трајна. Школе које су
учествовале у акцији предло-
жиле су нам да та предавања
одслушају сви њихови ђаци, а
не само ученици других разре-
да – изјавио је Мајкић.



Омладинска организација
Глогоњ је, у сарадњи са За-
водом за трансфузију крви
Панчево, пети пут спровела
акцију добровољног давања
крви у четвртак, 20. новем-
бра, у просторијама Дома
културе. Племенити ста-
новници тог места су тако
још једном показали своју
хуманост, а резултат тога је
прикупљених сасвим со-
лидних четрнаест јединица
крви.

Велике заслуге за то има-
ју волонтери омладинске
организације, који такве
акције приређују откад је
то удружење почело да ра-

ди. Време њиховог одржа-
вања је почетак јесени или
крај пролећа, а од следеће
године у плану је и увођење
редовног летњег термина.

Млади Глогоњци истичу
одличну сарадњу са Заво-
дом за трансфузију, а захва-
љују и суграђанима који су
се одазвали овој хуманој ак-
цији и апелују на њих да то
чине и убудуће у што већем
броју.

У претходном броју „Панчев-
ца” наведено је да Скупштина
МЗ Омољица већ трећи пут
заредом није успела да обез-
беди кворум. Будући да од
септембра није било заседања,
последњи моменат за то је 4.
децембар. Тог дана истичу три
месеца, што је по статуту мак-
симално дозвољен период без
одржавања седница. Уколико
се ни тада не окупи довољан
број чланова омољичке скуп-
штине, том месту следи при-
времена управа.

Председник Скупштине МЗ
Душан Лукић навео је да је ле-
тос још владала каква-таква
слога, али да га развој догађа-
ја последњих месеци веома
забрињава и да полако губи
вољу за обављањем те одго-
ворне а волонтерске функци-
је.

– Нисмо се састајали готово
већ три месеца, а требало би
донети сијасет важних одлука.

Ако су нам већ грађани дали
поверење, морали бисмо да у
том правцу учинимо макси-
малан напор. Зато не разумем
однос појединаца и, кад би то
било могуће, волео бих да три
неоправдана изостанка члано-
ва месне скупштине значе ау-
томатско искључење, како би
на та места дошли људи који
желе да раде у интересу свог
места. На овакво стање је ути-

цало много
фактора –
пре свега
недостатак
новца, али и
све видљи-
вији јаз из-
међу оних
који засту-
пају интере-
се Месне за-
једнице и
комуналног
предузећа,
посебно ка-

да је реч о статусу имовине те
фирме и њеном наплаћивању
закупа извесних објеката, по-
пут сале „Јанковић” – истакао
је Лукић.

У овом сазиву Скупштине
МЗ од 2012. године одржано
је 35 седница, у текућој годи-
ни – дванаест, а последња је
била 4. септембра. Поред
председника Душана Лукића
(СНС), редовно се одазивају

његове страначке колеге –
Сретен Алексић и Горан Пе-
јић (СНС), ређе – Небојша Ан-
дрић („Двери”), Ђура Топало-
вић (СНС) и Саша Јовановић,
који се декларише као незави-
сни члан, а нешто „неизвесни-
ји” су Никола Букаћаш („Две-
ри”), као и напредњаци Жар-
ко Глигорић, Драган Грујичић
и Богдан Сужуковић. Готово
да и не долазе Владан Бабић
(„Двери”) и Сава Живуљ (ДС),
који се последњи пут на једној
седници појавио још прошле
године, a Дарко Томић (ЛСВ)
и Јелена Тајдић (ДС) одавно
су потписали бланко оставке.

У три наведена покушаја
одржавања седница, од неоп-
ходних осморо, појавило се
троје, петоро и шесторо чла-
нова Скупштине, а нови пози-
ви су подељени за четвртак,
27. новембар, што је вероват-
но последња шанса да се из-
бегне непријатан сценарио.

Европска скаутска академија,
на којој је учествовало двеста
тридесет извиђача из четрде-
сет две државе, одржана је пре
десетак дана у београдском
хотелу „Best Western Hotel M”.

Предавања су се током шест
дана одвијала на енглеском
језику, а на њима су учество-
вали скаути из готово свих
европских држава, као и пред-
ставници Бразила и Туниса.
Отварање академије је увели-
чао Ненад Боровчанин, др-
жавни секретар у Министар-
ству омладине и спорта, које

је и финан-
сирало тај
догађај.

На осно-
ву броја ре-
г и с т р о в а -
них члано-
ва домаћин
скупа – Са-
вез извиђа-
ча Србије –
имао је пра-
во на два
представ-
ника. Један
од њих био

је Старчевац
Марко Иво-
шевић, проте-
кле године од-
ликован нај-
већим скаут-
ским призна-
њем – „Изви-
ђач орао”.
Наш суграђа-
нин је ту при-
лику искори-
стио да се са
скаутима из
С л о в е н и ј е ,
Грчке и Јер-

меније договори о сарадњи, ко-
ја у догледно време треба да ре-
зултира обостраним посетама.

Ивошевић је и као начел-
ник Одреда извиђача „На-
дел”, у име петочлане делега-
ције те старчевачке организа-
ције, у суботу, 22. новембра,
на манифестацији „Извиђач-
ки строј” у Зајечару примио
орден „Одред орлова” за
2014. годину.

Поред њих, тим највишим
извиђачким признањем одли-
ковани су скаути из још само
четири војвођанска града.

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Месна
заједница је у финансиј-
ском плану обезбедила де-
вет и по милиона динара за
асфалтирање улица до кра-
ја године. Основна школа
је, у оквиру предмета На-
родна традиција, приреди-
ла изложбу на којој су баке
и деке ученика представили
своје рукотворине. 

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Дирек-
тор Дома културе Сорин Бо-
љанац био је члан делегаци-
је града која је протекле не-
деље у Румунији разговарала
о прекограничној сарадњи.
Фолклорни ансамбл „Коло”
одржаће целовечерњи кон-
церт у суботу, 29. новембра,
од 19.30, у Хали спортова.

ДДооллооввоо:: Овлашћена лица
Дирекције за уређење и из-
градњу Панчева представи-
ла су у среду, 26. новембра,
нови План детаљне регула-
ције Долова. Протеклог ви-
кенда у Дому културе је
одржана радионица под на-
зивом „Направи доловачку
маскоту”. Удружења „Свети
Трифун” и „Доловке” уче-
ствују на Сајму хране и пи-
ћа у Београду, који траје до
краја овог викенда.

ГГллооггооњњ::  Дому културе је на-
кон ребаланса градског буџе-
та припао новац за отклања-
ње проблема насталих током
завршетка радова на новом
објекту. Месна заједница је
добила скромну донацију
садница од ЈКП-а „Зелени-
ло”. Све је више крађа покло-
паца од шахтова по селу.

ИИввааннооввоо:: Делегација Удру-
жења банатских Бугара „Ива-
ново–Банат” присуствовала
је фестивалу „Јанку Ронков”
у румунском Старом Беше-
нову. У току је посипање ри-
злом атарског пута на излазу
из Рибарске улице. Докумен-
тарни филм „Попике” при-
казан је у четвртак, 20. но-
вембра, у основној школи.

ЈЈааббууккаа:: Терен за стони фуд-
бал у природној величини
отворен је у суботу, 22. но-
вембра, покрај рукометног
игралишта. Друга само-
стална изложба радова Ла-
зара Спасића, ученика сед-

мог разреда ОШ „Гоце Дел-
чев”, биће отворена у петак,
28. новембра, у 18 сати, у
Дому културе.

ККааччааррееввоо:: Предавање о упра-
вљању чврстим комуналним
отпадом одржано је у четвр-
так, 20. новембра, у Месној
заједници. Ветрозаштитни
појас је допуњен с 350 садни-

ца. Месна заједница је распи-
сала јавну набавку мале вред-
ности за реконструкцију сен-
зорских славина на чесмама,
а отварање ће бити у петак,
28. новембра, у 11 сати.

ООммоољљииццаа:: Услед ерозије зе-
мљишта уз Поњавицу оште-
ћен је калдрмисани пут по-
крај рибарске кућице, па се
апелује на ратаре који туда
пролазе тешким машинама
да обрате пажњу, како би из-
бегли могуће последице.
Поводом обележавања Дана
толеранције, у петак, 21. но-
вембра, ученици и колектив
школе заменили су улоге.
Грађанин Живорад Митро-
вић је пријавио крађу дрвета
у Улици краља Петра Првог
36. На скупштини заказаној
за четвртак треба да буде из-
мењен финансијски план
ради асфалтирања Улице
Михајла Пупина, за шта је
пројектована сума од чети-
ри милиона динара.

ССттааррччееввоо:: Одред извиђача
„Надел” је у суботу, 22. но-
вембра, у Зајечару добио нај-
више одликовање у Србији. У
последњих месец дана
опљачкане су продавнице у
улицама ЈНА, Панчевачки
пут и Маршала Тита, па гра-
ђани очекују хитну реакцију
органа безбедности. На тему
„Планинарење као вид здра-
вог живота” у четвртак, 27.
новембра, од 18 сати, у ККК-
у ће говорити Бранислав Ров-
чанин, председник Плани-
нарског друштва „Соко”.
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Четрдесет осам 
полазница из свих
девет места

Велика жеља 
за учењем

Ради унапређивања положаја
жена на селу запослене у Оде-
љењу за село и рурални развој
Градске управе Панчева
осмислиле су интересантан
пројекат под називом „Ин-
форматичка обука за жене на
селу”. Курс је био потпуно
бесплатан, а места је било за
четрдесет осам полазница.

Вапе за послом
Након јавне набавке, када је
за извођење обуке одабрана
„Бизнис академија ЛЦ” из
Ниша, и расписаног јавног
позива за жене са села заин-
тересоване за поменути про-
јекат, 8. новембра су почели
и часови, који су се одржава-
ли током викенда у новоотво-
реном Тренинг центру Град-
ске управе. Даме су биле рас-
поређене у три групе од по 16
жена, а комуникационе ве-
штине су савлађивале у „тро-
часима”.

Предност при одабиру има-
ле су активне чланице удру-
жења жена и других организа-
ција, као и незапослене особе.
Било је заступљено свих девет
села. Највише жена било је из
Брестовца (девет), док се ода-
звала само једна Ивановчан-
ка. Просечна старост пола-
зница износила је око педесет
година, најмлађа је имала де-
ветнаест, а најстарија седам-
десет једну годину.

Последњег дана обуке, 22.
новембра, свих четрдесет
осам жена успешно је поло-
жило тест, па им у децембру
предстоји додела диплома.

ИНФОРМАТИЧКА ОБУКА ЗА ЖЕНЕ СА СЕЛА

НЕКО МИСЛИ И НА ЊИХ...
Месне актуелности 

– од четвртка до среде –

је штета што није било више
часова.

Предавач Мики Радић на-
вео је да су полазнице већи-
ном биле апсолутне почетни-
це, па не треба да чуди што је
на почетку било мало отпора
према техници, али су га већ
након првог предавања прева-
зишле и показале велику жељу
да науче да раде у „Windows-у”
и користе „Word” и интернет.
Због свега тога он је одлучио
да им у наредних месец дана
омогући бесплатно коришће-
ње његове онлајн школе.

За овај пројекат је Покра-
јински завод за равноправност
полова обезбедио 120.000 ди-
нара, а остатак од 40.000 ди-
нара издвојио је Град Панче-
во. У активности је био укљу-
чен и Савет за родну равно-
правност Скупштине града
Панчева, док је АТП омогућио
бесплатан превоз за све пола-
знице.

Ускоро можда и нове едукације

Све оне урадиле су и ано-
нимне анкетне листиће, о че-
му координаторка пројекта
Драгана Поповић каже:

– На основу тих листића ви-
дљиво је да жене нису криле
задовољство доживљеним.
Предавач је одлично оцењен,
једнима је било лако, другима
тешко, а њихов јединствен
став је да обуку треба настави-
ти. У том погледу је исказана
и потреба за различитим об-
лицима едукација – од оних
везаних за писање пројеката
до стицања елементарних
знања из области предузетни-
штва, попут тога како основа-
ти предузеће или заштитити
географско порекло произво-
да. То јасно говори да жене са
села вапе за послом, а при-
метна је жеља да им социјал-
на заштита буде доступнија.
Напослетку, вреди издвојити
и једно запажање, које гласи:
„Хвала што мислите на нас!”

Даме су у радној али опуште-
ној атмосфери училе, лепо се
дружиле, а чак су се и ослади-
ле штрудлама које су умесиле
чланице удружења „Доловке”.

Превазишле отпор
Дакле, полазнице су пуне по-
зитивних утисака, па се тако
Новосељанка Феличија Проле
(трговац) веома обрадовала
овој едукацији и на њој сазна-
ла много корисних ствари.
Зорка Николић из Долова
(радница АТП-а) први пут се
сусреће с радом на рачунару,
јер га нема код куће. Жели да
настави обуку, а највише је
интересује „Фејсбук”. Бре-
стовчанка Милка Чурић, бу-
дућа пензионерка, имала је
контаката са овом облашћу,
премда не крије жељу да се
додатно усавршава. Јованка
Ђорђевић (кројачица) из
удружења „Омољчанке” нау-
чила је да шаље мејлове и ко-
ристи „Word”, али сматра да

ОМЛАДИНЦИ У АКЦИЈИ

Глогоњци давали крв

ТЕШКОЋЕ У РАДУ ОМОЉИЧКЕ СКУПШТИНЕ

Принудна управа све ближе

ПРИЗНАЊА ЗА СТАРЧЕВАЧКЕ ИЗВИЂАЧЕ

У елитном друштву

Страну припремио

Јордан
Филиповић



ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ ССВВИИ//ССВВУУДДАА

Наша суграђанка Вирџинија
Ђековић је један од четири ау-
тора презентације „Звучна ма-
па”, која је одржана 11. но-
вембра на Бијеналу архитек-
туре у Венецији. Тај пројекат
је начињен у сарадњи са архи-
тектама, а на презентацији је
приказано на који начин се
интервјуи са становницима

локалних заједница и други
материјал из усменог наслеђа
могу користити у области ар-
хитектуре неког града.

Звучна мапа

Још једна 
успешна представа
у копродукцији
панчевачког Дома
омладине и ФДУ

Породична идила као
маска иза које се
крије насиље

Обележавање прве годишњице
рада дворане „Аполо” почело
је прошле среде, 19. новембра,
премијером представе „Ства-
ран свет око мене” редитеља
Момчила Миљковића. Реч је о
још једној успешној копродук-
цији панчевачког Дома омла-
дине и Факултета драмских
уметности из Београда.

Тема којом се та представа
бави, пре свега, јесте суочава-
ње с маском породичне иди-
ле. Као у бајкама у којима по-
стоје два краја, а читалац сам
бира којим путем ће повести
свог хероја, на сцени се готово
симултано дешавају две рад-
ње. Прва од њих представља
илузију срећне породице у чи-
јем се средишту налази отац
развратник, окренут задово-
љавању властитих нагона и
уживању, себично биће које
није у стању да поштује мо-
ралне норме и границе дозво-
љеног сексуалног понашања.
Суочавање је у тој варијанти
немогуће и зато на сцену сту-
пају „литерарни двојници”
главних ликова, изашли из
књиге младог писца и бунтов-

Камерни гудачки  оркестар
„Камерата Панчево” одржао је
концерт у четвртак, 20. новем-
бра, у „Аполу”, обележавајући
тиме прву годину рада наведе-
не дворане. На репертоару су
била дела Грига, Бартока и
Вивалдија, а слављеничку ат-
мосферу „Камерата” је увели-
чала варијацијом на тему
„Happy Birthday” Петера Хај-
дриха.

– Програм који смо одабра-
ли за нас је представљао вели-
ки изазов и подигао је озбиљ-
ност рада оркестра на веома
висок ниво. Дела Едварда
Грига и Беле Бартока, као што
су „Холберг свита” и „Румун-
ске игре”, представљају врху-
нац романтичарског компо-
новања за камерни гудачки
оркестар – рекао је Сретен Јо-
вић, вођа „Камерате”.

Када је „Камерата” основа-
на, чинили су је студенти му-
зике. Данас, четири године
касније, тај оркестар чине ди-
пломирани музичари, који из-
воде изузетно захтевна и
озбиљна дела класичне музи-
ке. Кроз оркестар је досад

прошло око 30 младих музи-
чара и наступало је десетак
солиста, и то музичара који се
сматрају најталентованијим
извођачима класичне музике
у Србији.

Према речима Сретена Јо-
вића, „Камерата” је у 2014. го-

дини одржала седам концера-
та, од којих је најзначајнији
онај у великој дворани Колар-
чеве задужбине. Том прили-
ком је „Камерата” свирала
танго музику Астора Пјацоле.

– Што се тиче дугорочних
планова, једино што могу да
кажем јесте да нам је наступ
на „Коларцу” отворио многа
врата и да ће „Камерата” уско-
ро наступати на најзначајни-
јим фестивалима у региону –
изјавио је Јовић.

Он је најавио и да ће наред-
не године „Камерата” настоја-
ти да сними це-де и да мали
јубилеј – петогодишњицу рада
– обележи гала концертом. Јо-
вић је захвалио Граду Панчеву
и Покрајинском секретарија-
ту за омладину и спорт, посеб-
но Мариники Чобану, на фи-
нансијској подршци.

Урнебесна породица. Про-
вокативни странац. Неодо-
љива љубавна прича. Када
је супруг изненада напу-
сти, Џес као самохрана
мајка остаје да брине о
двоје деце. Иако даје све од
себе да задржи посао и
одржи породицу на окупу,
без довољно помоћи, љуба-
ви и подршке, осећа да јој
живот лагано измиче из
руку. Време је да нешто
предузме. У њен живот
улази Ед Николс, човек ко-
ји одлично зна шта је уса-
мљеност. Ипак, и поред
својих проблема, можда
први пут у животу, он жели
некоме несебично да по-
могне. Романтична прича
о жени коју ће један му-

шкарац истински изнена-
дити. Две изгубљене душе
срешће се у необичним
околностима. Да ли витез
на белом коњу заиста по-
стоји?

У дворани Културног центра у
суботу, 29. новембра, од 19.30,
даје се представа Народног по-
зоришта у Београду „Књига
друга” Бранислава Нушића, у
режији Анђелке Николић. Рад-
ња те драме прати живот про-
слављене првакиње драме, коју
затичемо на врхунцу славе,

окружену обожаваоцима. У фо-
кусу комада су теме као што су
моћ и положај жене, уметност,
питање слобода, насиље, прија-
тељство... У представи играју
Нела Михајловић, Душан Ма-
тејић, Златија Ивановић, Ма-
рија Бергам и други. Цена ула-
знице је 600 динара.
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Музика
Четвртак, 27. новембар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: соли-
стички концерт пијанисткиње Кристине Матијашевић.

Петак, 28. новембар, 20 сати, сцена Културног центра:
квартет „Rocher” ће извести концерт за памћење.

Субота, 29. новембар, 22 сата, „Аполо”: журка АСАП.

Недеља, 30. новембар, 18 сати, дворана Културног цен-
тра: концерт Европског омладинског тамбурашког орке-
стра (ЕОТО).

Изложбе
Четвртак, 27. новембар, 18.30, Дом војске: изложба таписери-
ја, шареница и поњава наше суграђанке Мирјане Тодоровић.

Понедељак, 1. децембар, 19 сати, Народни музеј: изложба
„Магична реч нове поетске структуре радова у стаклу” ви-
тражисте Александра М. Лукића.

Понедељак, 1. децембар, 19 сати, фоаје Културног цен-
тра: изложба цртежа Ане Пиљић Митровић.

Представе
Субота, 29. новембар, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Књига друга” Бранислава Нушића, у режији Ан-
ђелке Николић.

Књижевност
Четвртак, 27. новембар, 20 сати, „Аполо”: промоција зби-
рке драма „Кад се дигне завеса” нашег суграђанина Брани-
слава Черњева.

Петак, 28. новембар, 19 сати, Градска библиотека: пред-
стављање књиге „Лицем к лицу” Славице Танасијевић Ла-
зић. Учествују: академик Владета Јеротић, Њ. п. епископ
Јоаникије, оперска дива Јадранка Јовановић, „Српски пра-
вославни појци” и ауторка. 

Среда, 3. децембар, 19.30, Градска библиотека: промоци-
ја енциклопедије „Catena Mundi – непозната историја срп-
ског народа”.

Тематски догађаји
Четвртак, 27. новембар, 12 сати, дворана Културног цен-
тра: балетско-драмска представа за децу „Легенда о теби”
Школе игре Ашхен Атаљанц.

Четвртак, 27. новембар, 19 сати, школа цртања Дома
омладине: Бојан Милојевић Астеријан говориће о својим
цртежима, методама рада, поетици, темама и утицајима.

Петак 28. новембар, 18 сати, Народни музеј: предавање о
утицају Банатске војне границе на развитак Панчева. Гово-
ре историчари Срђан Божовића и Слободанка Перовић и
етнолог Гроздана Миленков.

Субота, 29. новембар, 11 сати, школа цртања Дома омла-
дине: дванаест сати школе цртања за све који то воле.

Недеља, 30. новембар, 17 сати, Дом војске: концерт деч-
јих ансамбала КУД-а „Станко Пауновић” НИС–РНП.

Филмови
Четвртак, 27. новембар, 20 сати, дворана Културног цен-
тра: филм „Југославија по вољи народа” – циклус „Србија и
Срби на филму у Првом светском рату”.

Уторак, 2. децембар, 19.30, Градска библиотека: пројек-
ција анимирано-документарног филма „Михајло Идвор-
ски Пупин – пут ка светлости” Саве Сајка.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Културни телекс

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

„Снови у плавом” 
Џоџо Мојес

ПРОСЛАВА ПРВОГ РОЂЕНДАНА „АПОЛА”

СВЕТ ВИЂЕН ОЧИМА МЛАДОГ БУНТОВНИКА

ГОСТУЈУЋА ПРЕДСТАВА

Нушићева „Књига друга”

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, 3. децембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање „Да ли витез на белом коњу заиста постоји?”, на-
градићемо по једним примерком књиге „Снови у пла-
вом” Џоџо Мојес. Имена добитника ћемо објавити у на-
редном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.

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

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

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

„КАМЕРАТА ПАНЧЕВО”, ЧЕТИРИ ГОДИНЕ КАСНИЈЕ

У слављеничком расположењу

ПОЧЕТАК ТУРНЕЈЕ ПО РЕГИОНУ

Концерт 
младих тамбураша

пломских представа. Потпи-
сан је и протокол о сарадњи и
све то засад добро функцио-
нише. Такође бих истакао да
ми је нарочито драго што је
ова представа настала у не-
званичној сарадњи ФДУ и
Академије уметности у Новом
Саду – рекао је Синђић и до-
дао да ће се представа играти
у београдским позориштима
и да су планови у току.

Глумачки ансамбл „Ствар-
ног света” чине Милош Војно-
вић, Вања Ненадић, Миа Радо-
вановић, Ташана Ђорђевић,
Бојан Кривокапић, Стефан Ју-
анин и наша млада суграђанка
Јелена Ђулвезан.

С. Ћирковић

ника спремног за истину. Они,
вођени његовим жељама, ства-
рају другачији крај и кидају
све окове илузије да је све у
реду и да је њихова породица
срећна. У „стварном” свету љу-
ди радије живе у лажи и стра-
ху него што су спремни да ка-
жу истину и прихвате промене
и компликације које би усле-
диле. Фикција пак нуди катар-
зу и отвара нове путеве. Само
је потребно бити довољно хра-
бар и замислити истину, лич-
но ослобођење од лажи и свет
без лицемерја.

Млади глумци су се одлич-
но снашли у паралелним сце-
нама и публика је пратила ис-
преплетана „стварна” и „лите-

рарна” догађања без и најма-
ње конфузије. Према речима
продуцента представе Душана
Синђића, ова тема се тиче
свих нас и самим тим олакша-
ва гледаоцима идентификова-
ње с јунацима. Представа је
настала поводом јубиларног,
десетог Фестивала интерна-
ционалног студентског театра
(ФИСТ).

– Бавио сам се кампањом
„Суочавање” и ФИСТ продук-
цијом. Фестивал је био веома
посећен и хвалили су га гости
и професори. Сарадња ФДУ и
Дома омладине Панчево траје
већ неколико година, што
кроз копродукције, што кроз
гостовања студентских и ди-

ДРАМЕ БРАНИСЛАВА ЧЕРЊЕВА

Кад се дигне завеса
У дворани „Аполо” у четвр-
так, 27. новембра, у 20 сати,
биће приређена промоција
збирке драма „Кад се дигне
завеса” нашег младог суграђа-
нина Бранислава Черњева. То
је његова прва књига, а о њој
ће, поред аутора, говорити Ду-

шан Јовчић, студент Факулте-
та политичких наука на смеру
међународних односа. Черњев
је рођен у Панчеву 1999. годи-
не, ученик је Гимназије „Сте-
фан Немања” у Београду и ба-
ви се писањем филмских сце-
нарија.

Након летошњег, седмог кампа
тамбураша у Осијеку Европски
омладински тамбурашки орке-
стар (ЕОТО) отпочеће турнеју
по региону, и то концертом у
нашем граду – у дворани Кул-
турног центра у недељу, 30. но-

вембра, у 18 сати. ЕОТО окупља
музичаре из Чешке, Аустрије,
Словеније, Босне и Херцегови-
не, Хрватске, Црне Горе и Ср-
бије, а међу њима су и поједини
истакнути чланови „Тамбура-
торијума” из Панчева.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Била је уважена супруга и
муза славног српског ваја-
ра. После двадесет година
брака остаје удовица без
деце. И док се опрашта од
велике љубави и цео њен
свет се руши, моћни прија-
тељ њеног мужа жели је за
љубавницу, а чаршија оче-
кује да остане жив споме-
ник прозрачним актовима
покојног супруга. Жена са
црним шеширом схвата да
ће јој, ако не предузме не-
што, живот заиста стати.
Бежи у Фиренцу, да поново
заведе бившег љубавника,
надајући се да ће остати
трудна. Али њен план се не
одвија како је замислила,
јер пут који човек бира и
онај који му је намењен ни-
су увек исти.

У овом изванредном ро-
ману, препуном страсти,
љубави и дубоког понира-
ња у интиму жене, жесто-
ког љубавног троугла, али и

сликовите приче о животу
уметника, главна јунакиња
открива најважније: нијед-
но животно доба није раз-
лог да жеђ за испуњеношћу
остане неостварена. Жена
са црним шеширом скида
вео с тајне шта је потребно
да се освоји срећа. И то чи-
ни без обзира на све...

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

Два најбржа читаоца који до среде, 3. децембра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питање „Шта је потребно да се освоји срећа?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Жена са цр-
ним шеширом” Наталије Девић. 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.

www.pancevac-online.rs

„Одблесци бесконачног” – на-
зив је изложбе радова ново-
садског уметника Никоса Ар-
ванитидиса која је отворена у
понедељак, 24. новембра, у
Галерији савремене уметно-
сти. Тај догађај је окупио три-
десетак суграђана, и то углав-
ном познаваоце ликовне
уметности и саме уметнике из
нашег града. Реч је о веома
озбиљној поставци, коју чине
графике, слике на металу и
средишна инсталација – обје-
кат с водом што реагује на
звукове.

– И слике на металу су до-
некле рађене као графике. Ту
сам такође примењивао тех-
нике као што су гребање, утр-
љавање боје, стругање, али на
њима има и сликарских де-
лова, рада акрилом и тако да-
ље. Фокус је на мојим екс-

пресијама, а саме подлоге су
рефлексне, од алуминијума,
па и само посматрање слике
подразумева рефлексију по-
сматрача и он сам постаје део

композиције – објаснио је
Арванитидис.

Да је одблесак изузетно ва-
жан за разумевање ове изло-
жбе, показала је и велика цр-

на кружна инсталација испу-
њена водом, нека врста жи-
вог огледала, која реагује на
промене звука. Када је музи-
ка тиха, све слике које су
около рефлектују се у води и
постају другачије, као што се
и сама инсталација мења
сходно углу гледања или ја-
чини звука.

Како је рекла Ивана Маркез
Филиповић, Никос Арванити-
дис се већ дуги низ година ба-
ви разним истраживањима у
уметности. Поред тога, његове
радове карактеришу ап-
страктни израз и експресио-
нистички приступ свету.

Овај уметник је дипломирао
и магистрирао на Академији
уметности у Новом Саду, а од
2011. године ради као доцент
на одсеку графике на Факулте-
ту уметности у Звечану.

ИЗЛОЖБА РАДОВА НИКОСА АРВАНИТИДИСА

Рефлексије са свих страна

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Александра Вујић, 

студенткиња књижевности

ККЊЊИИГГАА „Искра живота”.
Пошто сам студент књижев-
ности, изузетно ми је тешко
да препоручим једну књигу
и одабeрем само једног пи-
сца. По мом мишљењу, Ре-
марк је у савременој култури
неправедно запостављен, па
ето разлога да препоручим
баш његова дела. Прва њего-
ва књига која ми је дошла
под руку је „Искра живота”.
Роман који почиње речени-
цом: „Костур број 509 поди-
же полако лобању и отвори
очи”, представља одличан
увод у Ремарков опус и пра-
ти логорске затворенике ко-
ји се труде да сачувају бар
фрагменте нормалног живо-
та. Критика рата, реалистич-
ни описи логорске атмосфе-
ре, доза патетике и поетично
дочаравање судбине обич-
них људи, страдалника у
ратним временима, обеле-
жавају Ремаркове романе.

ЧЧААССООППИИСС  „Bookvar”. Допа-
дљив, шарен, обиман онлајн
часопис у коме можете про-
наћи рецензије новијих из-
дања, али и савременије
осврте на класике књижев-
ности. Провуче се ту и поко-
ји стрип и филм. Сваки број
има своју тему (или две),
око које се нижу различите
рубрике. Доступан је у PDF-
у, па је сјајно штиво за чита-
ње у превозу, уколико, као

ја, у аутобусима проводите
већи део дана. Признаћу да
ме је, на почетку, управо та
практична страна привукла
да детаљније истражим овај
часопис.

ППРРЕЕДДССТТААВВАА „Зли дуси”. Од-
лична драматизација руског
класика у режији Тање Ман-
дић Ригонат, која је сачувала
срж романа, искривљене
идеје о револуцији, душевну
агонију и немогућност си-
стемских промена. Од већег
броја глумаца на позорници
истиче се глумачки двојац
који чине Игор Ђорђевић и
Горан Јевтић. Специфична
сценографија и инструмен-
тали Дејвида Боувија пред-
стављају сјајну допуну рад-
њи и чине да два и по сата
прођу веома брзо. Препору-
чујем ову представу нарочи-
то онима којима Достојев-
ски није баш драг.

Повратак Ремарку

„Жена са црним шеширом”
Наталије Девић

Приказана три филма
Мирослава Антића

„Сутрадан после 
детињства” Немање
Ротара – више од
обичне биографије

Овогодишњи „Микини дани”,
који су одржани 24. и 25 но-
вембра у Културном центру,
окупили су много заинтересо-
ваних суграђана и показали
да Панчевци воле и поштују
Мирослава Антића и његово
дело. Ово издање манифеста-
ције остаће упамћено по пред-
стављању филмских остваре-
ња за која је Антић потписао
сценарио и режију, али и по
промоцији биографије о том
песнику под називом „Сутра-
дан после детињства”, из пера
нашег суграђанина Немање
Ротара.

Реч је о књизи која је обја-
вљена уочи Сајма књига и до-
сад је побрала изузетно добре
критике. Будући да је Немања
Ротар у сродству с Миросла-
вом Антићем, он је и лично
познавао песника и имао увид
у поједине, широј публици не-
познате документе и фотогра-
фије из породичне заостав-
штине. Уз то, Ротар је афир-
мисани писац, аутор неколико
романа, тако да је грађа којом
је располагао презентована у
романескном облику.

Према речима књижевне
критичарке Сање Домазет, то
је пример на који се начин
кроз једну биографију могу
дати две животне приче. Пи-
шући о Мирославу Антићу,
Ротар је проговорио и о себи,
сопственом одрастању, али и
о Панчеву, оном прошлом и
садашњем, о крају југословен-
ског друштва... Као квалитете
те књиге она је истакла и ње-
ну питкост, стилску уједначе-
ност и изузетну поетичност.

Сања Домазет је истакла да се
Антићевом оставштином до-
сад нико озбиљније није ба-
вио, тако да је књига „Сутра-
дан после детињства” и у том
контексту изузетно важна.

Гојко Божовић, власник из-
давачке куће „Архипелаг”, у
којој је објављена Ротарова
књига, сматра да је једна од
функција тог дела да обнови
спомен на Мирослава Анти-
ћа, писца који је успео да од-
негује блискост са својим чи-
таоцима. Како је рекао, у овој
књизи видимо буран, сложен
и узбудљив живот Мике Анти-
ћа, те наслућујемо како се та-
кав животни стил одразио на
његово стваралаштво.

– „Сутрадан после детињ-
ства” је необична, нестандард-
на књига. Карактерише је жан-
ровско вишегласје. С једне
стране, то је роман, с друге би-
ографски роман, односно ро-

мансирана биографија. За раз-
лику од других биографија, ов-
де аутор пише о човеку којега
је познавао, с којим је био бли-
зак, што је неуобичајена окол-
ност – казао је Божовић.

Он је подсетио да је Ротар
објавио неколико романа који
се ослањају на историју, те да
се у најновијем делу опреде-
лио за дубоко личну и поро-
дичну историју.

Немања Ротар се потрудио
и око концепта саме књижев-
не вечери. Тако је публика би-
ла у прилици да погледа два
кратка филма о Мирославу
Антићу, а у једном сегменту
програма наступио је дечји
тамбурашки оркестар „Невен”
под вођством Михајла Јовића,
пошто је Мика Антић волео
децу и тамбурашку музику. 

Дан раније, 24. новембра, у
Изабинском простору КЦП-а
приказана су два документарца

и један играни филм Мике Ан-
тића. „Друга обала” из 1967. го-
дине је документарни филм о
животу једног аласа у после-
ратној Југославији и о другој
обали која не постоји. „Тројица
из старог Сомбора” (1967) јесте
прича о писцу Вељку Петрови-
ћу, композитору Петру Коњо-
вићу и сликару Милану Коњо-
вићу, али још више о Сомбору,
вароши које у пређашњем об-
лику више нема. За те филмове
Антић је урадио сценарио и ре-
жију. Играни филм „Доручак
са ђаволом” из 1971. године, у
режији песника Мирослава Ан-
тића, одлично је сведочанство
о првим послератним година-
ма, у којима се шљам, скривен
иза маске Партије и народне
власти, иживљавао над војво-
ђанским сељацима. Главне
улоге тумаче Бата Живојино-
вић, Мира Ступица, Драгомир
Гидра Бојанић и други.

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ПРОГРАМ „МИКИНИХ ДАНА”

ПУТОВАЊЕ КРОЗ ЖИВОТОПИС ПЕСНИКА

На конкурс за доделу девет
нових сликарских атељеа
уметницима из Панчева при-
јавила се само једна особа, ко-
ја се приде и не бави уметнич-
ким стваралаштвом, па је зато
одбијена. То је констатовано
на састанку Комисије за доде-
лу атељеа који је одржан у Ди-
рекцији за изградњу и уређе-
ње Панчева у понедељак, 24.
новембра.

Како смо сазнали од Јасми-
не Вечански, чланице Град-
ског већа задужене за културу,

у понуди је било: шест атељеа
на Котежу 1, два у центру и је-
дан стан на Тесли. Цена заку-
па је 75 динара по квадрату
(реч је махом о просторима
мање квадратуре), а корисни-
ци би се обавезали да плаћају
закуп и комуналије. Да при-
ближимо, за стан-атеље на Те-
сли, који има 40 квадрата,
уметник (или можда више
њих) месечно би морао да из-
двоји свега 1.800 динара и уз
то би плаћао струју (та зграда
није у систему централног

грејања) и утрошак за воду.
Када је реч о мањим атељеима
(од 12,5 до 30 квадрата), закуп
би био још нижи, с тим да би,
између осталог, ваљало плати-
ти грејање.

Када се то има у виду, као и
чињеница да у Панчеву има
много уметника који не посе-
дују своје атељее, већ се сна-
лазе како знају, поставило се
питање због чега се нису јави-
ли на конкурс.

– У име Града Панчева упу-
тићемо молбу Дирекцији, ка-

ко би била промењена одлука
о пословном простору, одно-
сно да би се смањила закупни-
на, јер претпостављамо да је
то разлог због којег се уметни-
ци нису јавили – изјавила је
Јасмина Вечански.

Да подсетимо, управо се око
приче о увођењу реда у област
поседовања атељеа летос била
подигла велика прашина. Ја-
смина Вечански каже да та
прича још није завршена, по-
што је неопходно урадити ре-
визију у тој области.

МНОГО БУКЕ НИ ОКО ЧЕГА

Нико неће атеље

О Мики Антићу уз музику коју је тај песник волео
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Кажу да Господ свакоме пону-
ди три животне шансе, па ко
их како (и да ли их уопште)
искористи. Ђека је могао да
буде адвокат, телепринтери-
ста или политичар. Срећом по
град, остао је рокер, једна од
урбаних легенди од хиљаду
страница занимљивог живот-
ног штива. Он почиње причу:

– Ја сам човек с два корена:
први је онај по колевци – у цр-
ногорским Беранама, а други
сам дубоко, током читавих 50
година, пустио овде. Сплет
околности је породицу довео у
банатску равницу, било нам је
потребно да се утопимо међу
непознате људе, да почнемо
од почетка, да потиснемо пре-
корне погледе мале средине,
осуде и говоркања. Да живи-
мо. Ту су гусле, ту је традици-
онална капа и Беране у срцу.
А Панчево је прави дом: при-
јатељи, породица, небројени
концерти и гитаријаде. Људи.

Поштујући ону Микину
„Панчево, то је кад се вра-
тиш”, ходио је светом: постхи-
пијевска Европа је постала те-
сна, читаву 1977. провео је у
САД, прошао је кроз 15 држа-
ва – од Њујорка и Њу Џерзија
на истоку, преко Луизијане и
Мисурија, па све до Мисиси-
пија и Џорџије. Присуствовао
је сахрани Елвиса Прислија у
„Грејсленду”, месец дана је за
храну и кров над главом ра-

дио код амишке породице, а
праве-правцате америчке чи-
зме „бутс”, после скоро чети-
ри деценије, и данас су састав-
ни део гардеробе Бранислава
Ђековића у изузетним и све-
чаним приликама.

– Имена мојих ћерки –
Вирџинија и Џорџија – одраз
су захвалности Америци. За-
мисли, 23 године, неспутан,
жељан нових пространстава и
музичких корена, увек са 500
долара у џепу, увек спреман
да потурим леђа, да зарадим
и кренем даље. Да учим жи-
вот. Зашто нисам остао? Ни-
када нисам размишљао о за-
ради и материјалном богат-
ству. У Панчеву сам оставио
посао који волим, све везано
за музику и рок, за Дом омла-
дине, који је био прави дом
младих, и друга рок састаја-
лишта: „Рафинерац”, Сту-
дентски, некадашња Технич-
ка школа код Гимназије, да не
набрајам... Видиш, склони
смо да пљујемо по Титу и ко-
мунизму, али ондашњи Савез
социјалистичке омладине ну-
дио је вентил младима и у му-
зичком животу. У најбољим
годинама и по шездесет група
је радило, гитаријаде из ’63. и
’64. обновљене су ’75. Нарав-
но, нису сви постали познати
музичари, али су тадашњи
млади имали избор. Ово са-
да... – јасна је легенда.

Свет музике, премда никада
није свирао, јесте суштина ше-
здесет и кусур година Ђекиног
живота. Због музике и зезања

по Поречу 1971. године потпу-
но је сметнуо с ума поправни
из математике, па је, како ка-
же, понављао гимназијско зна-

ње. Зато је у том истом Поречу
неку годину касније зарадио
на дискџокејској тезги, као и
касније, мало с Дабом, мало
самостално, у Цавтату, Херцег
Новом, Панчеву...

Ђекин Панчестер је обаве-
зно исходиште, без обзира на
крстарење Европом мотором с
Микетом, уз посету Морисо-
новом гробу на париском Пер
Лашезу, целодневно ленчаре-
ње, што би садашња младеж
рекла „блејање”, на амстер-
дамском доку. Или концерт
„Пинк Флојда” у Бечу, који је
пријатељ Стојковић пропу-
стио јер је у том тренутку до-
бијао 500 партија шаха. Ма,
није све ни за причу.

– Ево, ту сам око 850. радиј-
ске рок емисије средом. Свака
од њих за мене је непоновљив
оргазам који траје колико и
контакти с роком и људима
кроз етар. И кроз то непоно-
вљиво уживање са обе стране
микрофона сетим се поносно
да сам најавом концерта за-
творио Студентски 1975. због
реновирања и отворио га на-
ступом „Црних бисера” и Вла-
де Јанковића Џета 1984. И
обавезно се сетим оних сјај-
них људи, многи су нас напу-
стили, без којих би рокерски
живот града био много сиро-
машнији. Не, никада нисам
свирао. Али ипак сам оставио
траг у полувековној историји

рока у нашем Панчестеру –
свестан је своје улоге Ђека.

Могао је да буде адвокат
као исписник једне сјајне гим-
назијске генерације. Да је од-
служио војни рок на Превла-
ци, био би сада телекомуника-
циони техничар или инжењер.
Да је желео, могао је, као
оснивач првог Општинског
одбора ДС-а у Панчеву марта
1990, при чему су састанци
одржавани у његовом кафићу
„Вирџинија”, да седи у посла-
ничкој клупи. Или да буде
пензионер када су му после
повреде кичме стручњаци
предлагали инвалиднину. Ни-
шта од тога, каже:

– Рок је филозофија, стил,
круг истомишљеника, породи-
ца и подршка супруге Велинке,
ћерки, мајке... Веровање у мале
ствари које живот значе и у
истину да није све на продају.
Болест ми је много одмогла и
пиљарница више не ради... Али
нормалном човеку је потребно
само мало да буде нормалан.

Овог децембра Ђека ће про-
славити 40 година рокерског
рада, 30 година брака, 16 го-
дина рокерске емисије, уз по-
ла века „панчестеровања”. Од
гитаријада, видео и диско клу-
бова, Европе и света остали су
сувенири, мали драги покло-
ни, фотографије и плакати на
зиду дневне собе.

Мало ли је? С. Зенг

ЧЧООВВЕЕКК ЈЈЕЕ ККЊЊИИГГАА::   ББРРААННИИССЛЛААВВ ЂЂЕЕККООВВИИЋЋ

Из Панчестера у Панчестер

Промоција књиге прича
„Пристаништа” Владана Ма-
тијевића одржана је у уто-
рак, 25. новембра, у Градској
библиотеци. Приче су наста-
јале у последњих десетак го-
дина и говоре о шездесетим
и седамдесетим годинама
прошлог века, неке о деведе-
сетим, а већина се односи на
последњих петнаестак бур-
них транзиционих година.
Разговор с писцем је водио
Вуле Журић.

– Нисам директно писао
о тим догађајима, већ о тра-
говима које су они оставили
на људима. Приказао сам
обичног човека у Србији,
углавном у овом данашњем
времену. То су приче о на-
ма. Јунаци су, у ствари, љу-
ди који су ушли у 21. век.
Неки су се снашли, неки
нису, и сви имају проблеме.
Опстају онако како и ми оп-
стајемо – изјавио је Матије-
вић.

Он тврди да прича може
настати од једне реченице,
једног покрета, догађаја...
Открива да поред књижев-
ности прати и друге уметно-
сти, попут сликарства, фил-
ма и музике. Све то, на неки

начин, утиче на његово ства-
ралаштво.

– Читање је за мене ужи-
вање, то је оно што волим да
радим. Не могу рећи да баш
толико уживам да пишем, то
ми је онако мало тешко, али
читати друге је много лакше
и лепше.

Писао је поезију, романе,
приче, драме и есеје. На пи-
тање да ли је песник, припо-
ведач или романописац, од-
говара да је пре свега прозни
писац.

– Али у свим мојим при-
чама и романима има и пое-
зије и есеја, као што и у есе-
јима и поезији има прича,
тако да је код мене све то ис-
преплетано. Мислим да у 21.
веку та чврста подела више
не стоји – рекао је Матије-
вић.

Овај аутор је објавио десе-
так књига. Добитник је мно-
гобројних награда и призна-
ња, међу којима су Андриће-
ва награда за књигу прича
„Прилично мртви” (2000),
НИН-ова награда за роман
„Писац издалека” (2003) и
награда „Меша Селимовић”
за роман „Врло мало светло-
сти” (2010). М. М.

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА 

ВЛАДАНА МАТИЈЕВИЋА

Пристаништа 
обичних људи У част Саше Божовића, духовитог стихотворца, који је изне-

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

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

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

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

Лежим,
тишина, али још увек постојим,
моје срце додирује земљу,
ветар дува,
односи моју једину жељу.
Усамљена,
без силе која ће ме подићи,
тишина, рана прокопана, 
узбуркана мора, 
животу сам предана.
Ветар јак.
Стене се руше

још увек сама лежим 
остао је још мали део моје душе 
од себе бежим.

Нема никога да заустави олују,
сиви су облаци обојили јутра,
хладноћа улази све дубље,
а ја у тишини сама чекам сутра. 

Анђела Жежељ (VI-4), 

ОШ „Свети Сава”

(Само)спознаја
Има једна школа
у њој учим прва слова.
Учим, певам, пишем, читам
и знање ново стичем. 
Е, баш је згодна та школа,
а зове се „Змај Јова”. 
У њу су ишли
моја мама, моја тета
и наш песник Саша.

Дуња Костић (I-1), 

ОШ „Јован Јовановић Змај”

Школа

КОНКУРС У ТОКУ

САШИНА ПОЕТСКА СТВАРАОНИЦА

„Србија и Срби на филму у
Првом светском рату” – назив
је програма који се у сарадњи
с Југословенском кинотеком
од уторка, 25. новембра, реа-
лизује у Културном центру
Панчева с циљем обележава-
ња стогодишњице Великог ра-
та. Тим поводом је у фоајеу
КЦП-а отворена документар-
на изложба Александра Ерде-
љановића и Божидара Марја-
новића из Југословенске ки-
нотеке.

– Ово је досад највећа изло-
жба Југословенске кинотеке.
Она је премијерно отворена 6.
јуна, на Дан филма, у Киноте-
ци. Поред хронолошког пре-
гледа свих филмова снимље-
них за време рата, и то и на
страни савезника и окупатора,
изложба прати целокупну ки-
нематографску причу о Пр-

вом светском рату и дотиче
се и српских тема снимље-
них у страним кинемато-
графијама – рекао је Ерде-
љановић.

Програм је отворен 25.
новембра пројекцијом фил-
ма „Србија у Великом рату”,
остварења које је направи-
ла Југословенска кинотека
поводом обележавања ве-
ликог јубилеја, а чији су ау-
тори Александар Ердеља-
новић, Божидар Марјано-
вић и Божидар Јовановић.
Како је објаснио Ердељано-
вић, „Са вером у Бога” је
најбољи играни филм Кра-
љевине Југославије. Сни-
мљен је 1932. године и го-
вори о судбини једне срп-
ске породице.

Сутрадан, 26. новембра,
публика је погледала оства-

рење „Голгота Србије”, је-
дан од најбољих архивских
документарних филмова
Краљевине Југославије. Ре-
жирао га је чувени редитељ
и новинар Станислав Кра-
ков.

У четвртак, 27. новем-
бра, у дворани КЦП-а биће
приказан филм „Југосла-
вија по вољи народа”.

– То је дугометражни
филм Микија Стаменкови-
ћа, награђиван на разним
фестивалима. Остварење
прати целу причу, од узро-
ка за покретање рата, пре-
ко хронолошког прегледа
свих догађаја, до стварања
Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца и свих мука
кроз које је та држава про-
шла у свом зачетку – рекао
је Ердељановић. Д. М.

СРБИЈА И СРБИ НА ФИЛМУ У ВЕЛИКОМ РАТУ

Од Голготе до Краљевине СХС

Прошле недеље, 19. и 20. но-
вембра, у ОШ „Братство–
јединство”, на школској сцени
„Саша Божовић”, други пут су
приређене „Школске позори-
шне игре”, по пројекту Учи-
тељског панчевачког друштва.
Манифестацију су реализова-
ле учитељице Јасмина Младе-
новић, Снежана Ђорђевић и
Бранислава Зељковић.

На репертоару је било де-
сет ученичких представа, а

посебно су се истакли кома-
ди: „Спасавање Деда Мра-
за”, у режији учитељице Ду-
шице Бошчић и њених коле-
га, у извођењу ђака ОШ
„Жарко Зрењанин” из Ба-
натског Новог Села, као и
„Немушти језик”, у режији
учитељице Браниславе Вар-
ге, који су изволи ученици
ОШ „Олга Петров” из Банат-
ског Брестовца.

Д. М.

ПРОГРАМ ОШ „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО”

Школске 
позоришне игре

Ђека, 1979.



„Голф” је модел који има
статус „иконе” код наших
возача. Модел четврте гене-
рације је чест избор млађих
људи и често се виђа на ули-
ци. И овај аутомобил, као и
претходне генерације, ка-
рактеришу поузданост и
квалитет, али далеко од тога
да је аутомобил без мана,
поготову ако говоримо о по-
ловњацима.

Приликом куповине по-
ловног „голфа” обратите па-
жњу на квачило и електро-
нику у аутомобилу јер су то
најслабије тачке на возилу.
Треба напоменути да је увид
у сервисну књижицу поже-

љан јер су поједини пример-
ци више пута били на ван-
редним сервисима због поје-
диних грешака. Разлози због
којих је овај „Фолксвагенов”
модел толико популаран је-
су његова издржљивост на
нашим путевима, квалитет-
на израда и добре возне ка-
рактеристике. Избор мотора
је велики, али ми ћемо по-

менути оне који се најчешће
налазе под хаубом.

Агрегат од 1.400 кубика је
мали потрошач и довољан је
просечном возачу који не
претендује да буде најстарт-
нији и најбржи. Следећи, ко-
ји се чини као најлогичнији
избор, јесте 1,6-литарски
бензинац, снаге 105 „коња”.

За оне који имају спорт-
ске амбиције у понуди је
мотор с турбопуњачем који
из 1.800 кубика радне за-
премине даје снагу од 180
коњских снага. Наравно, не
треба заборавити ни добро
познате „турбодизелаше” од
1,9 литара од 130 кс.

Зависно од мотора, цена
малог сервиса се креће од
пет до седам хиљада дина-
ра, док је за велики потреб-
но издвојити од двеста до
триста евра. Искуства вла-
сника говоре да за уложени
новац добијате веома добар
аутомобил који ће вас, уз
адекватно одржавање, још
дуго служити.

- - - - - - - ПОЛОВЊАЦИ - - - - - - - 

Произвођачи 
са Истока плагирају
моделе

Конкурентнији 
на свом тржишту
због цене

Већина производа који се мо-
гу наћи на нашем тржишту
прави се у Кини, било да су у
питању оригиналне ствари,
било да су плагијати. Произ-
водња „лажњака” је толико
напредовала да су они на пр-
ви поглед идентични ориги-
налима. Наравно, копирање
производа без дозволе је кри-
вично дело, али у ауто-инду-
стрији на територији најмно-
гољудније земље на свету из-
гледа да то није случај. Кине-
ски произвођачи аутомобила
не бирају које брендове ће ко-
пирати, тако да „инспираци-
ју” траже  код комшија Јапа-
наца и Корејаца, али нису по-
штеђени ни произвођачи из
Сједињених Држава и Европе.

„Ролс” за 30.000
На шангајском ауто-салону
компанија „Ђили” је предста-
вила свој модел ГЕ, луксузну
лимузину која је привукла па-
жњу јавности. Све би било у
реду да је аутомобил аутенти-
чан производ, а не веродостој-
на копија модела „фантом”
најпознатије британске фа-
брике „Ролс-Ројс”.

Наравно, ГЕ по квалитету
израде не може да парира

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

КИНЕСКА ГЛАВОБОЉА

оригиналу, што је случај и са
перформансама, али у једном
може – у цени. „Фантом” ко-
шта округло милион долара, а
његова копија са Истока само
30.000. То је и био циљ „Ђи-
лија” – луксузно возило за та-
мошње бизнисмене који не би
желели да дају читаво „мало
богатство” за аутомобил.

Баварски аутомобилски ги-
гант BМW је више пута био
„на мети” Кинеза када је ди-
зајн аутомобила у питању.
„Мини-кантримен” тако има
„брата близанца” који служи
као рели-аутомобил у нацио-
налном такмичењу. „Лифан
320”, за разлику од оригинал-
ног аутомобила, кошта свега
седам хиљада долара и треба-

ло би да се појави на тржишту
ових дана.

Овај случај је изазвао вели-
ку медијску хајку западних
земаља на Кину и њене парт-
нере. Званичници са Запада
искористили су ову прилику
да нападну Русију. Том при-
ликом је поменут аутомобил
„чајка”, службено возило По-
литбироа, које је плагијат
америчког „пакарда”.

Од сваког по мало
Модел БЈД Ф8 ће вас, најбла-
же речено, шокирати својом
појавом. Када возило погле-
дате спреда, рекли бисте да је
у питању „мерцедес ЦЛК”,
док је задњи део аутомобила
идентичан моделу „рено ме-
ган ЦЦ”. Овај „јединствени”
аутомобил је производ фабри-
ке која постоји још од 1968.
године и позната је по произ-
водњи батерија.

Пре пет година челници
компаније су одлучили да за-
почну производњу аутомобила
и тако је и било. Као „инспира-
цију” за свој лого узели су знак
BМW-а, мало од „реноа”, мало
од „мерцедеса”, и аутомобил је
спреман за тржиште. Међу-
тим, ниједан произвођач ауто-
мобила није сигуран да му ин-
телектуална својина у будућно-

КЛАСА ЗА СЕБЕ

сти неће бити украдена. На сај-
ту БЈД-а појавиле су се фото-
графије аутомобила који су у
припреми, а подсећају на мо-
деле возила „тојота”, „дајхацу”,
„субару”, „хонда” и „бјуик”.

Компанија „Ленд винд” је
једном већ ископирала модел
са Запада, „вауксал фронте-
ру”, и засад није познато које
су биле последице по Кинезе
у овом случају. Последњи и
најсвежији случај крађе инте-
лектуалне својине је прилич-
но наљутио менаџмент оште-
ћене стране.

Наиме, генерални директор
„Ленд ровера” ће се обратити
кинеским властима због ко-
пирања модела „евок”, који се
на источном тржишту продаје
под именом „ленд винд икс
7”. Копија која кошта свега
17.000 евра свакако је конку-
рентнија на тржишти од ори-
гинала, за који је потребно из-
двојити три пута више.

Ово и не чуди јер „крадљив-
ци” нису уложили средства у
дизајн и развијање технологије
као компаније на Западу, које у
ту сврху издвајају милионске
износе. Можда ће случај „крађе
идентитета” британске компа-
није коначно прекинути доса-
дашњу праксу и решити остале
произвођаче главобоље.

„Ауторемонт Пивашевић” и
ове зиме организује сезонску
проверу аутомобила за време
сервисне акције „Винтер чек-
ап”. Ово је добра прилика да у
потпуности проверите ис-
правност аутомобила како би-
сте током предстојећих месе-
ци били безбрижни. Акцијом
је предвиђена бесплатна про-
вера возила у једанаест тача-
ка. Међу њима су: контрола
централе убризгавања дијаг-
ностичким уређајем – егзами-
нером, провера стања пнеума-
тика, провера акумулатора
уређајем за мерење капаците-
та акумулатора и система за
пуњење струјом.

Сервисери ће прегледати и
вентилациони, односно рас-
хладни систем и извршити
контролу тачке мржњења рас-
хладне течности. У „Ауторе-
монту Пивашевић” објашња-
вају да возачи не обраћају па-
жњу на флуиде у мотору, па
тако ни на расхладну течност,
која с временом губи својство
и леди се на температурама
на којима не би требало. То-
ком ове провере гледа се и
ниво уља у мотору, као и ње-
гово својство и запрљаност.

ДЕТАЉНА ЗИМСКА ПРОВЕРА ВОЗИЛА

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

која могу изазвати веће про-
блеме, као што су ширење ко-
розије или продор воде у ка-
бину.

Уколико се утврди неис-
правност на неком од система
за време трајања акције, мо-
жете отклонити квар на вози-
лу и остварити попуст на рад у
сервису у износу од десет од-
сто, као и на уграђене резер-
вне делове у износу од такође
десет одсто од редовне цене.

Акција важи за сва возила
из групе „Фијат” и сва возила
ван гарантног рока, а траје од
1. до 31. децембра. И то није
све! Уколико у „Ауторемонту
Пивашевић” купите уље и
филтер уља, њихова замена је
бесплатна!

Четвртак, 27. новембар 2014.

automobilizam@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Немања 
Урошевић

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

Љубитељима аутомобила је
добро познато „Фордово”
возило „модел Т”, али зашто
је оно толико посебно? Чи-
њеница да током година ње-
гове производње, од 1908. до
1927, путеви нису били ас-
фалтни, већ земљани и пуни
рупа – један је од одговора
на то питање. „Модел Т” је с
лакоћом прелазио преко не-
равнина без бојазни да ће се
неки део покварити или от-
пасти. Деловао је као скуп

аутомобил, али је заправо
био веома јефтин због ма-
совне производње и био је
доступан свима. У периоду
од 1915. до 1925. године мо-
гли сте да купите искључиво
црни аутомобил, јер се црна
фарба сушила брже него
друге. Продато је око петна-
ест милиона „модела Т”, а
средином двадесетих је тај
аутомобил имао удео од 50
одсто у укупном броју мо-
торних возила на свету.  

ПРОДУКТ МАСОВНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Покровитељ стране

001133//333333--335555

www.auto-remont.co.rs

ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24

006655//998877--2277--2244  

Кочнице су можда најбитнији
систем аутомобила без обзира
на годишње доба.

И провера кочионог систе-
ма, односно ниво и квалитет
кочионог уља и преглед пред-
њих кочница налази се на ли-
сти ствари које се контроли-
шу, као и контрола задњег и
предњег трапа и управљачког
система. Пажња се обраћа и
на стање метлица брисача, јер
је добра видљивост један од
предуслова за безбедну во-
жњу.

Закон прописује и исправну
светлосну сигнализацију на
возилу и уколико се утврди да
светлосне групе нису у потпу-
ности исправне, сервисери
„Ауторемонта Пивашевић” ће
вам скренути пажњу на то. И

на крају, врши се визуелни
преглед целокупног возила
не би ли се уочила оштећења

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

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

ВРЕДНА ИНВЕСТИЦИЈА



ПРОДАЈЕМ ситроен xantia,
1997, 1.6 и, регистрован, вео-
ма повољно. 069/507-60-46.
(СМС)

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

ЈУГО ин, 2004, бензин, плин,
тек регистрован, власник.
065/403-58-43. (184396)

ОПЕЛ омега караван 2.0, 1993,
бензин, плин, очуван. 062/540-
499. (184398)

ХИТНО пежо 205, 1.4, 1990,
плин, власник, 580 евра.
064/193-55-86. (184932)

СИТРОЕН ксара 16, плин,
2001, регистрован годину
дана. 063/830-61-73. (184902)

ПРОДАЈЕМ ИМТ  560, вла-
сник. 069/634-491. (184908)

ПЕЖО 407, SW, 1.6 ХДИ, 2005,
панорама кров, на име.
064/508-60-40. (184909)

МЕРЦЕДЕС 190 Е, бензин, гас,
регистрован, опрема, могућа
замена. 063/898-00-82.
(184915)

ПРОДАЈЕМ хјундаи аксент,
1998. 319-754, 061/153-34-61.
(184914)

ФОРД фијеста 1.8 ТД, децем-
бар 2001, рестајлинг, троја
врата, 2.200 евра, четири ербе-
га, мат црна фолија. 063/766-
34-52. (184929)

ОПЕЛ аскона 1.6, гас-бензин,
четири зимске гуме. 062/345-
029, 450 евра. (184987)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ, 2008.
годиште, у одличном стању.
066/319-258. (184978)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец, мото-
ри, петостепени мењачи, алу
фелне. 064/856-60-65.
(184956)

ЈУГО темпо 1.1, 1999, прва
боја, црвен, атестиран плин.
064/856-60-65. (184956)

ГОЛФ 2, 1.3, 1987. годиште, 3
В, плин, регистрован, црвен.
064/142-55-93. (184956)

ФИЈЕСТА 1.3, 2007, ситроен Ц
3, 1.4, 2004, немци, као нови.
065/833-91-62, 013/371-091.
(185038)

НА ПРОДАЈУ шкода фабија
1.4 МПИ, 2002. годиште. Тел.
064/829-30-16. (185047)

НА ПРОДАЈУ, БМВ 325, ТДС,
1997, регистрован до априла,
екстра стање, 1.850 евра.
062/847-34-83. (185047)

ВЕКТРА 1.6, 1991. годиште,
бензин, плин. Тел. 013/355-
538, Зоран. (185054)

ОПЕЛ вектра 1991. годиште,
1.6, 550 евра. Тел. 060/067-50-
81. (185059)

КОМБИ ивеко ривал, испра-
ван, регистрован, повољно,
1990. годиште. 062/867-70-52,
Дубока бара 42. (185074)

ФИЈАТ мареа караван 1.9 ЈТД,
металик сив, одлична, 2.100
евра. 063/389-962. (185076)

АЛФА 146, 1.6, 1998, власник.
064/894-12-03. (185121)

ПРОДАЈЕМ опел вектрa 1.6,
1991. годиште, плин атести-
ран, тек регистрован, власник.
063/858-48-21. (185012)

РЕНО меган 1.9 ДЦИ, 2003,
караван, 2.400 евра. 060/634-
58-99, 063/765-52-16. (185249)

МЕРЦЕДЕС 190, плин, 1.990
кубика, власник, регистрован,
650 евра. 069/182-44-01. (185191)

МИЦУБИШИ каризма 19 ТД,
1998. годиште, гаражиран, очу-
ван. Тел. 064/125-23-22. (185155)

МАЗДА 1.5, 323, 1987. годи-
ште, троја врата, плин, тек
регистрован. 065/361-13-13.
(185141)

ФОЛКСВАГЕН пасат Б 5 лиму-
зина, 1998. годиште, 1.9 ТДИ,
аутоматик, регистрован, 2.700
евра. 062/647-326. (185256)

АСТРА караван, металик сив,
2001. годиште, дизел, екстра
стање, оцарињен. 063/152-09-
34. (185295)

ПРОДАЈЕМ тојота корола, ХL
седан, 1991. 063/101-33-10.
(185323)

ПОLО 2002. годиште, 1.2, бен-
зин, 3 В, регистрован. 064/199-
24-56. (185312)

АСТРА Х 17 ДТИ, 2004, одли-
чан, 5 В, дуго регистрован.
063/815-69-39. (185337)

ПУНТО 12, 2001, 5 В, клима,
увоз из Немачке, на име куп-
ца. 063/815-69-39. (185337)

АУДИ А 3, 2.0 ТДИ, крај 2004,
фул опрема, троја врата, може
замена. 064/130-36-02.
(185335)

КСАРА пикасо 1.6 ХДИ, крај
2005, 132.000 км, регистрован.
064/130-36-02. (185335)

ПУНТО 1.2, 2006, застава 10,
први власник, петора врата.
064/130-36-02. (185335)

ПУНТО 1.9 Д, регистрован,
петора врата, у одличном ста-
њу, 1.850 евра. 061/254-73-76.
(185336)

ОПЕЛ корса 1.2, бензин, плин,
2004, петора врата, 2.350 евра.
063/804-07-85. (185135)

ДАЕВУ матиз 800 кубика,
петора врата, 2002, 1.350 евра.
061/664-39-26. (185355)

РЕНО клио 1.2, бензин, 2005, 2.150

евра. 061/254-73-76. (185368)

СТАЛНИ најповољнији откуп

свих врста возила и катализа-

тора, неисправних, исправних,

хаварисаних, продаја полов-

них, резервних делова, ауто-

механичарске услуге. 064/552-

31-19, 069/203-00-44. (183198)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила, стра-
них, домаћих, хаварисаних,
неисправних. 066/409-991,
063/782-82-69. (183198)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком

стању, 90 до 500 евра. 063/892-08-

25, 064/230-52-21. (185065)

КУПУЈЕМ круњач-прекрупач
оџаци, црвен. 013/312-915.
(184893)

КРИГЕР, линија ковано гво-
жђе, циркулар за алуминијум,
копир фрезер апипонг.
064/247-77-69. (184990)

ДРЉАЧА лесинг Лесковац,
ремонтована, као нова.
063/711-77-94. (187264)

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

ИЗДАЈЕМ гаражу у колектив-
ној гаражи Котеж, на првом
нивоу. 063/122-55-22.
(185115)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16 мм
и све врсте видео касета квали-
тетно преснимавам на ДВД.
343-563, 063/288-278.
(184916)

ПРОДАЈЕМ ЦО 2 апарат, 175
ампера. Тел. 063/740-16-11.
(184884)

ТВ половни, из увоза 37, 55,
63, 72. 348-975, 066/348-975.
(184525)

ПРОДАЈЕМ рачунар пентијум
4. 065/583-38-53. (185144)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и
половни делови од веш-маши-
на. Тел. 252-05-10, 063/703-
76-07. (185014)

ПРОДАЈЕМ фрижидер, ком-
бинацију, веш-машину, полов-
не делове горење, ЕИ, обод.
Мића, 013/346-790, 064/129-
73-60. (185363)

ТОВЉЕНИЦИ на продају,
Пелистерска 33. 064/324-21-
97. (СМС)

БЕТОНСКИ блокови од 27 до
47 динара. Зтр. „Луна плус”,
Црепаја. 069/275-73-94. (СМС)

ПРОДАЈЕМ фитнес справе за тере-

тане и фитнес центре, као нове, из

увоза, повољно. Мики, Мраморак.

062/171-37-40. (184034)

ПРОДАЈЕМ пелет врхунског
квалитета, преостала количи-
на. 065/251-03-57. (184092)

БРИКЕТ 4.400 динара кубик,
буков и храстов без лепка у
џаковима, достава. 064/482-
65-53. (184462)

ПРОДАЈЕМ ауто-приколицу,
мењач аудија, моторне тестере
41 стари тип, 180 нови тип.
Тел. 064/822-96-82. (184518)

ДЕБЕЛЕ свиње и товне ћурке,
продајем. 060/444-55-01.
(184522)

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

ПРОДАЈЕМ шиваћу машину,
ТА пећ, казан за топљење
масти, корито, рем за свиње.
060/159-42-27. (184931)

ПРОДАЈЕМ самоносећи кабал
4 х 0,75, око 120 метара.
063/800-01-96. (184931)

ПРОДАЈЕМ радњу, СТР и пре-
храна, у центру града, 3.000
евра. 064/266-57-19. (184991)

ПРОДАЈЕМ балирану детели-
ну и бели кукуруз. 064/539-62-
04. (184860)

НА ПРОДАЈУ свиње. Тел. 373-
557, 061/196-78-06. (184866)

ВИСЕЋА кухиња, кревети, душе-
ци, грејалице, плински решо +
боца. 065/353-07-57. (184868)

КУПОПРОДАЈА ремонтованих
ТА пећи, свих кв, достава, мон-
тирање, гаранција. 061/137-
98-10. (184870)

ПРОДАЈЕМ ћурке свеже очи-
шћене. 061/680-50-26, Вељко.
(184873)

ПРОДАЈЕМ свиње, полутке,
прасиће и јариће. 065/583-48-
71. (184878)

ПРОДАЈЕМ свињске полутке.
Тел. 617-336, 063/865-80-31.
(184881)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње, од

100 до 120 кг, Владимировац.

064/271-54-29. (184896)

ГРАНИТНА коцка 10 х 10, за

паркинге. 063/771-55-44,

063/246-368. (184904)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА

пећи, достава, повољно.

064/494-90-23. (184915)

ПИЊАТЕ по договору и избо-

ру, за рођендане, журке, Нову

годину. 060/080-26-59.

(184920)

НА ПРОДАЈУ угаона гарниту-
ра, 350 евра. 062/890-14-82.
(184921)

ПРОДАЈЕМ полован исправан
замрзивач, сандучар, 410
литара. 064/324-08-48.
(184952)

ПРОДАЈЕМ радијаторе, греде,
врата. Тел. 061/634-32-93.
(184955)

СВИЊЕ продајем од 130 до
160 кг. Тел. 331-727, Панчево,
Стевице Јовановића 18.
(184973)
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ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе. 063/773-
45-97, 371-568. (184975)

КОКЕ носиље, старе десет
месеци, 300 динара комад.
060/054-67-70. (1834976)

СТЕПЕНИШТА, храст, јасен,
буква, прозори, врата, изра-
да/монтирање. 063/732-82-16.
(184984)

ПРОДАЈЕМ: троседе, двоседе,
каучеве, регале, гарнитуре,
витрине, комоде, сто + 12 сто-
лица, спаваћу собу, комбино-
вани фрижидер, дечја колица,
телевизоре, двоседе, ел. шпо-
рет, сто + шест столица, ТА
пећи, машину за веш, суђе,
мост регале, тепихе, разно.
063/107-78-66. (184981)

ПРОДАЈЕМ елеватор, прико-
лицу, трокрилни прозори с алу
ролетнама. Тел. 064/280-34-
11. (185032)

ТУЧАНЕ радијаторе, круњач-
прекрупач и дечји креветић
продајем. 064/040-82-72.
(185044)

БАС гитара јамаха електрична,
фото апарат никон Д 7000,
аранжер корг ПА 50, дугметар-
ски. 063/720-55-66. (185019)

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

ПОВОЉНО продајем кухињ-
ске елементе и кауч, коришће-
но. 063/899-72-24. (185029)

ПРОДАЈЕМ бар, три барске
столице, пресвучене кожом
бела кафа, с витрином. Црепа-
ја. 063/501-113. (185031)

ПРОДАЈЕМ трпезарију, дво-
крилну, стаклену витрину,
комоду 2,20. 064/616-47-67.
(185051)

ШПОРЕТ алфа 90 за централ-
но грејање, гасни котао берета
27 кв. Тел. 013/355-538, Зоран.
(185054)

ПРОДАЈЕМ повољно кућну
фитнес справу. 064/122-64-84.
(185055)

ЧЕТИРИ зимске гуме мише-
лин 195-65-15, на обичним
фелнама, повољно. 063/816-
20-98. (185058)

ПРОДАЈЕМ очувану керамич-
ку фризеску шампоњеру. Тел.
062/801-55-65. (185061)

ПРОДАЈЕМ дрва преостала,
повољно. 064/122-69-78.
(195079)

НА ПРОДАЈУ фотеље из кафи-
ћа. 060/553-52-25. (185084)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ од 6 кв,
мало коришћена. 060/633-02-
30. (185088)

ПРОДАЈЕМ пећ за етажно гре-
јање, центрометал 23 кв, кауч,
тросед. 060/040-48-11.
(185089)

ГРЧКИ петао за оџак од про-
хрома. Тел. 304-710. (185092)

КИРБИ нов продајем, може
замена за чамац апатинац,
новији, бурад пластична, сме-
деревац, нов. 064/955-51-85.
(185093)

ДВОСЕД на расклапање, очу-
ван, фотеља 19.000, усисивач
цептер 8.000. Тел. 617-260.
(185111)

ПРАСИЋИ вијетнамске расе,
3.000 комад и акваријум 250 л,
повољно. Тел. 063/185-22-74.
(185116)

ШТЕНЦИ малиноа. Тел.
063/844-82-31. (185116)

ДЕЧЈИ креветац с душеком
симпо 3.500 и бицикл 1.500
динара. 064/894-12-03.
(185121)

СТОЛАРСКА тезга и ручни
алат рендета стеге, повољно.
013/320-013, 064/993-35-26.
(185124)

ПРАСИЋИ и јагањци на прода-
ју, повољно, услужно печење
на дрва – ражањ. 064/997-79-
09. (185241)

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

ПРОДАЈЕМ комплетно ремон-
товане ТА пећи свих кв, доста-
ва, монтирање, гаранција.
Повољно. 060/601-27-15.
(185173)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи, 2–6 кв,
монтирање, достава, две годи-
не гаранција. 063/822-41-25.
(185172)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи 2, 3, 4 и 6 м2, достава,
монтирање, гаранција, повољ-
но. 063/182-08-95, 335-930.
(185173)

ПОВОЉНО продајем полован
електрични горење шпорет.
Тел. 063/152-27-29. (185130)

ПРОДАЈЕМ/ИЗНАЈМЉУЈЕМ
ТА 2,2, 3,5 кв, замрзивач 410 л,
260 л, веш-машина, фрижи-
дер, телевизор, регал, лежаје-
ве, трпезаријски сто са столи-
цама, шиваћа, разно. Тел. 342-
689, 063/861-82-66. (185135)

ПРОДАЈЕМ бродић 9 м, мотор
меркур, може замена. 061/331-
29-00, 064/143-52-98. (185150)

АГРЕГАТ хонда, плински шпо-
рет горење. 062/600-365.
(185257)

ПРОДАЈЕМ тучани казан с
ложиштем, 80 л, рем за свиње.
Тел. 401-062, 061/144-38-56.
(185267)

ПРОЗОР дрвени 120 х 150,
ролетне два комада, 120 евра,
договор. 063/150-84-18. (185278)

РЕГАЛ, стилска витрина, сто
са столицама, дечји кревети,
тросед, дневни сточић, шпо-
рет, ормани, ципеларник,
чивилук, ТА пећи, полица,
кухињски ормарићи, францу-
ски лежај, судопера, мојца
фотеља. 064/155-38-13.
(185272)

ПРОДАЈЕМ прасиће, Борачка
1. 342-819, Војловица.
(185294)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 2 кв, са
оригиналним точковима,
исправна. 063/800-01-96.
(185297)

КЛАВИР пијанино, некори-
шћен, три педале, марке смо-
ленск. 063/835-81-90.
(185298)

КОМБИНОВАНИ електрични
шпорет, 4.500, четири столи-
це, 1.000 динара комад. 231-
95-50. (185309)

ПЕЛЕТ, преостале количине
продајем. Квалитетна роба.
063/322-847. (185307)

ПРАСАД 30–35 кг тежине,
6.000 динара комад. 061/655-
47-30. (185330)

ТОВНЕ пилиће продајем.
060/335-29-35. (185339)

ПРАСИЋИ на продају, услу-
жно клање, Новосељански пут
175. 064/303-28-68. (185342)

ПИЛИЋИ и ћурке на продају,
живи и уређени, могућност
доставе. 065/410-97-34.
(185342)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи,
веш-машине, сушилице, шпо-
рети из Немачке, гаранција.
062/824-23-21. (185347)

ПРОДАЈЕМ букова дрва и
багремове сеченице с реза-
њем. Тел. 063/364-310.
(185359)

КУПУЈЕМ неисправне веш-
машине, фрижидере, шпорете,
бојлере, замрзиваче, гвожђе.
061/287-48-87, 064/126-11-28.
(184919)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим, бакар,
месинг, старе славине, веш-
машине, фрижидере, замрзи-
ваче, акумулаторе, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (184959)

КУПУЈЕМ неисправне шпоре-
те, замрзиваче, фрижидере,
бојлере, веш-машине, гвожђе.
064/158-44-02, 061/630-83-79. 

КУПУЈЕМ старо гвожђе, дола-
зим на кућну адресу. 064/484-
13-76, 061/322-04-94. (184998)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове, стари
новац, играчке, есцајг, флаше
од сифон соде и друго. 335-
974, 063/705-18-18. (185020)

КУПУЈЕМ перјане јастуке, јор-
гане и дуње, старе сатове,
новац, чираке, лустере и дру-
го. 335-930, 063/705-18-18.
(185020)

ПОЛУКРУЖНИ бибер цреп
купујем, у добром стању.
063/772-34-95. (185013)

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне ТА пећи, добро пла-
ћам. 060/601-27-15. (185173)

КУПУЈЕМ ТА пећи, неисправ-
не и исправне свих величина и
марки, долазимо и исплаћује-
мо. 064/366-57-87, 335-974.
(185173)

КУПУЈЕМ старе стрипове,
„Загор”, „Текс”, „Блек Стена”,
„Капетан Мики”, „Командант
Марк”. 064/187-56-80.
(185225)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пенка-
ла. Тел. 313-458, 063/199-60-
36, 064/481-14-77. (185195)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, књиге, раз-
гледнице, ситне антиквитете.
013/233-35-01, 064/265-82-98.
(185274)

КУПУЈЕМ ТА пећи и старо
перје, исплата, долазак.
061/317-07-67. (185324)

КУПУЈЕМ старо, ново перје,
замена за нове лио јастуке.
062/974-14-04. (185369)
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ПЛАЦ, 5, 10, 20 ари, врло
повољно, Новосељански пут.
066/385-289. (184277)

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

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ нову кућу у Стар-
чеву, са 16,5 ари плаца.
062/885-41-07. (184493)

ПРОДАЈЕМ кућу, мењам за
мању, договор. 063/748-72-63.
(184619)

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

ПЛАЦЕВИ укупне површине
80 ари у северној инд. зони
Панчева (Надина кривина), на
самом путу. 063/258-986.
(184785)

ИЗДАЈЕМ земљу на годину 3,7
ланаца, Новосељански пут.
062/403-241. (184863)

КУЋА, центар, 90 м2, 2,60 ари,
замена стан Београд. „Гоца”,
063/899-77-00. (184911)

КУЋА, Тесла, 90 м2, 3 ара,
лукс, 69.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (184911)

ТЕСЛА, 100 м2, 4,5 ари, 57.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(184911)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,
одмах усељива, хитно, повољно.
Тел. 065/633-40-80. (184901)

СТАРИ црепајачки пут, викен-
дица, воћњак, башта 20 ари,
укњижено. 063/879-51-40.
(184942)

НОВА Миса, кућа у низу 6 х
10, три етаже, добра локација.
063/879-51-40. (184942)

ХИТНО плац од 3,6 ари с три
стамбене јединице. Личка ули-
ца, код старог бувљака. Замена
за стан или продаја. 065/221-
43-39. (и)

СТАРА кућа на продају код
Зелене пијаце, може замена.
063/867-03-33. (184985)

ПРОДАЈЕМ воћњак, стари
црепајачки пут, 32 ара, повољ-
но. 063/856-74-02. (184952)

ВОЈЛОВИЦА, Борачка, кућа
60 м2, плац 5,5 ари, помоћни
објекти, струја, вода, канали-
зација, одмах суељиво, вла-
сник, 18.500 евра. 069/733-
767. (184970)

ПЛАЦ на продају, 102 ара на
Новосељанском путу, погодан
за инвеститоре. 065/846-75-46.
(184947)

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
покривена, грађевинска дозво-
ла, власник. 065/258-87-77.
(184962)

КОТЕЖ 2, легализована кућа,
14 ари грађевинског земљи-
шта, фронт 17 м. Тел. 064/665-
89-64, 064/549-08-78. (185005)

МАРГИТА, кућа 110 м2 на 5
ари плаца, договор. 063/720-
55-66. (185019)

ИЗДАЈЕМ земљу у закуп на
Новосељанском путу, 2 + 2
ланца. Тел. 371-413. (185021)

ИЗДАЈЕМ четири ланца на
годину. Тел. 063/812-23-44.
(185023)

КУЋА, новија, продајем 137 м2

стамбени простор + 64 м2

помоћна зграда. Црепаја.
063/501-113. (185031)

ЈАБУЧКИ пут, кућа 61 м2, дво-
собна, новија, поткровље за
рад, 7,2 ара, 28.000. „Кров”,
060/683-10-64. (185042)

ПРОДАЈЕМ кућу 55 м2 с
помоћним објектом, Преспан-
ска улица, на Кудељарском
насипу. 064/040-82-72.
(185044)

ПРОДАЈЕМ ексклузивну кућу,
центар, 105.000, вреди погле-
дати, 300 м2. „Ковачевић”,
060/505-10-50, 064/317-91-30.
(185112)

КОД Турске главе на 3 ара, за
реконструкцију, са свим
потребним дозволама, 53.000.
„Лајф 7”, 317-634, 061/662-91-
48. (185100)

ПРОДАЈЕМ плац на Старом
Тамишу, повољно. 063/870-69-
20. (185060)

МИСА, кућа комплетно завр-
шена, два одвојена стана, 6
ари.  „UnaDalli”, 064/255-87-
50. (185082)

СТРОГИ центар, кућа 180 м2,
100.000. „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (185082)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову,
близу асфалта с телефоном.
062/176-94-86. (185125)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Песку са 8 ари плаца. 062/826-
13-20, 013/633-396. (185130)

ПЛАЦ на продају 102 ара на
Новосељанском путу, погодан
за инвеститоре. 065/846-75-46.
(184947)

КУЋА на Баваништанском
путу, 90 м2, мањи плац, 18.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (185143)

ТЕСЛА, 70 м2, 3 ара, усељива,
32.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (185143)
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СТАРА Миса, пристојна,
35.000; Кудељарац, новија,
31.000, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (185146)

ДОБРА локација, самостална,
140 м2, за адаптацију, 3,5 ари,
30.000. „Ивакс”, 064/376-80-
83. (185146)

КУЋА, нова Миса, подрум,
приземље, спрат, може замена
за стан. 013/371-747, 060/393-
71-84. (185146)

ПРОДАЈЕМ кућу са осам
апартмана на Копаонику,
може замена. 061/331-29-00,
064/143-52-98. (185150)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу са
две стамбене јединице, с пла-
цем, легализована. 064/066-
78-43. (185152)

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

НА ПРОДАЈУ два ланца земље,
преки пут, друга и четврта
дуж. 064/526-31-72. (185159)

ПАНЧЕВО, центар, кућа на 3
ара, продајем/мењам.
063/768-96-43. (185174)

СЕФКЕРИН, одлична, 200 м2,
16 ари, 20 м фронт, 20.000.
„Мустанг”, 331-341, 062/226-
901. (185175)

СТАРЧЕВО, 88 м2, 9,3 ара,
нова фасада, добра, 27.000.
„Мустанг”, 331-341, 062/226-
901. (185175)

ДАЈЕМ башту с воћњаком на
годину. 065/515-99-22. (185168)

СРЕЂЕНА, прелепа кућа, бли-
же центру, 68.000 евра. „Весна
два”, 066/937-00-13. (185201)

КУЋА, Котеж 1, хитно, 55.000
евра. „Весна два”, 066/937-00-
13. (185201)

ДЕБЕЉАЧА, 150 + 52 м2, 7,34
ара, колски улаз, укњижено,
одлична. 063/890-29-56.
(185220)

11 АРИ, њива прве класе, хит-
но, 2.500 евра. 069/526-39-52.
(185248)

КУЋА на продају у Качареву,
хитно. 065/260-17-14.
(185240)

ПРОДАЈЕМ плац 5 и 10 ари,
грађевински. Миса. 062/830-
85-42. (185237)

ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељар-
ском насипу, укњижено, хит-
но. Најповољније, цена
некретнине у граду. 060/322-
47-42. (185235)

ЗЕМЉА у Јабуци, близу села,
74 ара. 063/711-77-94.
(185264)

ПЛАЦ 14 ари, Баваништански
пут, власник, договор.
063/750-66-85. (185254)

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

БЕЛА Црква, спратна кућа,
ново насеље, централно греја-
ње, намештај, 180 м2 + 50 м2

помоћне просторије. 013/852-
197, 065/591-73-14. (185284)

ПРОДАЈЕМ њиву у насељу
Војловица, 44 ара. Тел.
064/256-35-40. (185325)

КУЋА 120 м2, 2,6 ари, Доњи
град, укњижена, власник,
реновирана. 065/456-07-52.
(185349)

СТАРЧЕВО, Шумице, четворо-
собна, спратна, гаража, 100 м2,
20.000. „Премиер”, 063/800-
44-30. (185258)

У ВРЊАЧКОЈ бањи кућа 90 м2,
на 10 ари, хитно. 060/650-09-
40. (185350)

У СТАРЧЕВУ, кућа 90 м2, на
три ара, хитно. 060/650-09-40.
(185350)

КУЋА 8 ари, центар, за колек-
тивну градњу. „Јуричан”, 346-
737. (185357)

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

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

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

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

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

ТРОСОБАН, 82 м2, Котеж 2,
други спрат, ЦГ, укњижен, вла-
сник. 063/830-28-55. (182941)

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

ЈЕДНОСОБАН, 32 м2, 14.000,
једнособан 40 м2, 16.000, цен-
тар, зграда. 061/670-97-96.
(183504)

КОМПЛЕТНО реновиран тро-
собан стан 64 м2 + 6 м2 тераса,
лифт, централно грејање, хра-
стов паркет, ПВЦ столарија с
ролетнама, Стрелиште.
069/214-41-49. (183453)

ТЕСЛА, на продају трособан
комфоран стан, 80 м2, IV
спрат, усељив. 063/770-45-55.
(183843)
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ПРОДАЈЕМ трособан стан, 63
м2, модерно опремљен, с гара-
жом, у Улици Светог Саве.
063/156-73-55, 063/234-278.
(ф)

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

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

ТЕСЛА, двособан, 62 м2, ЦГ,
тераса, леп распоред, 37.000
евра. 251-93-97. (184544)

ЦЕНТАР нови станови, 55,
110, Ослобођења, код кружног
тока, пијаце, Ослобођења.
064/295-50-95, Пера. (184656)

ТЕСЛА, 3,0, II, ТА, сређен, хит-
но. 064/112-40-78. (184714)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, 58
м2, лифт, централно грејање,
реновиран, трећи спрат. Сода-
ра. 069/342-79-50. (184800)

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

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

ПРОДАЈЕМ стан, 37 + 22 м2,
или мењам за мањи уз допла-
ту. 065/408-57-09. (184888)

СТАНОВИ, Стрелиште, центар
од 50 и 86 м2. Тел. 064/267-71-
74. (184886)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за Бео-
град, стан, укњижен, од 62
м2,ЦГ, комплет  инфраструк-
тура, подрум, бицикларник,
без посредника. 063/115-70-
24. (184897)

КОТЕЖ 2, 74 м2, трособан, III,
хитно, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (184911)

КОТЕЖ 2, 50 м2, са стварима,
двособан, 29.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (184911)

ТЕСЛА, мањи двособан, 44 м2,
реновиран, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (184911)

ТЕСЛА, једноипособан, 38 м2,
21.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(184911)

СТРЕЛИШТЕ, 80 м2, III, рено-
виран, договор, двособан, 50
м2,  23.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (184911)

ЦЕНТАР, 41 м2, нов, 28.000,
једноипособан, I, 21.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(184911)

ВОЈНЕ зграде, двоипособан,
67 м2, 44.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (184911)

ЦЕНТАР, 115 м2, хитно,
65.000, замена мањи стан.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(184911)

ЦЕНТАР, оловке, 60 м2,
39.000, хитно. „Гоца”,
063/899-77-00. (184911)

ОСЛОБОЂЕЊА, улични део
куће, 25.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (184911)

АГЕНЦИЈИ „Гоца”, потребни
станови свих структура, све
локације. 063/899-77-00.
(184911)

ЦЕНТАР, 50 м2, намештен,
нов, 35.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (184911)

ТРОСОБАН стан, I, 90 м2, ЕГ,
ново, 520 евра квадрат, вла-
сник. 063/812-48-62. (184910)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ стан,
мењам стан, мањи за већи.
064/552-58-26, 377-189.
(84953)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за Бео-
град, 92 м2, Котеж 2, Кикинд-
ска. 063/856-74-02. (184952)

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

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, I спрат,
ЦГ, киндер зграда, власник,
укњижен, одмах усељив.
063/870-74-56. (184961)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ двосо-
бан + тераса, Котеж 1, за
мањи, власник. 061/164-53-41.
(184960)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан,
61 м2, велико двориште, гара-
жа. 064/938-41-99. (184957)

ХИТНО продајем два трособна
стана, завршна фаза изградње,
70.000 евра. 013/341-789.
(185043)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру, Немањина 8, код Зелене
пијаце, I спрат, ЕГ, власник,
укњижен. 063/429-192. (185015)

ТЕСЛА, двособан стан, ренови-
ран на продају, тераса, без
посредника, 26.500 евра.
060/011-49-52. (185035)

СТРОГИ центар, екстра уре-
ђен, двособан, 52 м2, ЦГ, тера-
се, III, 41.000. „Кров”,
060/683-10-64. (185042)

КОТЕЖ 2, леп трособан, 72 м2,
сунчана страна, III, два лифта,
45.000, може замена за двособан.
„Кров”, 060/683-10-64. (185042)

ТЕСЛА, леп светао двособан,
50 м2, тераса, ЦГ, два лифта,
III,  30.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (185042)

КОТЕЖ 2, прелеп трособан 85
м2, IV, две терасе, без улагања,
53.000. „Кров”, 060/683-10-64.
(185042)

ХИТНО продајем два трособна
стана, завршна фаза изградње,
70.000 евра. 013/341-789. (185043)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ без
посредника, трособан стан, 74
м2, I спрат, власник, Содара, за
једноипособан, мањи двосо-
бан, Тесла, Котеж 1. 064/616-
47-67.  (185051)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
нов, ПВЦ столарија, ЦГ на
струју, цена по договору.
065/822-48-22. (185067)

ЦЕНТАР, једноипособан, нов,
екстра сређен. 065/822-48-22.
(185067)

ЦЕНТАР, двоипособан, 60 м2,
ЦГ, нов, ПВЦ столарија.
065/822-48-22. (185067)

ЦЕНТАР, троипособан, 88 м2,
ЦГ, нов, ПВЦ столарија.
065/822-48-22. (185067)

ТЕСЛА, станови у изградњи
разних структура, екстра сре-
ђени, ЦГ. 065/822-48-22.
(185067)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан,
60 м2, у центру града, ЦГ, III
спрат. 060/350-10-85. (185069)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у нају-
жем центру, ТА. 064/311-39-
64. (185069)

ЖАРКА Зрењанина, једноипо-
собан, 44 м2, ВП, ЦГ, договор.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(185082)

НОВОГРАДЊА, Ослобођења,
двособан, 64 м2, I, ЦГ, договор.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(185082)

ЦЕНТАР, ново, дуплекс 110 м2,
ЦГ, 65.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (185082)

СОДАРА, двособан, ЦГ, II,
укњижен, усељив, 31.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(185082)

СОДАРА, војна зграда, двоипо-
собан, 70 м2, II, ЦГ, договор.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(185082)

СОДАРА, трособан, 83 м2, јед-
нособан, 40 м2. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (185082)

КОТЕЖ 1, једнособан, 33 м2,
укњижен, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (185082)

КОТЕЖ 1, ново, двособан, 53
м2, I, ЦГ, 750 евра/квадрат.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(185082)

ТЕСЛА, двособан, 55 м2, дого-
вор. „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(185082)

НОВА Миса, сређен трособан,
II спрат, укњижено, 39.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(185082)

ПРОДАЈЕМ трособан стан, на
Стрелишту.  065/464-74-
29.(185083)

ТЕСЛА, двособан, I, ЦГ,
30.000; центар сређен, двосо-
бан, ЦГ, 40.000. „Тина РС”,
060/709-72-99. (185095)

КОТЕЖ 2, двособан, ЦГ, 59 м2

+ тераса, II, 35.000. „Лајф 7”,
317-634, 061/662-91-48.
(185100)

СОДАРА, без грејања, једносо-
бан, 40 м2, III, 23.000 и двосо-
бан, IV, 27.500. „Лајф 7”, 317-
634, 061/662-91-48. (185100)

БЛИЗУ центра одличан двори-
шни стан, договор. „Лајф 7”,
317-634, 061/662-91-48.
(185100)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан на
Стрелишту. Тел. 065/438-96-
52, 063/892-38-30. (185106)

ДВОСОБНИ, Тесла, одличан,
26.000; Котеж 30.000, Стрели-
ште, 25.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (185109)

КОТЕЖ, 47 м2, одличан,
26.000; троипособан, хитно,
41.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (185109)

ЈЕДНОСОБНИ, Миса, 36,
14.000, центар 25.000, Котеж
24.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (185109)

ГАРСОЊЕРЕ, центар, ЦГ,
20.000; Тесла 18.000; шири
центар 12.500. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20. (185109)

ПРОДАЈЕМ, Стрелиште, дво-
собан, I, ЦГ, 57 м2, тераса,
32.000. „Ковачевић”, 060/505-
10-50, 064/317-91-30. (185112)

ПРОДАЈЕМ, центар, нов једно-
собан, 26.500, 34 м2, ЕГ,
повољно. „Ковачевић”,
060/505-10-50, 064/317-91-30.
(185112)

ПРОДАЈЕМ, Стрелиште, јед-
ноипособан, I, 44 м2, нов,
25.000. „Ковачевић”, 060/505-
10-50, 064/317-91-30. (185112)

ТРОСОБНИ, Стрелиште,
38.000, Котеж 2, 45.000; цен-
тар 45.500. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (185165)

СОДАРА, двособан, 55 м2, ЦГ,
паркети, тераса, VII, 30.000.
„Нишић”, 362-027, 064/206-
55-74. (185165)

КОТЕЖ 1, једнособан, 36 м2,
ЦГ, сређен, са стварима, суте-
рен, 18.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (185165)

КОТЕЖ 2, двособан, 58 м2, ВП,
тераса, укњижен, 31.000.
„Нишић”, 362-027, 064/206-
55-74. (185165)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2, ТА,
ВП, укњижен, 27.000.
„Нишић”, 362-027, 064/206-
55-74. (185165)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2,
VII, ЦГ, 26.500 и 52 м2, IV, ТА,
22.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (185165)

ЦЕНТАР, једноипособан, 37
м2, ЕГ, IV новија градња,
29.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (185165)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двособан,
ТA, II, укњижен, 23.000, дого-
вор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (185165)

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2, с дво-
риштем, договор. 061/721-12-
56. (185140)

ЦЕНТАР, једнособан, 34 м2, III
спрат, ЦГ, усељив, 26.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (185143)

СОДАРА, трособан, 71 м2, ЦГ,
потпуно реновиран, 43.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (185143)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
41 м2, ВП, ЦГ, усељив, 23.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (185143)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2, ЦГ,
усељив, 30.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (185143)

ТЕСЛА, једнособан, 30 м2, VII,
ЦГ, сређен, усељив, 20.000.
„Олимп”, 351-061, 064/234-36-
01. (185143)

КОТЕЖ 2, трособан, 80 м2, III,
ЦГ, усељив, 45.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (185143)

СТРЕЛИШТЕ, 46 м2, ЦГ, тера-
са, укњижен, IV, 22.000, дого-
вор. „Ивакс”, 064/376-80-83.
(185146)

НОВА миса, комфорно, сређе-
но поткровље, 45 м2, III,
20.000. Договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (185146)

КОТЕЖ, 2,5, два мокра чвора,
ЦГ, VIII, 43.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(185146)

ГОРЊИ град, улични део, 40 +
15, 15.000, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (185146)

ПРОДАЈЕМ апартмане на
Копаонику. 061/331-29-00,
064/143-52-98. (185150)

НОВ неусељен стан, Тесла, код
пијаце, 37 + 12 м2, галерија
(дуплекс), једнособан + гале-
рија, леп и миран крај, квали-
тетна зграда, IV, нема лифт,
18.500, без посредника.
065/567-56-78. (185164)

ТЕСЛА, мањи једнособан, ВП,
ЦГ, 20.000, фиксно.
„Мустанг”, 331-341, 062/226-
901. (185175)

КОТЕЖ 2, леп једноипособан,
36 м2 + тераса, ВП, 26.000.
„Мустанг”, 331-341, 062/226-
901. (185175)

МИСА, „Тргопродуктова” згра-
да, једнособан, 43 м2, ТА,
18.500. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (185175)

ДВОРИШНИ, Ослобођења,
једнособан, 34 м2, 12.500.
„Мустанг”, 331-341, 062/226-
901. (185175)

КОД „Авива”, једнособан, 32
м2, IV, TA, новији, 21.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(185175)

СОДАРА, 38 м2, једнособан,
ЦГ, клима, КТВ, интерфон, два
лифта, одличан, без улагања,
одмах усељив, власник.
060/555-25-42. (185186)

ТЕСЛА, нов трособан, два
нивоа, IV, ТА, надоградња,
19.000. 063/217-194. (185171)

НОВОГРАДЊА, Светог Саве
85, једнособан, 54 м2, I спрат,
паркинг, гас, енергетски, лукс.
065/372-37-50, 063/309-535.
(185216)

КОТЕЖ 2, 80 м2, ЦГ, VI, 3,0,
42.000. 319-446, 064/130-38-
29, „Трем”. (185184)

ПЕПЕЉАРЕ, двоипособан, ТА,
I, 28.000. 319-446, 064/130-38-
29, „Трем”. (185184)

КОТЕЖ 1, 2,0, 57 м2, III, ЦГ,
33.000. 319-446, 064/130-38-
29, „Трем”. (185184)

ЗАМЕНА стана у новоградњи,
лукс, за стару кућу у граду,
локација одлична, друга зона.
Тел. 065/372-37-50, 063/309-
535. (185216)

НОВ стан, зграда, III спрат,
близу центра, леп мали двори-
шни стан. 064/049-62-72.
(185189)

КОТЕЖ 1, III, 60 м2, ЦГ, пар-
кет, усељив, 31.000, договор.
069/331-41-40. (185196)

СТРЕЛИШТЕ, И. Секулић,
стан 56 м2, продајем, власник.
064/448-68-29. (185190)

СТАН, 3,5, I спрат, лифт, две
лође, у згради Капетаније.
013/352-534. (185193)

ПРЕЛЕП двособан, први део,
Котеж 2, нижа спратност,
35.000 евра. „Весна два”,
066/937-00-13. (185201)

ЈЕДНОСОБАН на Тесли,
повољно, 23.000 евра. „Весна
два”, 066/937-00-13. (185201)

ТРОСОБАН, први део, Котеж
2, 46.000 евра. „Весна два”,
066/937-00-13. (185201)

ЦЕНТАР, двособан, ренови-
ран, 55, 39.000, рособан, ЦГ,
34.000, улично, 45, 14.000;
Тесла двособан, 53, 31.000,
Котеж 2, двособан, 57, 30.000,
Стрелиште, двособан, 55,
31.000, једноипособан, 48,
22.000, трособан, 80, 39.000.
„Јанковић”, 348-025. (185204)

НОВОГРАДЊА, Светог Саве
85, поткровље, дуплекс 52,45
+ 27, два мокра чвора, гас,
енергетски, паркинг, лукс,
повољно. 065/372-37-50,
063/309-535. 

НОВОГРАДЊА, Светог Саве
85, једнособан, 47,70 м2, при-
земље, гас, енергетски, пар-
кинг, лукс. Тел. 065/372-37-50,
063/309-535. (185216)

ЈЕДНОСОБАН, Содара, ЦГ,
телефон, клима, застакљена
тераса, усељив одмах.
060/555-25-42. (185126)

СТРЕЛИШТЕ, ВП, ЦГ, 43 м2,
тераса, договор, локал 12 м2,
центар, 7.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (185275)

СТРЕЛИШТЕ, продајем стан
59 м2, двособан, у киндер згра-
ди. 063/102-94-45. (185268)

СОДАРА, једнособан, наме-
штен, 35 м2, III спрат, може се
погледати у недељу. 064/396-
25-35. (185300)

НОВА Миса, 35 м2, први спрат,
тераса. 013/372-824, 061/678-
84-38. (185302)

ПРОДАЈЕМ стан, Миса, 39 м2,
једнособан, грејање, сређен.
063/727-76-29, 013/372-405.
(185338)

НОВА Миса, једноипособан,
III, 46 м2, ТА, 23.000. „Преми-
ер”, 063/800-44-30. (185258)

СОДАРА, двоипособан, II,
лифт, ЦГ, 65 м2, 38.500. „Пре-
миер”, 063/800-44-30.
(185258)
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НОВА Миса, трособан, I, 72 м2,
ЦГ, 38.500. „Премиер”,
063/800-44-30. (185258)

КОТЕЖ 1, двособан, IV, 56 м2,
ЦГ, 32.500. „Премиер”,
063/800-44-30. (185258)

ТЕСЛА, двособан, 50 м2, ЦГ,
III, лифт, 30.000. „Премиер”,
063/800-44-30. (185258)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 52 м2,
Тесла, четврти спрат, 20.000
евра. 062/160-94-76. (185364)

ГАРСОЊЕРА, центар 12 м2 + 8
м2, договор. „Јуричан”, 346-
737. (185357)

ЗЕЛЕНГОРА, ВП, 44, 25.500;
Тесла, ВП, 38, 21.000. „Mилка
М”, 063/744-28-66. (185366)

НОВОСЕЉАНСКИ, ПР, 71,
44.000; центар, ПР, 59, 35.000.
„Mилка М”, 063/744-28-66.
(185366)

СТРЕЛИШТЕ, I, 42, 23.500;
Тесла, III, 61, 34.500. „Mилка
М”, 063/744-28-66. (185366)

ЦЕНТАР, II, 32, 24.500; Г.
град, ВП, 29, 20.000. „Mилка
М”, 063/744-28-66. (185366)

СТРЕЛИШТЕ, III, 52, 29.000;
центар, III, 52, 35.000. „Mилка
М”, 063/744-28-66. (185366)

ДОЊИ град, 16 м2, 11.000;
Самачки, III, 18, 15.000.
„Mилка М”, 063/744-28-66.
(185366)

ПЕПЕЉАРЕ, II, 58, 35.000;
Стрелиште, IV, 88, 40.000.
„Mилка М”, 063/744-28-66.
(185366)

ГОРЊИ град, 81 м2, 2 ара,
30.000; Стрелиште, ПР, 49,
28.000. „Mилка М”, 063/744-
28-66. (185366)

КОТЕЖ 1, VI, 71, 45.000; цен-
тар, I, 71, 61.000. „Mилка М”,
063/744-28-66. (185366)

КУПУЈЕМ станове, исплата
одмах. 060/505-10-50,
064/317-91-30. (185112)

КУПУЈЕМ једнособан, двосо-
бан стан за реновирање, брза
исплата. 064/206-55-74.
(185165)

КУПУЈЕМО станове и куће,
исплата одмах. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”. (185184)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине, све
локације, брза реализација.
063/744-28-66. (185366)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан, Котеж 1. 062/116-
24-27. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан, празан
стан, Котеж 2, 100 евра, ЦГ.
Број за инфо: 064/267-72-59.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту,
реновиран, приземље, цен-
трално, 80 евра. 066/432-820.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненаме-
штен стан на Стрелишту, ЦГ,
телефон, интерфон. Тел.
064/357-85-49. (184158)

КОТЕЖ 2, двособан намештен
стан. 062/342-486. (183800)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, грејање, топла вода,
Котеж 2. Тел. 251-07-96,
065/910-36-52. (184166)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан. Тел. 066/631-31-80.
(184264)

САМИЦУ/САМЦА примам у
центру града, засебан улаз.
Тел. 315-297. (184372)

ИЗДАЈЕМ повољно стан у
кући, ЦГ, Стрелиште, близу
„беовоза”. Тел. 013/361-872,
063/219-532. (184387)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Содара, други спрат, наме-
штен, има лифт. 063/759-98-
77. (184438)

ДВОСОБАН полунамештен
стан, ЦГ, на Стрелишту, близу
„беовоза” и „Авива”. 063/717-
08-36. (184478)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
Улици Стевана Шупљикца, код
гараже, намештен. 061/184-
25-06. (184519)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан на
Котежу 2, повољно. Тел.
063/436-801. (184543)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан у
Зеленгори, 44 м2, без грејања,
ненамештен. 061/159-74-50.
(184679)

ИЗДАЈЕМ двособан стан наме-
штен, на Содари. Тел. 064/122-
69-95. (184784)

ИЗДАЈЕМ стан, Стрелиште, 48
м2, ЦГ, празан. 063/248-682.
(184835)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, 55 м2, ТА, центар. Тел.
064/134-06-08. (184935)

ИЗДАЈЕМ стан на Содари, 62
м2, празан, телефон, каблов-
ска, централно грејање.
063/115-70-24. (184897)

ИЗДАЈЕМ намештене станове
јефтино, близу „беовоза”, на
дуже време. 013/361-292,
061/159-75-56. (184857)

КОМФОРНА два намештена
једнособна стана  + гарсоњера.
Стрелиште, кућа. 362-406,
064/218-83-45. (184861)

У САМАЧКОМ издајем наме-
штену гарсоњеру самцу.
065/353-07-57. (184868)

КОД „Авива” Тесла, издајем
намештен једнособан стан, сам-
цу. 069/353-07-57.  (184868)

ИЗДАЈЕМ једнособан полуна-
мештен стан у згради, Стрели-
ште. 065/577-50-04. (184925)

ИЗДАЈЕМ намештен једносо-
бан стан на Стрелишту, цен-
трално грејање. 064/131-44-
67. (184526)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2, ненаме-
штен. Тел. 064/118-94-92. (184982)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан у згради на новој Миси.
064/559-14-40. (184988)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, 50
м2, с терасом 6 м2, 100 евра,
ЦГ, климатизовано, у Макси-
ма Горког, код „Бранкове”
школе. 064/387-83-06,
066/351-711. (184992)

ИЗДАЈЕМ  намештен стан, 36
м2, на Содари. 064/116-71-35.
(184994)

НА СТРЕЛИШТУ, издајем
намештен стан, комфоран.
061/274-81-39. (184999)

ЈЕДНОСОБАН намештен,
засебан стан са грејањем на
Миси. 370-032, 065/681-31-47.
(184596)

ИЗДАЈЕМ полунамештен једнои-
пособан стан на Миси. 064/274-
00-63, 371-077. (184977)

ИЗДАЈЕМ собе за теренце и рад-
нике. 064/305-73-01. (184997)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, центар, зграда, ТА, на
дуже време. 064/477-28-27. (и)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж 1,
Моше Пијаде, намештен, ЦГ,
II спрат, издајем. 064/888-59-
60. (184966)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан
на Котежу 1, код Апотеке
„Фабег”, полунамештен с гре-
јањем, на дуже. Звати после 16
сати. 064/901-94-65. (184967)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан,
45 м2, Котеж 1. Тел. 064/324-
07-25. (184948)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ кућу 45 м2,
ТА, интернет, двориште, таван,
подрум, паркинг. 064/616-60-
76. (184949)

ИЗДАЈЕМ двособан полунаме-
штен стан с двориштем, нова
Миса, Спортски центар. 064/363-
60-08, 013/615-516. (185009)

ИЗДАЈЕМ собу ђацима с упо-
требом купатила, 60 евра.
069/113-00-73. (185011)

ИЗДАЈЕМ повољно једноипосо-
бан стан, Котеж 2, централно
грејање. 064/212-53-94. (185008)

ИЗДАЈЕМ стан двособан, полу-
намештен, кућа, Карађорђева
улица, и радионицу с каналом.
064/994-13-16. (185028)

ИЗДАЈЕМ стан 44 м2, ТА, дво-
ришни, Ж. Зрењанина 13,
намештен, центар. Тел.
064/172-52-51. (185029)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ненаметшен, ЦГ, Котеж 1.
063/164-61-70. (185030)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на дуже, Стрелиште.
064/267-45-05,  061/286-41-00.
(185031)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан на Котежу 1, ЦГ. 064/489-
69-73. (185033)

ИЗДАЈЕМ нов двособан комфо-
ран стан, зграда, I, нова Миса.
Тел. 063/801-09-85. (185039)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Панчево, Ж. Зрењанина 120-б.
063/725-23-43. (185048)

НАМЕШТЕНА гарсоњера за
самца или самицу. 064/866-
21-13. (185049)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан
57 м2, ЦГ, центар. 063/771-39-
70, депозит. (185114)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
полунамештен, центар, ТА,
телефон. 013/234-74-22,
063/810-27-74. (185064)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан, близу центра, кабловска,
паркинг. 064/489-65-50. (185085)

ИЗДАЈЕМ стан, дуплекс, 65 м2,
у Кутковој згради, у Улици
Лава Толстоја. 060/687-26-90.
(185088)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-
ру у ширем центру, грејање ета-
жно. 060/040-48-11. (185089)

ЦЕНТАР, издаје се намештена
соба. 063/761-03-56. (185090)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у кући, у
центру. 064/313-86-87, 343-
390. (185096)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан са
ЦГ, на Содари, у одличном
стању. 063/634-291. (185097)

ИЗДАЈЕМ ненамештену кућу,
ученицама или породици. Тел.
063/386-277. (185098)

КОТЕЖ 2, ненамештен двосо-
бан, лепо одржаван, лифт, гре-
јање, телефон, кабловска.
063/765-84-50. (185104)

ТЕСЛА, код „Авива”, двособан,
трособан, екстра, усељив стан.
069/235-34-96. (18519)

ИЗДАЈЕМ нов једнособан,
намештен стан, центар.
060/417-11-02. (185180)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан, код
„Авива”, Стрелиште, ЦГ. Тел.
320-221, 064/278-43-46. (185170)

ИЗДАЈЕМ ненамештен тросо-
бан стан, без грејања, преко пута
„Диса”. 064/700-13-40. (185127)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан
стан. 063/777-27-08, 013/355-
575. (185142)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру. 062/415-322, 013/371-
024. (185142)

НАМЕШТЕН двоипособан
стан, ЦГ, на дужи период,
недалеко од „Авива” на Тесли,
150 евра + депозит. 064/149-
08-36. (185145)

ИЗДАЈЕМ екстра опремљен јед-
нособан стан, усељив, на дужи
период. 063/262-127. (185151)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненаме-
штен стан у згради, центар
Стрелишта. 362-274. (185156)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири центар,
стамбено-пословне намене.
062/347-667. (185163)

НАМЕШТЕНА соба, централ-
но грејање, употреба кухиње,
трпезарије, купатила, 70 евра,
Стрелиште. 064/548-66-75,
063/716-82-53. (185186)

ПОТРЕБНА цимерка за стан у
центру. 063/631-722. (185197)

ГАРСОЊЕРУ, намештену,
издајем, паркет, етажно греја-
ње, близу центра. 064/927-29-
87. (185197)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан с грејањем, Котеж 1.
Тел. 062/213-224. (185223)

ИЗДАЈЕМ стан у центру, 55 м2,
нова градња, комплет наме-
штен, грејање, клима, интер-
нет. 063/211-115. (185224)

СОДАРА, 43 м2, први спрат,
ЦГ, ПВЦ, реновиран. 063/354-
208. (185253)

ТРОСОБАН стан, спрат куће,
парно грејање, кабловска,
интернет, ново, повољно, Стре-
лиште. 064/877-53-09. (185734)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Содари и гарсоњеру, намеште-
ну у Самачком. 063/617-421.
(185229)

ИЗДАЈЕ се намештен једносо-
бан стан на Тесли. 062/849-24-
41. (185251)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у Самачком. 618-814,
062/160-61-53. (185250)

ИЗДАЈЕМ собу. 064/506-18-
77. (185236)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, нова Миса, кабловска,
ТА, клима. 064/231-23-59.
(185258)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, ЦГ,
Тесла, код „Диса”, и „беовоза”.
Тел. 370-403. (185273)

ПОЛУНАМЕШТЕН једнособан
стан, први спрат, ЦГ, тераса,
паркинг место, центар код Зеле-
не пијаце, кружни ток, Лава Тол-
стоја 6. 062/384-081. (185280)

НАМЕШТЕН, центар, зграда,
30 м2, центрлано, издајем.
063/816-77-96. (1852819

ИЗДАЈЕМ ненамештен 2,5
стан, Котеж 1, окретница, цен-
трално, кабл, клима, интернет.
063/289-336. (185279)

ИЗДАЈЕМ стан, 52 м2, Котеж 2,
цена повољна. 063/156-54-53.
(185228)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан,
Стрелиште, центрлано греја-
ње, Синише Станковића.
060/152-10-51. (185283)

ЈЕДНОСОБАН, намештен стан
30 м2, Котеж 2, у приватној
кући. 013/311-849, 063/124-
55-89. (185288)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Стрелишту, са ЦГ, 90 евра.
064/842-92-10. (185286)

КОТЕЖ 1, 50 м2, намештен,
може празан, ТА грејање.
065/665-75-10. (185288)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самач-
ком. 064/351-18-78. (185296)

ИЗДАЈЕМ намештен стан.
060/518-95-80. (185305)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан на Содари. Тел. 063/861-
42-84. (185292)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан на
Тесли, ЦГ. 063/877-25-31,
013/263-43-24. (185311)

ИЗДАЈЕМ стан, Стевана
Шупљикца 174/20, двоипосо-
бан, 66 м2, 100 евра. 064/585-
22-59. (185314)

ИЗДАЈЕМ стан у А. Максимо-
вића 26, 46 м2. 064/866-22-54.
(185320)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли. 064/255-86-58.
(185321)

ПОЛУНАМЕШТЕН двособан,
130 евра, гарсоњера намеште-
на 100 евра, шири центар, гре-
јање гратис. 060/340-70-60.
(185308)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 56 м2, у

центру, са ЦГ. 064/357-17-36.

(185322)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, ТА,
код хотела „Тамиш”, 80 евра.
064/122-48-07. (185329)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру на Содари. 063/803-14-
81. (185333)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли. Тел. 064/587-25-32.
(185334)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило, издајем станарки у
Иванову. 064/372-94-71.
(185343)

ИЗДАЈЕМ стан с парним греја-
њем, Панчево. 062/512-475,
064/320-85-37. (185345)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1, ЦГ,
кабловска, интернет. 060/386-
18-11, 063/105-19-00. (185353)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, Тесла. 064/163-56-08.
(185361)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал
15 м2, тржни центар код Суда.
069/663-773. (183175)

ПРОДАЈЕМ локал у центру
Панчева, хитно, повољно.
063/263-025. (183913)

ЛОКАЛ за издавање, 25 м2,
близу пијаце. Телефон, греја-
ње. 333-058. (184174)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал
на прометном месту, 40 м2,
приземље, нова зграда, Ул.
Димитрија Туцовића, Панче-
во. 063/867-40-25, 063/889-93-
11. (184233)

НА ПУТУ Панчево–Београд,
издајем гаражу 50 м2, за занат-
ску делатност. 061/649-45-79.
(184435)

ИЗДАЈЕМ локал у пешачкој
зони поред Музичке школе, од
80 м2. Тел. 064/324-11-82.
(184403)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2, Моше
Пијаде 4, поред „Колорита”.
063/313-944. (184696)

ЛОКАЛ за издавање, Лава Тол-
стоја, близу пијаце, грејање,
телефон. 333-058. (184971)

ПРОДАЈЕМ локал 21 м2, Кара-
ђорђева 15, локал 12, 15.000 евра.
Цара Душана 22-а, 50 м2, 30.000
евра. 065/849-71-94. (184599)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
70 м2. 064/158-01-53, 064/807-
58-01. (184875)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2, с
инвентаром за прехрану, 100
евра. 063/812-49-08. (184907)

ПРЕКО пута новог бувљака
локал, магацини, станови 70
м2.  063/240-817. (184890)

НА ПРОДАЈУ алуминијумски
киоск за кокице. 064/866-25-
67. (184924)

ИЗДАЈЕМ потпуно опремљен
локал за фризере, Улица цара
Душана. 064/329-37-84.
(184926)

ИЗДАЈЕМ локал, Његошева,
шеталиште, 60 м2, два излога.
063/745-64-26. (18425)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2, код
Аутобуске станице, телефон,
клима, тенда, рефлектори,
роло-врата. 062/120-29-92.
(184928)
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ИЗДАЈЕМ локал у Немањиној 8,
20 м2. 063/853-93-29. (184930)

ИЗДАЈЕМ локал 200 м2, Карађор-
ђева 21, бивша продавница наме-
штаја. 063/278-250. (184927)

ИЗДАЈЕМ локал, 51 м2, Мило-
ша Обреновића 31, нова згра-
да, преко пута „Плинаре”.
063/278-250. (184927)

ИЗДАЈЕМ локале, 12 и 25 м2,
бивши „Фото Бата”, канцела-
ријски простор 25 м2, Војводе
Путника 29, у дворишту.
063/278-250. (184927)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2, технич-
ки преглед – магацин, 200 м2 и
канцеларијски простор, у
АМЦ-у „Звезда”, С. Шупљикца
88. 063/278-250. (184927)

ПРОДАЈЕ се локал између
Аутобуске станице и Зелене
пијаце. 064/537-75-16. (185008)

ИЗДАЈЕМ локал у приземљу и
пословно-стамбени простор на
спрату, на углу улица Моше
Пијаде и Светог Саве, у Панче-
ву. 066/110-870. (185052)

ПОВОЉНО продајем киоск на
Аутобуској станици, рено
лагунa и фијат темпрa караван.
Тел. 061/156-26-00. (185075)

ЛОКАЛ 30 м2, тржни центар Змај
Јовина, грејање, клима, телефон.
069/266-98-20. (185123)

60 м2, локал, хитно. Д. Туцовића
68-а. 069/266-98-20. (185123)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал на
Зеленој пијаци. 061/230-21-70.
(185182)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, излог,
центар, Војводе Петра Бојови-
ћа 19. 063/314-803. (185183)

ИЗДАЈЕМ пословни простор,
нова Миса, 120 м2. Тел.
065/211-66-59. (185259)

СТРЕЛИШТЕ, продајем локал
29 м2, у киндер згради.
063/102-94-45. (185268)

ПРОДАЈЕМ локал, канцелари-
ју у центру, мењам. 345-534,
064/246-05-71. (175269)

ИЗДАЈЕМ потпуно опремљен
фризерско-козметички салон.
061/256-57-59. (185271)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, одличан. Тел. 013/615-
298. (185689)

ПОTРЕБАН радник за рад у
ауто-перионици. 069/108-06-
54. (183706)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 064/403-51-32. (184255)

ПОТРЕБНО више извршиоца
са искуством за израду и
уградњу алуминијумске стола-
рије. 063/254-155. (184943)

ПОТРЕБНА медицинска
сестра, неговатељица, за бригу
о старијој особи. 062/103-72-
00. (184954)

ПОТРЕБНА жена за помоћ у
стану, два пута недељно по два
сата. Тел. 062/355-967. (185022)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад, кафић
„Петица”, трговински плато код
Зелене пијаце, доћи на разговор
лично од 15 до 17 сати. (185241)

ПОТРЕБНИ радници за рад у
играоници у „Авив парку”.
Менаџери, конобари и анима-
тори. 069/228-86-10. (185169)

ПОТРЕБАН ветеринар за рад у
пет-шопу. CV слати на natavra-
nic@gmail.com. (185178)

ПОТРЕБНА медицинска
сестра, фармацеутски техни-
чар, не старија од 35 година.
065/555-50-65. (185080)

ПОТРЕБНА помоћна радница,
не старија од 35 година.
065/580-33-83. (185080)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ потребан
радник два дана недељно, ради
замене. Тел. 063/508-090. (185154)

ПОТРЕБАН радник уза рад у
пет-шопу, плата 15.000. Тел.
063/803-10-53. (185227)

ПОТРЕБАН тапетар с искуством,
у производњи намештаја у Пан-
чеву. 064/111-22-56. (185203)

ИЗДАЈЕМ  једно радно место у
фризерском салону. 061/256-
57-59. (185271)

ФРИЗЕРСКОМ салону потреб-
ни радници. 061/256-57-59.
(185271)

ПОТРЕБАН мајстор за рад у пека-
ри. Тел. 062/617-579. (185326)

ЗБОГ отварања новог локала
ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребне раднице. 063/897-
55-04. (185361)

РУШЕЊЕ старих објеката, адап-
тација, рашчишћавање тавана,
подрума, дворишта, одвоз шута.
064/313-75-30. (СМС)

МЕДИЦИНСКЕ масаже, маг-
нетне терапије, лечење артри-
тиса и кичме. Нови Бечеј. Тел.
060/169-77-42. (СМС)

ШЉУНАК, песак сејанац, одвоз
шута малим и великим кипе-
ром. 064/664-85-31. (СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, машин-
ски сечемо зидове, руски кон-
дор. 060/691-01-13. (182983)

СТОЛАР тражи посао, кухиње,
плакари по мери, столарија,
поправке и преправке. 064/176-
88-52, 371-274. (182986)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бој-
лера, шпорета, ТА пећи, инди-
катора, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (183511)

ПРЕОСТАЛА багремова дрва
на продају. 060/603-32-32.
(183699)

ИЗРАЂУЈЕМ намештај од иве-
рице по жељи и мери, тражим
посао. 064/811-14-18. (184011)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације,
кабина, бојлера, славина, котли-
ћа. 063/836-84-76. (183915)

ОСНОВЕ електротехнике,
часови, професор с искуством.
062/801-97-58. (184077)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање
терапије, купање и нега боле-
сника. 063/737-59-60. (184097)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
лакирање и поправка паркета.
602-701, 064/341-79-60.
(184996)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализације,
кабина, бојлера, славина, котли-
ћа. 063/836-84-76. (184401)

ОСПОСОБЉАВАЊЕ деце са
оштећењем, виши радни тера-
пеут, монтесори васпитач с
искуством. 065/453-53-62.
(184821)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушења канализације, адап-
тације, замене, поправке. 331-
657, 063/777-18-21, 064/495-
77-59. (184873)

ТВ и сателитске антене, мон-
тирање, дигитализација преко
антене. 064/866-20-70,
013/352-565. (184876)

МАТЕМАТИКА, физика, хеми-
ја, механика, часови. Тел. 251-
19-81, 063/852-22-43. (184877)

СТАРИМ лицима пружам
услуге набавке и помоћ, часо-
ви ученицима. 060/335-15-83.
(184882)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством тражи
посао. 064/120-77-64. (184885)

НЕГОВАТЕЉИЦА пружа услу-
ге старих, болесних, на сат,
потреби. 060/366-63-69.
(184888)

МАТЕМАТИКА, физика, про-
фесорка с искуством. Тел.
064/442-55-02. (184903)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, двадесет
година искуства. 013/251-78-
97, 063/782-51-48. (184905)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка
старе, уградња нове инсталаци-
је, машинска одгушења санита-
рија. 062/382-394. (184910)

МЕДИЦИНСКА сестра негова-
ла би старије лице. Тел.
013/320-897 и 065/456-02-83.
(184913)

БОЛЕСНОЈ, старој особи
нудим негу, помоћ. Тел.
060/616-82-58. (184917)

АЛУ и ПВЦ столарија, ролет-
не, венецијанери, комарници,
уграђујем, поправљам.
063/820-70-39. (184963)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, пријем-
ни, месечно плаћање, професор.
Центар, 013/353-569, 066/405-
336, 061/603-94-94. (184965)

ПРАКТИКУЈТЕ јогу са церти-
фикованим инструктором Јога
савеза Србије. 065/846-75-46.
(184947)

ПОПРАВКЕ у кући, све врсте
ситних поправки, столарија,
браварија. Слободан. 063/865-
80-74. (184950)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и елек-
тричар ради инсталације купа-
тила, славине, бојлере, одгу-
шења, повољно. 060/521-93-
41. (184959)

НЕМАЧКИ и енглески, прево-
дилац тражи посао. Тел. 317-
411, 069/317-41-11. (184934)

СЕРВИС рачунара и лаптопа,
инсталација програма по
жељи, излазак на терен, нај-
јефтиније, тражим посао.
062/854-96-73. (185120)

ДУБИНСКО прање меблира-
ног намештаја, тепиха, душе-
ка, унутрашњости аутомобила.
Наташа. 060/361-47-41.
(185117)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење пање-
ва, фрезирање баште, крчење и
кошење. 064/196-17-32.
(185118)

РАЧУНАРИ, лаптоп и десктоп
сервис, инсталација IPTV-а,
прављење кућних мрежа, нај-
повољније. Излазак на терен.
064/173-04-85. (185041)

СПРЕМАЊЕ станова, кућа,
локала, повољно. 013/251-28-
97, 061/366-65-65. (185037)

НЕМАЧКИ, часови свим узра-
стима, сигуран успех. Тел.
352-892, 061/656-04-04.
(185040)

ДУБИНСКО прање тепиха и
намештаја кирбијем. Тел.
063/755-76-98. (185053)

УСЛУГЕ киропрактичара и
масера, тражим посао.
061/577-92-12. (185061)

СРПСКИ, часови, припрема за
пријемни за факултете и сред-
ње школе. 064/462-37-64.
(185065)

РАДИМО све физичке посло-
ве: рушење кућа, утовар шута,
обарање стабла, итд. 064/122-
69-78. (185079)

РАДИМО све физичке посло-
ве, чишћење, рушење, долази-
мо по договору. 063/122-13-
96. (185136)

РЕНОВИРАЊЕ кровова, сти-
ропор, фасаде, кречење, зида-
ње, малтерисање, повољно.
063/865-80-49. (185137)

КАМИОНОМ 2 тоне возим
робу, ствари, селидбе, најповољ-
није. 065/361-13-13. (185141)

БРАВАР, заваривач, израда
надстрешница, капија, ограда,
заштитне решетке, застакљи-
вање тераса. 062/816-33-84.
(185143)

ЗАНАТСКИ радови, спуштени
плафони, преградни зидови,
уградња свих врста прозора и
врата. 062/816-33-84. (185149)

СТУДЕНТ математичког
факултета часови математике,
основцима и средњошколци-
ма. 060/052-28-34. (185179)

АПСОЛВЕНТКИЊА Музичке
академије даје часове клавира
и солфеђа ученицима ниже
музичке школе. Цена повољна,
успех гарантован. 062/853-83-
45, 065/274-87-09. (185181)

СТОЛАРСКЕ и браварске услу-
ге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03. (185185)

СВЕ врсте физикалија, утовар-
истовар робе, сечење, цепање
дрва, копање, кошење, чишће-
ње тавана, шупа, подрума, и
слично. Дејан, 013/341-571,
065/440-97-00. (185185)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради
одгушења канализације, адап-
тације купатила, сервис одмах,
повољно. 377-930, 064/586-85-
39. (185231)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка,
хобловање и лакирање. 061/314-
90-18, 601-892. (185255)

КЕРАМИКА, водовод, квали-
тетно, поуздано, повољно.
063/318-780. (185265)

ПОМАЖЕМ у домаћинству, или
старијма, у замену за станова-
ње. 063/165-22-54. (185313)

ЧАСОВИ енглеског за све узра-
сте. 063/875-88-83. (185315)

ДРВОСЕЧА, исећи ће свако
дрво које вам смета. 063/369-
846. (185316)

СЕРВИСЕР свих врста бојлера
и веш-машина, тражим посао.
Тел. 312-408, 064/926-59-43.
(185341)

НАДСТРЕШНИЦЕ, терасе,
капије, ограде, веранде, гара-
же, тражим посао. Тел. 312-
408, 064/926-59-43. (185341)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим
искуством квалитетно, педант-
но, повољно. 064/252-51-75.
(185360)

ПОМОЋ у кући, одржавање
хигијене, нега слабо покрет-
них лица, радним данима.
061/198-06-03. (185363)

БЕСПЛАТНО бих спремала и
кувала код пензионера самца,
до 70 година старости.
063/150-88-212. (185367)

НОВО, ново, ново пик-ап
превоз, акција овог месеца,
тура у локалу 700 динара,
ваш „Бомбончић”, Борис
превоз. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(184979)

СЕЛИДБЕ Борис, селидбе
Борис комбији, камиони, еки-
па радника 0–24 сата, за вас и
недељом радимо. Изаберите
најбоље! Овог месеца са овим
исечком из новина, попуст на
све селидбе и превозе 10
одсто. 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selidbe-
pancevo-boris.ser.rs. (184979)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа рад-
ника, све по вашој жељи, за
фирме специјали попусти,
бесплатан долазак и проце-
на посла. Борис, 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
b e p a n c e v o - b o r i s . s e r . r s .
(184979)

СЕЛИДБЕ Борис, комби 2
тоне, камиони 3 до 7 тона,
утоварна рампа, са или без
радника. Гаранција за безбед-
ност вашег намештаја, могућ-
ност складиштења ствари.
Борис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selidbe-
pancevo-boris.ser.rs. (184979)

СЕЛИДБЕ и превоз робе – Борис
– камионима, комбијима, екипа
радника, монтирање/демонтира-
ње, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за заштиту
намештаја. Селите се без стреса.
Борис, 013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selidbe-
pancevo-boris.ser.rs. (184979)

СЕЛИДБЕ Бомбончић – Борис,
комплетна услуга селидбе ками-
онима 3, 5 и 7 т, комбијем 2 т, са
или без радника, у свим правци-
ма, плаћање могуће чековима
100 дана и преко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selidbe-
pancevo-boris.ser.rs. (184979)

СЕЛИДБЕ Дејан нуди услуге
превоза, транспорта робе
камионима, комбијем, монти-
рање, утовар, истовар, одвоз
непотребних ствари, заштита
намештаја обезбеђена.
064/051-83-81. (185194)

ПАРКЕТ постављам и хоблу-
јем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с мате-
ријалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (177371)

БАЛТОКАД када, обнова гла-
зуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18. (181806)

ПОСТАВЉАЊЕ и хобловање
паркета. 063/812-08-51.
(182378)

ОДГУШЕЊЕ одвода и канали-
зације специјалним машина-
ма, може преко рачуна.
Acqua”, 062/532-346. (183131)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Пан-
чево, даље, цена договор. 063/193-
22-29, 013/366-843. (183249)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 062/156-02-
07, 064/317-10-05, „Скочко”.
(183436)

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77.
(183420)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камио-
ном, радници, повољно. Вук,
013/365-051, 063/278-117,
064/176-91-85. (183669)

СЗР „Маки”, паркет: поставља-
ње свих врста паркета, хобло-
вање и лакирање с материја-
лом, мастор из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-45-31.
(184356)

ПСИХОЛОГ, саветовање, раз-
говори, животни тренинг. Тел.
061/198-32-32. (184507)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камио-
ном, радници, повољно. Вук,
013/365-051, 063/278-117,
064/176-91-85. (184489)

РАДИМО зидање, бетонирање,
малтерисање, поправка ста-
рих/нових кровова, пресецање
влаге. 013/664-491, 063/162-
53-89. (184750)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
машински ископ, рушење обје-
ката и одвоз шута. 063/771-55-
44. (184060)

СЕРВИС телевизора, монтира-
ње ЛЦД на зид, продаја, уград-
ња рисивера за дигиталне про-
граме, монтирање ТВ антена.
Дејан, 063/800-01-96. (184939)

СЕРВИС ТВ аудио уређаја,
продаја, уградња рисивера за
дигитализацију, монтирање ТВ
антена, уградња ауто-радија.
063/800-01-96. (184930)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и зидар,
одгушење купатила, канализа-
ције, адаптације купатила, ста-
рих, нових, батерије, вентили,
бојлери, све за воду, 24 сата,
долазимо одмах. 348-139,
064/151-82-64, 063/811-74-89,
061/266-77-45. (184912)

ПРЕВОЗ мањим кипером,
повољно, песак, шљунак, сеја-
нац, одвозим шут. 064/354-69-
94. (184872)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-
ње купатила, канализације,
адаптације, поправке, замена
одмах. 331-657, 064/495-77-
59. (184873)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
машински ископ, рушење обје-
ката и одвоз шута. 063/246-
368. (184904)

СЕЛИДБЕ комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, с рад-
ницима или без њих. Најпо-
вољније, Иван. 063/107-78-66.
(184979)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”,
поправља веш-машине, фри-
жидере, бојлере, пећи, елек-
троинсталације, шпорете –
одмах. 013/251-28-97,
060/180-02-83. (185037)

ОДГУШЕЊЕ одвода и канали-
зације специјалним машина-
ма, може преко рачуна.
„Acqua”, 062/532-346. (183131)

РОЈАЛ МГ, уградња, поправка
ПВЦ, АЛУ ролетни, провидних
ролетни за терасе, роло рим-
ских, панелних завеса, венеци-
јанера, хармо-врата, комарни-
ка, туш-кабина. Горан, 351-
498, 063/816-20-98. (185057) 

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером до 2
кубика. 065/334-23-38. (185091)

ТВ СЕРВИС „Плус”, поправка
телевизора, монитора и
даљинских. Д. Туцовића 28.
353-463. (184625)

СЕЛИДБЕ и превоз робе ками-
оном и комбијем већ од 1.500
динара, градска тура, бесплат-
но монтирање и заштита наме-
штаја, одвожење старих ствари
на депонију, екипа радника,
попуст на ванградске туре.
0–24 сата. Ми смо ту због вас.
Задовољан клијент је наш једи-
ни циљ. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Поповић.
(185160)

ТЕПИХ сервис, дубинско пра-
ње тепиха, сушење у комори.
302-820, 064/129-63-79.
(185246)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и пут-
ника, 8 + 1,  најповољније.
064/538-65-36. (185239)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо с овереном
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-
361, 064/122-68-05. (185187)

РОЛО-НАЈ вам нуди поправку,
уградњу ролетни, венецијане-
ра, тракастих завеса, роло-
комарника, хармо-врата, туш-
кабина, роло-челичних
заштитних врата, тенди. Ми
смо најјефтинији, с највећом
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-21-80.
(185192)

ПЕРФЕКТ фасаде – зидање,
малтерисање, глетовање, кре-
чење, кров, ламинати, керами-
ка. 063/122-14-39. (185276)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево, даље, цена договор.
063/193-22-29, 013/366-843.
(185285)

КИРБИ, дубинско усисавање,
прање тепиха, намештаја.
Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (185291)

СЕРВИС рачунара, лаптопа,
монитора, најповољније, бес-
платан долазак, нон-стоп.
063/240-275. (185319)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ,
гипсани радови, поставка лами-
ната, керамике, брзо, повољно.
062/816-66-78. (185327)

МОМАК 1975, неожењен,
инвалидски пензионер, тражи
девојку ради брака. 064/303-
50-15. (СМС)

УПОЗНАО бих жену до 50
година, ради дружења и дочека
Нове године. Јави се на бр.
068/413-97-03. (СМС)

СТАРИЈОЈ госпођи без наслед-
ника, плодоуживање у породи-
ци у замену за некретнину.
061/309-80-07. (183473)

ПОТРЕБНА жена ради брака
од 55 до 65 година. После 16
сати, 013/275-37-69. (184869)

МУШКАРАЦ, 54 године, мате-
ријално обезбеђен, жели да
упозна жену или девојку до 37
година, ради дружења, излаза-
ка, звати око 21 сат. 013/352-
203. (184933)

ДЕЧКО, 38 година, желим да
ми се јави озбиљна девојка
ради озбиљне везе и брака.
064/535-09-88. (185270)

ИЗДАЈЕМ апартман на Злати-

бору, центар, луксузни,

кабловска, паркинг. 063/759-

98-77. (184438)

ДИВЧИБАРЕ, издајем апарт-
мане са четири и шест особа.
063/368-448. (184974)
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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–Петрохемија” Панчево у

реструктурирању, Спољностарчевачка улица бр. 82, у

Панчеву, поднео је захтев за одређивање обима и садр-

жаја Студије о процени утицаја на животну средину за

пројекат Реконструкција постројења пумпне станице за

расхладну воду у фабрици Енергетика „ХИП–Петрохе-

мија” Панчево, на к. п. бр. 15321, 15332, 15334, 15335,

15386, 15387, 15390, 15396, 15397 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 могу доставити своје мишљење

у писаној форми, у року од 15 дана од дана објављивања

овог обавештења, на адресу Секретаријата. (Ф-2364)

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–Петрохемија” Панчево у

реструктурирању, Спољностарчевачка улица бр. 82, у

Панчеву, поднео је захтев за одређивање обима и садр-

жа ја Студије о процени утицаја на животну средину за

пројекат Уградња електромоторне пумпе за напојну

воду P-1001D у фабрици Етилен „ХИП–Петрохемија”

Панчево, на к. п. бр. 15321, 15334, 15335, 15336, 15337,

15386, 15387, 15396, 15397, 15955, 15960, 15964, 15965

и 15966 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 могу доставити своје мишљење у

писаној форми, у року од 15 дана од дана објављивања

овог обавештења, на адресу Секретаријата. (Ф-2364)

УСЛУГЕ 

РАЗНО ТУРИЗАМ 



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 27. новембар 2014.24

Последњи поздрав мојој храброј мами

СЛОБОДАНКИ ЦРЕПАЈСКИ
рођ. Малешевић

1949–2014.

која је живела за моју срећу, коју сам волела из дубине свог срца,

које је пуно љубави и захвалности.

Твоја ћерка ВЕСНА, унука САЊА, унук ЖЕЉКО и зет МИЛКО

(51/185006)

Бако наша 

Одрасли смо уз тебе, улепшала си и обога-

тила наш живот тиме што си нас тако при-

родно подржавала у свему што смо ради-

ли. А нарочито што си нас тако отворено

волела.

Твоји пилићи САЊА и ЖЕЉКО

(52/185016)

Бебо

Хвала ти што си постојала

Хвала ти што си била таква

Хвала што сам те имао.

БОБА

(53/185016)

Последњи поздрав драгом

ЈОНЕЛУ 

МЛАДЕНУ

од сестре ДОРИНЕ, 

зета ДРАГАНА, 

сестричине САНДРЕ,

зета СЛАВКА и тече

НИКОЛЕ

(57/185024)

Последњи поздрав драгом

ЈОНЕЛУ 

МЛАДЕНУ

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

САНДРА, СЛАВКО 

и МИКИ

(58/185024)

Последњи поздрав драгом супругу, оцу, сину и брату

ЈОНЕЛУ МЛАДЕНУ
1959–2014.

Ожалошћени: супруга ДОРИНА, ћерка АНЂЕЛА-АНЕТА, 

мајка АНА, отац ТРАЈАН, брат СОРИН и многобројна родбина 

и пријатељи

(59/185025)

Последњи поздрав драгом зету

ЈОНЕЛУ МЛАДЕНУ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Ожалошћена породица ТАШКА

(60/185026)

Почивај у миру, добри наш друже!

ЈОНЕЛ МЛАДЕН 
26. VII 1959 – 18. XI 2014.

Пријатељи полако одлазе, а остају нам само се-

ћања.

Твоји: ЛАЗА, ДИМКЕ, МИЉАН, ИГОР, ПЕЦА,

МИКИ, ЂУРИН, ГРУЈА, КОЛЕ и ИВКОВИЋ
(49/185006)

Уснула је вечни сан моја предивна пријатељица

БЕБА

Тужни и претужни поздрав 

од НАЦЕ с породицом
(77/185087)

Последњи поздрав

БЕБИ

од МИЛЕТА и ЈЕЛЕНЕ

(82/185093)

Последњи поздрав дра-

гој сестри и тетки

СЛОБОДАНКИ 

БЕБИ 

ЦРЕПАЈСКИ

МАРИНА, ВЕСНА 

и ЈОВИЦА

(91/185122)

Последњи поздрав

ЈОНЕЛ МЛАДЕН
Твоја 107. генерација Гимназије „Урош Предић”

(90/184802)

Умро је пријатељ

ЈОНЕЛ

МЛАДЕН 
Отишао си, али си оста-

вио велики дуг. За сва

обећана дружења којих

више неће бити.

ЖАРКО БРАДИЋ 

с породицом

(104/185167)

Збогом драги наш

ЈОНЕЛ
Твоји: ВЕСНА, ПЕРЦЕ 

и ИВАНА

(141/185262)

ИЗЈАВА 

ЗАХВАЛНОСТИ

Захваљујемо др Влади

Кецману и особљу Ин-

терног одељења Опште

болнице Панчево на

бризи и нези које су

пружили нашој мајци у

најтежим тренуцима.

Срђан и Сања

(30/184952)

22. новембра 2014. године преминула је наша вољена

ИЛИНКА СТЕЈИЋ
1927–2014.

Сахрана је одржана 24. новембра, на Православном гро-

бљу. 

Срећни смо што смо те имали, тужни што смо те изгуби-

ли, али живећеш вечно у нашим срцима.

Ожалошћена породица: снаха НАДА и братанице

ИЛИНКА и МИРЈАНА с породицама
(48/185003)

Последњи поздрав ко-

легиници

ИЛИНКИ 

СТЕЈИЋ
учитељица

Радо ће те се сећати

колегинице и колеге

пензионери

ОШ „Браца Петров”. 

(151/185310)

ИЛИНКА 

СТЕЈИЋ

Последњи поздрав тет-

ка Илинки.

АЛЕКСАНДАР 

с породицом ЗЕЧЕВИЋ

(161/185348)

Последњи поздрав

РУЖИЦА 

МАЂАР

ЕДУАРД МАЂАР, 

родбина и пријатељи

(36/184972)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Последњи поздрав бившем колеги и пријатељу

ВИТОМИРУ ВИТИ 

ВЛАЈКИНОВСКОМ

„Тамишка” д. о. о. Панчево
(107/ф-2366)

Последњи поздрав бившем колеги и пријатељу

ВИТОМИРУ ВИТИ 

ВЛАЈКИНОВСКОМ

од ГОЦЕ, МАРИНЕ, ТАЊЕ, МИЛАНА, САЊЕ, ЖИЋЕ,

ЖАРКА, СИНИШЕ, МИРЕ, РАДЕ ЈАНКОВИЋ и РАДЕ

СМИЉАНИЋ
(108/ф-2366)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ВИТОМИРУ ВИТИ 

ВЛАЈКИНОВСКОМ

од породице ИВИЋ
(109/Ф-2366)

Последњи поздрав

ВИТИ

Његови пријатељи: БЛАГОЈА, СВЕТА, НИКОЛА, БРАНЕ, ГЕРА, 

ЂАЈА, СТЕВА, ВАСА, ДИГА, ЂОЛЕ, БАТА, МИЛЕ, ДАЧА, МАТА,

МИКИ, МИЛЕ Н., ЛОРЕНЦ, СНЕЖА и КОЈО

(111/185198)

Последњи поздрав брату

ВИТОМИРУ 

ВЛАЈКИНОВСКОМ

од сестре ВЕСЕ, брата

РАДЕТА с породицом и

БАНЕТА

(112/185199)

Последњи поздрав ујаку

ВИТОМИРУ

ВЛАЈКИНОВСКОМ

од сестричине 

ВАЛЕНТИНЕ с децом

(113/185198)

Последњи поздрав дра-

гом комшији

ВИТЕТУ

Комшије ЛОРЕНЦ, 

ДУШАНКА, ДАЛИБОР,

МИЉАНА и најмлађи

АНДРИЈА

(114/185202)

Последњи поздрав

ВИТИ

Кум БРАНИСЛАВ, 

ЖИВАНА, ДРАГИЦА 

и деца БИЉАНА 

и БРАНИСЛАВА 

с породицом

(115/185205)

Последњи поздрав куму

ВИТИ

од породице НИКОЛЕ

СОКОЛОВСКОГ

(116/185205)

Последњи поздрав нашем вољеном

ВИТОМИРУ ВЛАЈКИНОВСКОМ
23. VII 1956 – 24. XI 2014.

Отишао си тихо и неприметно, али никада не-

ћеш отићи из наших живота.

Супруга МИЛИЦА, синови НИКОЛА 

и АЛЕКСАНДАР, снаје ДАНИЈЕЛА и МИЛИЦА 

и унуци ЈОВАНА, МИХАЈЛО и МИНА
(120/185210)

Последњи поздрав во-

љеном

ВИТОМИРУ 

ВЛАЈКИНОВСКОМ
Никада те нећемо забо-

равити.

Твој син НИКОЛА,

снаја ДАНИЈЕЛА, унука

ЈОВАНА и унук

МИХАЈЛО

(121/185211)

Последњи поздрав во-

љеном деди

ВИТИ

Били смо твоја највећа

радост.

Твој унук МИХАЈЛО и

унуке ЈОВАНА и МИНА

(122/185212)

Последњи поздрав

ВИТОМИРУ 

ВЛАЈКИНОВСКОМ

Никада те нећемо забо-

равити.

Твој син АЛЕКСАНДАР,

снаја МИЛИЦА и унука

МИНА

(123/185211)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ВИТИ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Пријатељ БОБАН и прија РУЖИЦА с породицом

(124/185214)

Последњи поздрав дра-

гом 

ВИТОМИРУ

Тетка ЈОВАНКА, теча

МИНЕ, шурак ШАКИ 

и САНДРА

(125/185215)

ВИТА
Твој лик племенитост и доброта вечно ће бити у на-

шим срцима.

Породица ЈОЈКИЋ

(132/185238)

Друже

ВИТА 

ВЛАЈКИНОВСКИ

Хвала за дивно прија-

тељство.

Породица КОСТЕВСКИ

(138/185252)

Последњи поздрав

ВИТО

Твоја скромност, несе-

бичност и величина ко-

ју си свима поклањао

остаће заувек с нама.

ПЕТАР и СНЕЖА 

СТАНКОВСКИ

(95/185132)

ПОНЕДЕЉАК 

И УТОРАК С

ПОПУСТОМ

Обавештавамо кориснике

наших услуга да на цене

огласа и читуља одобравамо

попуст свим радним данима

осим средом.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав се-

стри, тетки и баки

СМИЉИ 

КУБИК

од ЈОВАНКЕ, МИЛЕТА,

УРОША и ЛУКЕ

(78/185093)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је после краће болести, у
84. години, преминула наша мајка и бака

СМИЉА КУБИК
рођ. Јаворина

1931–2014.

Сахрана је обављена 20. новембра 2014, у 13 сати, на Католичком
гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син АНДРИЈА, ћерка ИРЕНА, снаја ВЕСНА, зет МИКИ,
унука МАРИЈА, унуци ДАРЈАН и МИОДРАГ и остала родбина

(79/185093)

Напустила нас је наша

драга тетка и бака

СМИЉА

С љубављу и поносом

чуваћемо сећање на њу.

БАТА, ИВАНА, БАНЕ и

СЕКА с породицом

(85/185103)

С тугом у души

ЈАНО УРБАН
1952–2014.

Није више међу нама.

Ожалошћена супруга ДУШАНКА
(160/185344)

Последњи поздрав драгом

СРЂАНУ МИЛИНКОВИЋУ
1958–2014.

који је преминуо 25. новембра, а биће сахрањен 27. новембра
2014, у 12 сати, на гробљу Котеж у Панчеву.

Ожалошћени: синови ГОРДАН, ДЕЈАН и ВУК, ЦАЦА, сестре, 
браћа, родбина, пријатељи и комшије

(139/185254)

Поштованом

СРЂАНУ 

МИЛИНКОВИЋУ

1958–2014.

Последњи поздрав од

свастике ЉИЉЕ, паше

ЈОЦЕ и ЈОВАНЕ

и МИЉЕ

(145/185293)

Драгом

СРЂИ
последњи поздрав од

породице РАТКОВИЋ

(148/185303)

Последњи поздрав

ДИДИ
Ујка БОЈА и браћа СТОЈАН и ГОРАН с породицама

(149/185304)

СРЂАН МИЛИНКОВИЋ
Последњи поздрав од комшија из Краљевачке улице.

Породице СТАНИВУК, ЈАЊИЋ, РАТКОВИЋ 

и КУЗМАНОВ

(152/185)

Последњи поздрав

СРЂАНУ
од ујака БОШКА и ујне с обитељима

(155/185330)

Еј, куме, тешко је

СРЂАН

Не знам како да кажем,

не знам шта да кажем...

Увек си знао кад се изгу-

бим, увек си, куме, знао

када лажем. С тобом је

отишао део мене, али не

и наше успомене.

СПАЛЕ с МИРОМ, 

МИЛОШЕМ 

и МИЛИЦОМ

(164/185353)

Последњи поздрав зету

ВИТОМИРУ

од таште СТАНИЈЕ 

и шурака МИЛОША 

с породицом

(117/185205)

Последњи поздрав бађи

ВИТИ

од бађе, сваје, ДЕЈЕ 

и МАЈЕ ПЕТКОВСКИ

(118/185205)

Последњи поздрав при-

јатељу

ВИТОМИРУ 

ВИТИ

Пријатељи никад не

умиру.

ЂОЛЕ и ДУШКА 

с децом

(119/185205)

Наш вољени

ДУШАН НИКОВ СТАНИШИЋ
Будва 1930 – 2014. Панчево

Преминуо је 20. новембра 2014. године.

Био је несвакидашњи животни дар. Захвални за доброту и лепоту

што смо скупа постојали.

Тугују: супруга ДУШАНКА, сестра ДАНИЦА, брат КРСТО, кћи

ДРАГАНА и фамилија СТАНИШИЋ

(80/185094)

Драгом стрицу

ДУШАНУ СТАНИШИЋУ

Хвала ти на свему.

Остаћеш да трајеш вољен у нашим мислима и срцима.

Твоји: БЛАЖО, МАРКО, МИЛЕНА, ЈОВАНКА и ГОРДАНА

(81/185094)

Последњи поздрав драгом комшији

ДУШАНУ ДУЛЕТУ СТАНИШИЋУ
Станари зграде у Проте Матеје Ненадовића 5

(62/185034)

Нашем драгом

ДУШАНУ СТАНИШИЋУ

хвала за братску и родитељску љубав и бригу ко-

ју си несебично свима нама даривао.

Свастике НАДА и СЕЈА, пашеног БРАНКО,

БРАНКИЦА, ДРАГАН, ДАНИЦА и ЈОВАНА
(65/185046)

20. новембра преминуо

је наш верни и искрени

пријатељ

ДУШАН 

СТАНИШИЋ

Његов частан живот,

племенита душа и вели-

ко срце заслужују вечно

памћење, љубав и по-

штовање породице

Огризовић.

ТАЊА, РАДЕ, БОКА 

и ЉИЉА с децом

(73/185072)

Последњи поздрав драгој прији

СЛОБОДАНКИ ЦРЕПАЈСКИ
Породица ЛОЦИ

(37/184983)

Последњи поздрав

СРЂАНУ
МИЛИНКОВИЋУ

од Гогиних другова.
НИКОЛА, ЉИЉА, САЊА

и ЉУБИША
(142/185263)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 
а осталим радним данима од 8 до 13 сати

У суботу, 29. новембра, у 11 сати, на старом Пра-

вославном гробљу, даваћемо помен нашем дра-

гом

КОСТИ РАЦИЋУ
19. IX 1929 – 22. XI 2014.

С љубављу и великом тугом успомену на тебе

чуваће син и ћерка с породицама
(5/184807)

Последњи поздрав дра-

гом деверу и стрицу

КОСТИ 

РАЦИЋУ

Снаја МИЦА с децом

(7/184874)

ВУКИЦА 

КЕЦМАН

Последњи поздрав 

вољеној Вукици 

од сестре и зета.

(11/184889)

20. новембра 2014. године преминула је моја драга мајка, мој ан-
ђео, и отишла међ анђеле

ОЛГА Б. МАРКОВИЋ
рођ. Никчевић

1935–2014.

Сахрана је обављена 22. новембра, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерка ЦИЦА, браћа РАДОВАН, ВУКО, ЉУБО 
и МИЋО, сестре РАДА, ГОРДАНА и ЗОРА и сестричина ЛОЛА 

с породицама, као и остала многобројна родбина и пријатељи
(19/184900)

Нашој драгој комшиници

ОЛГИ Б. 
МАРКОВИЋ

последњи поздрав од
РАДЕНКА и ВЕРИЦЕ

(26/184935)

Последњи поздрав на-

шој драгој комшиници

ОЛГИ Б. 

МАРКОВИЋ

од комшија у Улици

Моше Пијаде 118

(27/184936

Последњи поздрав

ВУЛЕТУ

од пријатеља ТОДОРЕ,

ИЛИЈЕ и ВЕКЕ

(28/184945)

Последњи поздрав драгој комшиници

ВУКИЦИ КЕЦМАН

од станара зграде у Цвијићевој 15

(29/184945

Последњи поздрав најдражој мајци, баки, ташти и свекрви

ВУКИЦИ КЕЦМАН
1949–2014.

Син СРЂАН, ћерка САЊА, унуке ДИЈАНА, БОЈАНА и ДЕЈАНА , зет

ЖЕЉКО и снаја ЗОРИЦА

(31/184946)

Последњи поздрав сестри и тетки

ВУКИЦИ КЕЦМАН

од брата СТЕВЕ с породицом

(50/185010)

Последњи поздрав стрицу и деверу

КОСТИ РАЦИЋУ
НЕНАД и НЕВЕНКА

(61/185027)

Последњи поздрав сна-

ји, ујни и баби

ОЛГИ 

МАРКОВИЋ

од породице БАЛАБАН

(93/185129)

Последњи поздрав ујни

и баби

ОЛГИ 

МАРКОВИЋ

од МИМЕ с породицом

(94/185129)

Последњи поздрав

КОЛЕТУ

Сваја МИЦА

(140/185261)

22. новембра 2014. преминула је моја мајка

ROSA KRAUTSAK
1940–2014.

Сахрана је обављена 25. новембра, на Ка-

толичком гробљу у Панчеву.

Заувек ожалошћена ћерка ДАНИЈЕЛА

(13/184894)

Последњи поздрав ком-

шиници

РОСИ КРАУТСАК
од породице ПРОТИЋ

(129/185230)

После кратке болести, 21. новембра 2014. годи-

не, преминуо је наш син, унук и брат

ДАНИЈЕЛ ИГЊАТОВИЋ
1987–2014.

Анђеле наш, вечно ћеш живети. Увек ћеш бити с

нама.

Ожалошћени: мајка МИРЈАНА, отац 

СЛОБОДАН, брат НЕНАД, бака МИРЈАНА, 

родбина и пријатељи
(67/185056)

Анђеле наш, заувек ћеш
живети у нашим срцима.

Тетка БИЉАНА, теча
МИЛОРАД, брат 

АЛЕКСАНДАР и сестра
ЈЕЛЕНА

(162/185351)

Последњи поздрав драгом

ДАЧИ
од ЗОРИЦЕ и ЖАРКА из

Омољице

(163/185352)

Последњи поздрав тетки

МИРЈАНА 

СТРАЖМЕШТЕРОВ

Ожалошћена породица

СТАНИВУК

(153/185318)

МИРКО ЈОВАНОВИЋ
12. IV 1947 – 24. XI 2014.

Читав свој живот посветио си мени, твојој ћер-

ки, и твојим унуцима. Не постоје речи којима

ћемо моћи да ти се захвалимо.

Недостајаћеш нам увек, волимо те...

Ћерка СНЕЖАНА, унук ДЕЈАН, унука ДЕЈАНА 

и снајка ЈОВАНА
(133/185241)

МИРКО 

ЈОВАНОВИЋ

12. IV 1947 – 24. XI 2014.

Последњи поздрав

стрицу од синовца 

ЈОВАНА с породицом

(134/185242)

МИРКО 

ЈОВАНОВИЋ

12. IV 1947 – 24. XI 2014.

Последњи поздрав

ујаку од сестричине

СЛАВИЦЕ с породицом

(135/185242)

МИРКО

ЈОВАНОВИЋ

12. IV 1947 – 24. XI 2014.

Последњи поздрав

стрицу од синовца

РАНКА с породицом

(136/185242)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 25. но-

вембра 2014. преминуо наш племенити муж и отац

МИЛОШ СРЕДОЈЕВИЋ
1952–2014.

Скрхани болом овим путем се опраштамо од тебе.

Љубав коју си нам пружао биће нам водиља како

треба живети и волети. Бол за тобом је вечна.

Твоји најмилији: супруга РАДМИЛА и ћерке

ЈЕЛЕНА и ИВАНА с породицама
(131/185323)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 27. новембар 2014.28

МИЛЕ 

ЗОРИЋ

Вечно ћемо те се сећати

с љубављу.

Сестра БИЉАНА 

с породицом

(157/185344)

Четрдесет дана жалости

за зетом

МИЛЕТОМ 

ЗОРИЋЕМ 

МИШОМ

Почивај у миру!

Паша МИЋА, свастика

ВЕРА с породицом 

и ташта БУДИМКА

(158/185344)

27. новембра 2014. године, у 11 сати, на качаревач-
ком гробљу, одржаћемо четрдесетодневни помен
нашем вољеном

МИЛЕТУ ЗОРИЋУ МИШИ
1948–2014.

С поносом те помињемо, с љубављу чувамо од за-
борава.

Ожалошћени: мајка СТЕВАНИЈА, супруга 
НАДА, син МАРКО, ћерка МАЈА, снаја 

МИЛИЦА, унука МИЛА, сестра ДРАГИЦА 
с породицом и остала родбина и пријатељи

(159/185344)

23. новембра 2014. године напустио нас је наш

вољени супруг, отац и деда

СЛОБОДАН МИРЈАНИЋ
1945–2014.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, син ДРАГАН,

ћерка ГОРДАНА, унука СЛАВИЦА 

и зет ШАНДОР
(44/185000)

Последњи поздрав брату

СЛОБОДАНУ МИРЈАНИЋУ

Сестра НАДА ПЕТРОВИЋ с породицом
(45/185000)

Последњи поздрав дра-

гом брату, ујаку и шураку

СЛОБОДАНУ 

МИРЈАНИЋУ

од МИРЕ, БАТЕ, 

АНЂЕЛИЈЕ и МИЛИЦЕ

(127/185211)

Последњи поздрав вољеној мајци и баки

МАРИЈИ ПРАЖИЋ
рођ. Маринцел

1930–2014.

Реч мајка је велика,

а то си била ти – одана и пожртвована.

Хвала ти за сву љубав, топлину и речи подршке.

Почивај у миру!

Син ВЛАДЕ с породицом

(54/185017)

Последњи поздрав дра-

гој баки

МАРИЈИ

ПРАЖИЋ

Воле те и у срцу носе

твоји унуци СРЂАН

и НАТАША

(55/185017)

Последњи поздрав мајци и баби

МАРИЈИ ПРАЖИЋ
1930–2014.

Ћерка НАДА и синови ЈОВАН, ВЛАДЕ

и ЂУРО с породицама

(76/185078)

КАТИЦА БОРКОВИЋ
Последњи поздрав супрузи, мајци, баби 

од њених најмилијих.

(154/185328)

Последњи поздрав

КАЈИ БОРКОВИЋ

од пријатеља РАДЕ и ИВАНА ЂУКАНОВИЋА

(24/184929)

Последњи поздрав драгој мајци и баби

ЉУБИЦИ

од ћерке КАТИЦЕ, зета МИЋЕ и унука ЖАРКА

и ВЕСНЕ с породицама
(42/184995)

ЉУБИЦА 

КОРУНОВСКИ
1928–2014.

Последњи поздрав драгој

мами, ташти, баби и пра-

баби. Остајеш увек у на-

шим срцима. Волимо те.

Породице РАДЕВИЋ 

и ДЕВИЋ

(144/185289)

ЕТЕЛ ТАПОЛЧАЊИ
1923–2014.

Сахрана је обављена 22. новембра. Остаће у лепом се-
ћању.

Твоји најмилији

(100/185153)

БРАНКИЦА ГОЈА

Много је лепих тренутака да те памтимо, да о те-

би с поносом причамо и никад те не заборавимо.

Сестра АНКИЦА с породицом
(9/184883)

БРАНКИЦА ГОЈА
1954–2014.

Наша вољена мајка и бака преминула је 18. но-

вембра 2014, али ће заувек живети у нашим ср-

цима.

Ожалошћени: син БОГОЉУБ, снаха МИЛЕНА,

унук УРОШ и унука МИА
(96/185132)

БРАНКИЦА

ГОЈА

1954–2014.

Заувек ћеш бити у мом

срцу.

Супруг МИЛОРАД

(97/185132)

19. новембра преминула је наша драга

АНКА АНДРИЋ
1942–2014.

С љубављу и поштовањем породице АНДРИЋ 
и ВАРСАКОВИЋ

(128/18522)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНА ЛЕНКА СТАНОЈКОВСКИ
1930–2014.

Наша вољена изненада је преминула 20. новем-

бра, али ће заувек остати у нашим срцима.

Ожалошћени: син СТОЈАНЧЕ, снаја МИЛИЦА 

и унуци ДРАГАН и СЛАВКО
(21/184906)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

Једногодишњи помен на-

шој нани

НОВКИ 

ЈЕВТИЋ

од ћерке МИЛИЈАНЕ

РАДАНОВИЋ

с породицом

(6/184871)

АРСИЋ

ЗОРАН                      РАДОМИР
1967–2007. 1942–1999.

Нисмо вас заборавили.
ПАУЛИНА, ДУШАН и НИКОЛА

(92/185126)
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Прошле су две године

откад није с нама наша 

ЈАГОДА 

ТОМИЋ

Увек ћемо те се сећати.

НАДА, ДРАГАНА 

и СИНИША

(20/184903)

25. новембра 2014. на-

вршава се година од

смрти мог оца

МИЛОРАДА 

ТРИФКОВИЋА

РАДОВАН и ЉУБИЦА 

с породицом

(68/185062)

25. новембра 2014. на-

вршава се годину дана

од смрти нашег

МИЛОРАДА 

ТРИФКОВИЋА

Ћерка РАДМИЛА 

с породицом

(69/185053)

29. новембра 2014, у 11

сати, на Новом гробљу,

даваћемо годишњи по-

мен нашем 

МИЛОРАДУ 

ТРИФКОВИЋУ

Супруга МИЛКА и син

ДРАГАН с породицом

(70/185053)

СЕЋАЊЕ

ДРАГИША 

СТОЈКОВСКИ
Твоје велико срце заслу-

жује да љубав смрт не пре-

кине, тугу време не изле-

чи, а сећањe заувек остане.

Сестра СНЕЖАНА

с породицом

(86/185106)

СЕЋАЊЕ

ДРАГИША 

БАТА

СТОЈКОВСКИ 

2004–2014.

Десет година је прошло.

С поносом те помиње-

мо, с љубављу чувамо у

срцу, с тугом живимо

без тебе.

Твоји: супруга ЖИВКА,

син АЛЕКСАНДАР 

и ћерка МАРИЈА

(87/185107)

СЕЋАЊЕ

ЖИКА ЖИЛЕ ЖЕЉСКИ 
2004–2014.

Стварност је тужна, болна и сурова. Вечно ћеш

живети у нашим срцима, мислима и сећању.

Твоји најмилији
(88/185108)

СЕЋАЊЕ

У петак, 28. новембра 2014, навршава се четрде-

сет дана откако нас је напустила наша вољена

МИЛИЦА СЛАВУЉ
1924–2014.

Помен ћемо одржати у 11.30, на Старом право-

славном гробљу у Панчеву.

Супруг БОЖО, син ДРАГАН, ћерка СЛАВИЦА 

и унуци ИВАН и БОЈАН
(89/185110)

Прошло је предугих шест месеци откако није с

нама наш вољени супруг, отац, брат и деда

МИЛАН СТЕПАНОВ

Знај да заувек живиш у нашим срцима!

Твоји најмилији
(98/185139)

Помен драгим родитељима

МЛАДЕНОВИЋ

НОВАК             ЈЕВРОСИМА
26. XI 1991.                         23. IV 2001.

Ваша вас деца помињу и чувају од заборава.
(99/185147)

У четвртак, 4. децембра 2014, даваћемо четрде-

сет дана

ДУШАН СТАНОЈЕВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга ЈЕЛИЦА, син МИРОСЛАВ

и ћерка НАДЕЖДА с породицом
(101/1851589

29. новембра 2014. године, у 11 сати, дава-

ћемо шестомесечни помен нашем драгом

ДЕЈАНУ МАЈЕРУ
1976–2014.

Дејо, вољени наш, како време пролази,
твој изненадни одлазак је све болнији. Ту-
га и бол у срцу и души не попуштају, сузе
свакодневно саме теку и не постоје речи
да ти кажемо колико нам недостајеш.

Нека те анђели чувају, вољени Дејо наш!

Твоји најмилији: мама МИРА, тата 
ФРАЊА, син ДЕНИС, сестра ИВАНА с по-

родицом и тетка АНКИЦА с породицом

(102/185161)

29. новембра 2014, у 11 сати, одржаћемо помен нашем драгом и

вољеном

ЈОВИ МУЊИ ЧИЗМАШУ 
1970–2000.

Нека су ти лакши небески салаши, а болни и тужни сви дани наши.

Породица

(106/4586)

СЕЋАЊЕ

Наш драги

ДРАГАН 

ВРХОВАЦ

27. XI 2010 – 27. XI 2014.

Четири године живиш у

нашим срцима, мисли-

ма и причама. Недоста-

јеш нам у сваком дану и

сваком догађају. Без те-

бе више ништа није

исто.

Твоји најдражи: 

ВЛАДИМИР, НАТАША,

ФИЛИП, ТЕОДОРА

и ВУКИЦА

(110/185188)

1. децембра 2014. навршава се десет година откако ни-

је с нама

СЛАВИЦА ЂЕНИЋ
Остаће заувек у нашим срцима.

Најмилији
(126/185219)

У четвртак, 4. децембра

2014, у 11.30, на Новом гро-

бљу у Панчеву, даваћемо

четрдесетодневни помен

ЂУРА ГРУЈИЋ
1952–2014.

Ожалошћени: супруга
ДАНИЦА, син ГОРАН,
ћерка ГОРДАНА, унук

НЕМАЊА, зет ЗОЛИ
и родбина

(130/185232)

Сећање на стрица и деду

МИЛОРАДА ТРИФКОВИЋА
Много је лепих успомена да те вечно памтимо и никад
не заборавимо.

ДРАШКО, БЕБА, ИРИНА и ИВАНА

(137/185247)

НАДЕЖДА 

ХРАШКО

Пола је године откако

ниси с нама. Увек ћеш

остати наша мајка и бака.

Твоја ћерка АНА и унук

ГОРАН

(143/185266)

СЕЋАЊЕ

ЂОРЂЕ ИВАНИШЕВИЋ
1. VI 2014 – 1. XII 2014.

С пуно љубави и туге породица, родбина 

и пријатељи
(146/185299)

РАДОМИР 
БРАЈКОВИЋ

30. XI 2004 – 30. XI 2014.
Твоја ЈЕЛЕНА, ЉИЉА,

МАРИНА и СОРИН
(150/185306)

Сећање на драге родитеље

НОВАКОВИЋ

БРАНКО                  РАДА
1945–1994.                          1953–2014.

Ћерка МАРИЈА и син ИЛИЈА
(23/184922)

ЖИКА 

ЖЕЉСКИ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

ЈЕЛЕНА, ЖАРКО 

и СНЕЖА

(165/185362)
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,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕЋАЊЕ

ДУШАН ПУРА 

ЈОВАНОВИЋ

25. XI 2011 – 25. XI 2014.

Дуле, време пролази, а

сећање не бледи.

Твоја супруга 

ДУШАНКА

(18/184899)

У понедељак, 1. децембра, навршава се пет годи-

на од смрти нашег вољеног мужа и оца

ДРАГОСЛАВ ЦИНЦОВИЋ

Твоји најмилији: ЈОЗЕФИНА, МОМЧИЛО 

и ЉУБОМИР
(33/184951)

У суботу, 29. новембра 2014. године, у 11 сати, на гробљу Котеж,

даћемо шестомесечни помен

СОФИЈИ ЂУРИЋ
1959–2014.

Тужних шест месеци је иза нас.

Све док смо живи, бићеш у нашим срцима.

Твоји најмилији

(35/18964)

28. новембра навршиће се шест месеци откако није с нама наша

вољена

СНЕЖАНА ЂОРЂЕВИЋ
1963–2014.

С поносом те помињемо, а тугу у нашим срцима време не може да

избрише јер си увек била део нашег живота и вечно ћеш остати у

нашим срцима. Само ми знамо колико нам недостајеш.

Твоји најмилији: супруг ДРАГАН и ћерке ДРАГАНА и ИВАНА

(38/184984)

СЕЋАЊЕ

СНЕЖАНА ЂОРЂЕВИЋ
1963–2014.

Драга наша, носимо те у срцу с неизмерном љу-

бављу, јер вољени никада не умиру док постоје

они који их воле и који их се сећају.

Твоји свекар БОРА и свекрва ЦАЛЕ
(39/5184989)

Најмилији

ЖИВОЈНОВИЋ

МИЛЕНКО              МИРЈАНА
2013–2014.                            2011–2014.

Туга и бол се не могу мерити временом, већ пра-

знином која остаје за вама.

Породица
(43/184999)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН 

СТОЈКОВИЋ
28. XI 2012 – 28. XI 2014.

Твоји најмилији:

супруга РАДМИЛА са

ћеркама

(46/185001)

ДОБРИЛА 

ШАРАЦ

26. XI 2011 – 26. XI 2014.

С љубављу и поштова-

њем чувамо те од забо-

рава.

Твоји најмилији

(47/185002)

ДРАГОЉУБ 

КРЧАДИНАЦ 

ветеринар

1984–2014.

Љубав и сећање заувек.

ДРАГАНА, ТАЊА

и ЗОРИЦА

(56/185018)

МИЛЕНА

МАРЈАНОВИЋ

1994–2014.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Породице 

МАРЈАНОВИЋ 

и РАДУЛОВИЋ

(64/185045)

У четвртак, 4. децембра 2014. године, у 11.30, на

Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни по-

мен нашој вољеној мајци, баки, прабаки, свекр-

ви и ташти

ЛЕПОСАВИ ЛЕПИ ЗЛАТАНОВИЋ

С љубављу њени најмилији: породице ТОМИЋ 

и ЗЛАТАНОВИЋ
(66/185050)

29. новембра 2014. године, у 11 сати, на Като-

личком гробљу, даваћемо четрдесетодневни по-

мен нашој драгој нани

МИЛА СТОЈАНОВИЋ
1924–2014.

Тужни су нам дани без тебе, много нам недоста-

јеш.

Кћи ЉУБИЦА, зет МАРИН и унук НЕНАД
(72/1855071)

Петогодишњи помен

ГОРАН ВЕЛИЧКОВИЋ
1976–2009.

Анђеле мој, рано си оставио дом свој. Без тебе
дани су тешки, ноћи су дуге, препуне бола, пла-
ча и туге. Сећања боле, остала је туга јер нема
нашег вољеног оца и супруга.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоја супруга НАТАША, син ЖЕЉКО и ћерка
ЈОВАНА

(74/195073)

ГОРАН ВЕЛИЧКОВИЋ

Драги сине, знамо да нам се вратити нећеш и то

ће заувек да боли. Знао си колико те волимо, али

никад нећеш сазнати колико нам недостајеш.

Твоји: отац РАДЕ, мајка ЈОВАНКА, деда МАРКО

и баба КАТИЦА
(40/1874993)

ГОРАН 

ВЕЛИЧКОВИЋ

По добру ћемо те пам-

тити, с поносом поми-

њати и од заборава чу-

вати.

Сестра ГОРДАНА 

и сестрићи НЕМАЊА,

ВАЊА и ВЕЉКО

(41/184993)

Годишњи помен

МИРКО ЋИРКОВИЋ

Тужни, али поносни што смо твоји, јер си био из-

узетан, посебан, с пуно разумевања и тополине.

Чуваћемо успомену на тебе и волети те заувек.

Твоји: ћерка ЖЕЉКА, зет СРБОЉУБ и унук

МАРКО
(83/185101)

Годишњи помен драгом оцу и деди

МИРКУ ЋИРКОВИЋУ
1943–2013.

Тужна је истина да те нема више међу на-

ма, нека твоја племенита душа почива у

миру, а ми ћемо те чувати од заборава.

Твој син МИЛОЈИЦА, снајка ЛЕНА, унук

ВАСИЛИЈЕ и унука НИКОЛИНА 

ЋИРКОВИЋ

(84/185102)

Године пролазе, туга и бол за тобом остају

ЈАГОДА ШВЕЦ
27. XI 2003 – 27. XI 2014.

У срцу те чувају супруг АЛЕКСАНДАР и ћерке 
ОЛИВЕРА и САНДРА с породицама

(105/185175)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 27. новембар 2014. 31

29. новембра 2014. године даваћемо шестомесечни по-

мен нашем вољеном супругу, оцу, свекру и деди

РАДОИЦИ МУНИЋУ
16. X 1948 – 31. V 2014.

Жал за тобом је исти као и онога дана када си нас напу-

стио.

А тако ће остати и довека.

Твоји најмилији: супруга РАДОЈКА, син БРАНКО, снаха

ДАНИЈЕЛА и унуке МИЛИЦА, НИКОЛИНА и ЈОВАНА
(2/184818)

САВА ЋИРИЋ
1999–2014.

И после петнаест година сваког тренутка с нама.

Твоја породица
(3/184850)

Остаћеш вечно у нашим

сећањима

РАДОИЦА 

МУНИЋ

Породица ТУЦАКОВИЋ

(4/184865)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН СТАНКОВИЋ
1957–2007.

С љубављу те се сећамо, с тугом живимо.
Мама НЕНА, СНЕЖА, ЛИЈАНА и САЛЕ

(65/184555)

СЕЋАЊЕ

ЧЕДОМИР 

КАРАФИЛОВСКИ

2005–2014.

Само време пролази,

али туга и сећање остају.

Твоји најмилији

(8/184879)

3. децембра навршава

се тридесет година од

смрти наше мајке

ОЛГЕ 

СЕДЛАЧЕК

Успомену чувају ћерке

ЉИЉАНА и МАРЈАНА 

с породицом

(10/184887)

30. новембра навршиће

се седам година откако

ниси с нама

СИМО 

МУЊАС

Твоји: ћерке МИЛИЦА

и ЈАСМИНА 

с породицама

(12/184891)

МАРИЈА 

АНТОНИАДИС
2003–2014.

Не пролази туга, само

љубав чини сећање веч-

ним.

У срцима најмилијих:

МАРИНЕЛА, 

ДОНАТЕЛА, 

АФРОДИТА и ЕЛЕНИ

(14/184892)

Никада те нећемо забо-

равити

ВЛАКИ

Породице ШИКЛ 

и РЕПОВИЋ

(15/184895)

ВЛАДИМИР

СТАЈИЋ

2. децембра 2014. биће

четрдесет дана, а бол и

туга за нашим драгим

Влакијем све су јачи.

Твоји најмилији

(16/184896)

28. новембра 2014. навршава се тужних 45 годи-

на од преране смрти нашег најплеменитијег оца

и супруга

СЛАВОМИР ТИМОТИЈЕВИЋ
1969–2014.

Све што је било људско и племенито пренео си

на нас и зато ћемо те вечно памтити.

Заувек ожалошћени: синови ДРАГАН и ЗОРАН

с породицама и супруга МИЛИЦА
(17/184848)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН 

КЕНЕДИ 

МИЛОВАНОВ

2003–2014.

И после дванаест годи-

на бол и туга не преста-

ју. Волим те пуно.

Никада те неће 

заборавити твоја сестра

СМИЉКА с породицом.

(22/184918)

СЕЋАЊЕ

ПИЛЦ

ЉУБОМИР        РАДМИЛА

МИРКО               2010–2014.

1985–2014.

Туга и бол се не могу мерити временом,
већ празнином која је остала за вама.
Оставили сте траг који се не брише, до-
броту и племенитост која се не заборавља
и љубав која је вечно присутна.

ЉИЉАНА и ЈОВАН

(25/184923)

Вољени наш

СЛАВКО БЕКСЕДИЋ
29. XII 2012 – 29. XII 2014.

Време пролази, наша љубав је вечна.

Твоји: МИЛЕНА, НАЂА и СЛАВИША
(32/184947)

СЕЋАЊЕ

ВЕРА КОЗАК

1. XII 2013 – 1. XII 2014.

На крају пута једино је

заиста важно да си во-

лела и да си била воље-

на. Нека је божји благо-

слов у теби и око тебе.

Почивај у миру!

Твоја породица

(34/184958)

29. новембра навршава

се пет година откако

није с нама наш вољени

СЛОБОДАН 

СТОЈИЉКОВИЋ

1953–2009.

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима и мислима. 

Твоји: супруга 

ЉИЉАНА, син 

ВЛАДИМИР, ћерка 

БИЉАНА, снаја 

МАРИНА и унуци 

ЂОРЂЕ и МИЛАН

(71/18070)

Четрдесет дана туге без мог брата

ВОЈИСЛАВ ПЕШИЋ ЛОЂИНОВ
из Долова

У срцу сестре РАДОСЛАВЕ с породицом из Црепаје и
Банатског Брестовца

(75/185077)

ДРАГИШИЋ

СТАНА                        МИЛАН
1927–2011. 1923–1991.

Увек у срцима и мислима најмилијих: ћерке ЗОРИЦЕ
и сина ЗОРАНА с породицама

(103/185162)

СЕЋАЊЕ

2. децембра навршила

се година откад нас је

напустила наша драга

мајка

СОФИЈА 

ЈОВАНОВИЋ

СОКА ФЛОРИНА

Помињући те с љуба-

вљу, чувамо успомену

на тебе.

Твоји најмилији

(63/185036)

Шестомесечни помен брату

РАДОИЦА МУНИЋ

Заувек ћеш остати у сећању.

Брат МИЋА и сестра НОВКА с породицама
(156/183335)

Вољени наш

ВОЈИСЛАВ ПЕШИЋ
Четрдесет дана с тугом и болом живе твоји: супруга

СЛАЂАНА, син СРЂАН и ћерка ДРАГАНА с породицама

(147/185301)
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У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник

РС” бр. 135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта „Телеком Србија” а. д., Београд, Таковска бр. 2, поднео захтев

за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекaт РБС „ПА –

Вељка Влаховића (MAXI) UMTS” – PAU98, Панчево, Улица Вељка Влаховића бб, Пан-

чево, на катастарској парцели бр. 16138 к. о. Панчево. 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се обавити у

просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панче-

ва, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 614, од 27. новембра до 7. децембра 2014. године,

радним данима, од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са под-

нетим захтевом. (Ф-2365)

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 површи-

не 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 површи-

не 32,55 м2, по почетној цени од 500,00 дин./м2. 

Локал је одмах слободан. 

Локал бр. 3, у ламели Е-4, на Робној пијаци Аеродром, Улица Светозара Шемића

бб, 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 објављивања Конкурса. 

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице

(Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Пан-

чеву. 

(Ф-2368)

На основу Одлуке начелника Градске управе града Панчева број: X-34-401-21/2014, од

25. новембра 2014. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметањa за оту-

ђење путничког возила у својини Градске управе града Панчева

оглашава

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
за отуђење путничког возила 

у својини Градске управе града Панчева

1. Предмет поступка јавног надметања за отуђење покретне ствари из јавне својине

јесте путничко возило у својини Градске управе града Панчева, марке шкода superb,

тип elegance 2,8 V6, снаге мотора 142 kW и радне запремине мотора 2.771 ccm, годи-

на производње 2005.

2. Почетна цена по којој се предмет отуђује утврђена је актом надлежног пореског

органа и износи 805.307,89 динара.

3. Наведено возило се продаје у виђеном стању. Заинтеросавана лица могу разгледати

возило сваког радног дана, до 8. децембра 2014. године, од 12 до 14 сати, на паркингу

испред зграде Градске управе града Панчева (Трг краља Петра I бр. 2–4).

4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица која

до 8. децембра 2014, до 15 сати, доставе Пријаву. Пријава мора да садржи:

– за правна лица: назив, седиште, број телефона, име и презиме лица овлашћеног за

заступање, његов потпис и печат правног лица и приложену оверену фотокопију изво-

да из АПР-а (не старију од шест месеци);

– за физичко лице: име и презиме, адресу, број телефона, потпис и приложену фото-

копију личне карте.

5. Пријава за учешће доставља се у затвореној коверти препорученом пошиљком

путем поште или на писарници Градске управе – Градски услужни центар, на адресу:

Град Панчево, Градска управа, Трг краља Петра I бр. 2–4, Комисија за спровођење

поступка јавног надметања за отуђење путничког возила у својини Градске управе гра-

да Панчева.

Право учешћа у поступку јавног надметања имају само она лица која поднесу бла-

говремену и потпуну пријаву.

6. Лица заинтересована за јавно надметање дужна су да пре почетка јавног надметања

предају Комисији и доказ о уплати депозита у износу од 15.000,00 динара, на текући

рачун број: 840-745141843-30, прималац: остали приходи у корист нивоа градова, с

позивом на број: 02-226-74514101, по моделу 97. Наведени износ ће им по завршетку

јавног надметања бити враћен или урачунат у купопродајну цену возила.

Уколико не буде приложен доказ о уплати, Комисија неће узети у разматрање при-

јаву заинтересових лица. 

7. Јавно надметање одржаће се 9. децембра 2014, у 12 сати, у малој сали зграде Град-

ске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4.

8. Лицитациони корак износи 5.000,00 динара.

9. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне

цене.

10. Купац је дужан да постигнуту цену у поступку јавног надметања уплати најкасни-

је у року од осам дана од дана закључења купопродајног уговора на рачун Градске

управе града Панчева. 

Порез и остале трошкове сноси купац.

11. Сва остала обавештења могу се добити на телефоне: 064/866-22-55, контакт особа:

Милован Ановић и 064/866-22-80, Милан Крстић. (Ф-2367)



Ноћни живот Панчева током
претходног викенда био је не-
стварно испуњен. Обележио га
је велики број догађаја на
бројним „фронтовима”, али по
квалитету понуђеног издвојио
се „Аполо”, реновирани про-
стор Дома омладине који ових
дана слави први рођендан.
Шта је током три вечери тамо
могло да се доживи, у овом
тексту описује троје младих
образованих колега – Тања Ри-
стић, Сузана Првуљ и Урош
Дражевић, полазници нови-
нарске радионице „Панчевца”.

Завршница радне недеље и по-
четак викенда у „Аполу” су
обележени добром музиком. У
петак, 21. новембра, одржан је
десети блуз фестивал. Тради-
ција фестивала формирана је
од 1999. до 2006, а Дом омла-
дине ју је обновио прошле го-
дине, под називом „Riverside
Blues Summit”. Док смо 2013.
имали част да слушамо итали-
јанске извођаче, ове године је
фокус био на домаћој сцени.

Атмосферу је поставио мла-
ди панчевачки састав „Soul
Steamers”. Изводио је песме
са свог деби-албума, чији се

излазак очекује следеће годи-
не. Ово је био први званични
наступ бенда и изазвао је по-
зитивне реакције.

Затим је наступио нашој пу-
блици већ петнаест година по-
знат „Blue Family”. Специфи-
чан jump blues овог пута изво-
дила је потпуно нова постава,
поздрављена као феминистич-
ка због два нова женска члана.
Вече је, даље, уздрмао „The

Gamblers”, један од најдуго-
вечнијих блуз састава у Срби-
ји. Бенд из Сремске Митрови-
це пружио је нашим суграђа-
нима прилику да чују песме с
његовог предстојећег албума.

Фестивал је затворио бео-
градски састав „Desperate Slim &
The Newcasters” уз ауторске пе-
сме и хитове чувених великана.

Сутрадан, на истом месту,
нешто сасвим другачије – Де-
јан Дедовић Дедух и Марио
Ђорђевић Нојз, чланови црно-
горског хип-хоп састава „Who
See”, песмом „Кроз град” запо-
чели су двочасовни наступ, на
ком су промовисали последњи
албум „Немам ти кад”. Публи-
ка им је константно пружала
подршку, а дворану су запали-
ли нумерама „Reggaeton Mon-
tenegro” и „Игранка” – хитом
који им је донео пласман на
„Песму Евровизије”, где су
представљали Црну Гору 2013.
Музичари су били задовољни
доживљеним у нашем граду:

– Веома је лепа вест кад
чујеш да су све карте за кон-
церт распродате. Сала је фи-
но опремљена и звучно је од-
лично изолована, за разлику
од многих места на којима
смо наступали. Надамо се да
ћемо доћи поново у Панчево
и, ако буде прилике, тада би-
смо заказали два концерта
заредом.

И публика је уживала. Сло-
бодан Рековић нам је рекао:

– Иако нисам имао никаква
очекивања, наступ ми се до-
пао, задовољан сам догађајем.

Специјалан гост DJ Rahmanee
својим препознатљивим драм
ен’ бејз сетовима продужио је
журку још неколико сати.

Музички фестивал панк му-
зике „Панчеву у походе” по-
чео је у 20 сати у недељу, 23.
новембра. Његов организатор
Живан Пујић рекао је да панк
у „Аполу” представља шири
уметнички дојам и програм, а
не само забаву, и додао:

– Реч је о бунту посредством
музичког израза, то јест о ука-
зивању на грешке у друштву.

Трајање музичких „тензија”
беше подједнако, а смештене
су у пет делова. Почео је бенд
„Final” из нашег града, а завр-
шио такође домаћи „The Ele-
ments”. Учествовали су и „По-
сно прасе” из Обреновца, „Ре-
зервни план” из Панчева и
„Hund” из Аранђеловца.

– Обрадовали смо се када нас
је један младић молио да наста-
вимо да свирамо – казао је
Иван Михајловић из „Hund-a”.

Фронтмен бенда „Посно
прасе” Златко Ракоњац изјавио
је да му је драго што има мла-
дих љубитеља панка и додао да
„Панчевци реагују на оно што
чују, а не на име бенда”. Лука
Јовановић из „Final-а” рекао је
да су се чланови групе месец
дана припремали за наступ и
за нови ауторски албум.

Бина је била осветљена у
ритму песама и пивопије је те-

рала на скакање и – аплауди-
рање.

– Дошао сам да слушам
„The Elements” и уживао сам.
Мило ми је што имамо про-
стор за овакве вечери – пренео
је своје утиске слушалац пан-
ка Јанко Татић.

Милица Берат, која је на
свирку дошла право с посла,
казала је да је „оваква музичка
промоција битна за младе”,
као и да је уживала с другари-
цом Маријом. Јаки звучници
и акустика простора, ствара-
лачка тама и непрекидна му-
зичка заврзлама...

Све је почело отварањем из-
ложбе цртежа и стрипова ин-
спирисаних панком и пројек-
цијом филма „Живан прави
панк фестивал” Огњена Гла-
вонића. Остало је чекање на
ново панк састајање.

Извештачи „Панчевца”

Фотографије: 

Александар Стојковић

Четвртак, 27. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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„АПОЛО” – МЕСТО СПАЈАЊА МЛАДИХ

ГРАД КАО У СТАРА ДОБРА ВРЕМЕНА

Драге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике,
фирмом „TorteCo” и посластичарницом
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
торте Панчева”, који ће трајати
до краја маја следеће годи-
не. Сваког месеца нају-
спешније учеснике оче-
кују вредне награде у
виду професионалног
посластичарског алата
и материјала, а посебно
атрактивни поклони
припашће победницима
на крају читавог избора.

Пошаљите нам рецепт и ори-
гиналну фотографију торте коју сте са-
ми направили и декорисали. Приложи-
те своје податке – име и презиме, адре-
су и број телефона, као и следећу пот-
писану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропози-
ције ’Избора најлепше торте Панчева’.
Изјављујем и да сам једини аутор / је-
дина ауторка рецепта и фотографије
јела које вам достављам. Сагласан/са-
гласна сам да текст рецепта и фотогра-
фију јела имате право да користите и
објављујете без просторног и времен-

ског ограничења и у свему према сво-
јим потребама”.

Све то пошаљите на адресу recepti@-
pancevac-online.rs или поштом на

адресу „Панчевца”: Трг краља
Петра I број 11, с назна-

ком: „Избор најлепше
торте Панчева”.

Уколико објавимо
ваш рецепт и фото-
графију, то значи да
сте ушли у ужи избор

за победника месеца и
да имате шансу да осво-

јите вредан поклон. Најбо-
љи аутор торте за децембар,

кога ће одабрати професионални деко-
ратери из посластичарнице „Голуб”,
освојиће алат и књигу с упутстима за
израду цвећа и букета од фондана.

На крају читавог избора између побед-
ника сваког месеца одабраћемо троје
најбољих, којима ће припасти следеће
награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декорисање са дуго-
трајном дресир кесом од импрегнира-
ног платна са шест металних наставака,
22..  ммеессттоо  – алат за израду јестивих цветова

и букета с књигом у пуном колору која са-
држи упутства
за израду и

11..  ммеессттоо –
комплет це-
л о к у п н о г
алата за
украшавање
торти и изра-
ду декораци-
ја за торте,
који садржи
177 делова.

Ове заиста
вредне по-
клоне о који-
ма сваки та-
л е н т о в а н и
посластичар
сања обезбе-
дио је „Torte-
Co Shop”.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

ППооббеедднниикк  ззаа  

ддееццееммббаарр  ооссввоојјиићћее  

ааллаатт  ии  ккњњииггуу  сс  ууппууттссттииммаа  ззаа

ииззррааддуу  ццввеећћаа  ии  ббууккееттаа  оодд

ффооннддааннаа

ППООББЕЕДДННИИКК  ННЕЕДДЕЕЉЉEE  ИИ  ММЕЕССЕЕЦЦАА

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је КА-
ТАРИНА ЈОВАНОВИЋ из Старчева, а Катаринина овонедељна торта је проглашена и за најлепшу
торту у новембру. Катарина је освојила катере за фондан и ДВД са упутствима за украшавање тор-
ти, а пласирала се и у конкуренцију за једну од три главне награде које ће бити додељене на кра-
ју читавог конкурса. Победница може преузети поклоне радним данима између 7 и 15 сати у про-
давници „TorteCo” у Улици Жарка Зрењанина 36. Катарина, честитамо!

ДДИИВВЉЉАА  РРУУЖЖАА

Рецепт је прилагођен и у њему нема маргари-
на, у односу на рецепт према којем у торту иде
1 кг маргарина и домаћице га често користе.
За фил треба користити и киселу павлаку, јер
она фино истакне укус плазма кекса.

ЗЗаа  ппеетт  ккоорраа  јјее  ппооттррееббнноо::  20 беланаца, 20 каши-
ка шећера, 20 кашика ораха и 10 кашика брашна.

Умутити четири беланцета са четири каши-
ке шећера. Потом у смесу кашиком умешати
четири кашике ораха и две кашике брашна. На
овај начин припремити пет кора.

ЗЗаа  ффииллооввее  јјее  ппооттррееббнноо::  20 жуманаца, 26 ка-
шика шећера, пола литра слатке павлаке, три
децилитра киселе павлаке, 200 г млевене пла-
зме, 200 г млевених ораха, 200 г мрвљених ле-
шника, четири пуне кашике чоколаде у праху
или „несквика” у праху.

Жуманца умутити са 22 кашике шећера и ску-
вати на пари. Кувани фил добро охладити. Уму-
тити слатку павлаку да буде веома чврста и онда
додавати кашику по кашику фила од жуманаца.

Када је добро умућено, поделити на три де-
ла. У један део додати лешнике, у други орахе
(измешати кашиком), а у трећи чоколаду или
„несквик” и умутити миксером да не остану
грудвице.

Четврти фил се прави тако што се помешају
четири кашике шећера, плазма и кисела па-
влака.

РРееддооссллеедд:: Можете филовати било којим ре-
доследом, а у овом случају је ређано овако: ко-
ра – фил с плазмом – кора – фил са орасима –
кора – фил с „несквиком” – кора – фил с ле-
шником – кора.
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Фудбалски клуб Арена из
нашега града одавно је
скренуо пажњу на себе вео-
ма добрим радом с мла-
ђим категоријама. У сјај-
ним условима, у балон-ха-
ли коју тај клуб поседује,
одувек се играла одлична
фудбалица, а тај спортски
колектив је познат и ши-
ром јужног Баната јер је
организовао ЈУБАН лигу.

Балон-хала ФК-а Арена
налази се у самом центру
града, у Улици Максима

Горког, па је и због тога оми-
љено место за рекреативце.

Ових дана је тај спорт-
ски објекат реновиран, па
нову зимски сезону дочеку-
је у новом руху. Поставље-
на је нова трава, а у школу

фудбала ФК-а Арена
уписују се нови пола-
зници. Заинтересова-
ни малишани рођени
2006. године, као и
њихови родитељи, де-
таљније информације
могу добити путем те-
лефона 013/353-160 и
063/131-0000.

Рекреативци, којих
у нашем граду има по-
прилично, опет ће с дру-
штвом моћи добро да се
забављају на омиљеном

месту. Почело је изнајм-
љивање термина, а инфор-
мације се могу добити пу-
тем горепоменутих теле-
фона, сваког дана од 12 до
24 сата.

Арена вас чека!

БАЛОН-ХАЛА ФК-а АРЕНА У НОВОМ РУХУ

ОМИЉЕНО МЕСТО ЗА ФУДБАЛИЦУ

ПРЕМИЈЕР ЛИГА СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

ДИНAMO ВИЦEШAMПИOН ДРЖАВЕ
Повреде Битевића 
и Лугића утицале на
резултат

Сeниoрскa eкипa Кaрaтe кл-
убa Динaмo и ове сезоне је
oствaрилa вeлики успeх у Пре-
мијер лиги Србије, oсвојивши
срeбрну мeдaљу и титулу др-
жавног вицeшaмпиoнa. Други
турнир екипног шампионата
наше земље одржан је у Чачку
у суботу, 22. новембра, а нa
прoгрaму су билa три кoлa.

Пoслe oдличнoг стaртa пр-
венства и двe убедљиве пoбe-
дe нa првoм турниру Динамо
је заузео лидерско  место, па
се већ тада видело да ће пан-
чевачки тим, састављен од се-
ниорских репрезентативаца
Србије, и oвe гoдинe jуришaти
нa нajвиши плaсмaн. Ипак, с
обзирoм на то дa je тeхничку
oргaнизaциjу другoг турнирa
у Чaчку прeузeo КК Борац,
постало је јасно да и Чачани,
пред својом публиком, желе
титулу шампиона.

Динaмо је имaо много
прoблeмa јер су Лугић и Бите-
вић били повређени, па и због
тога Панчевци нису одбрани-
ли прошлогодишњи трофеј.
Панчевци су у трeћeм и чeт-
вртoм кoлу рутински сaвлaдa-
ли eкипe Књaза Mилoшa из
Aрaнђeлoвцa и Студeнтскoг
грaдa из Бeoгрaдa, али су у по-
следњем, oдлучуjућeм мeчу

изгубили oд дoмaћeг Борца,
па су нa крajу мoрaли дa сe
зaдoвoљe титулoм вицeшaм-
пиoнa Србиje.

Ипак, каратистима Динама
треба чeститати због  зaлaгa-
ња и изгaрaња, а пoсeбнo пoв-
рeђeним Стeфaну Лугићу и
Слoбoдaну Битевићу, као и
млaдим дeбитaнтимa Oгњeну
Jeркoву, Aлeксaндру Шeстa-
кoву и Нeбojши Спaскoвскoм.

Нажалост, без победа нajис-
кусниjих – Никoлe и Милоша
Јовановића, није се могло ра-
чунати на одбрану титуле.
Стручни штaб Динама, с
Прeдрaгoм  Стojaдинoвим и
трeнeримa Нeнaдoм Сoкoлo-
вићeм и  Љубишoм Mилeнкo-
вићeм нa чeлу, ипак може би-
ти задовољан јер, када се су-
мирaју рeзултaти сeниoрa то-
ком године, пo брojу мeдaљa
oсвojeних нa дoмaћим и мe-
ђунaрoдним тaкмичeњимa
Динамо је нajуспeшниjи клуб
у Србији.

И док су се сениори борили
за титулу екипног шампиона
државе, кадети, јуниори и
млађи сениори Динама над-
метали су се на Првенству
Војводине у Старој Пазови.
Наши суграђани су били од-
лични и освојили су десет ме-
даља.

Највредније трофеје су за-
служили jуниoркa Aлeксaндрa
Гaгић у кaтaмa и jуниoр Joвaн
Mилeтић у бoрбaмa. Срeбрним

одличјима су се окитили jуни-
oркa Aнa Maркушeв у кaтaмa,
као и кaдeт Урoш Пeтрoвaчки
и jуниoр Oгњeн Jeркoв у
бoрбaмa. Брoнзaнe мeдaљe су
oсвojили: Стeфaн Стaнкoвић,
Maркo Пуљaрeвић, Сaњa Вaр-
сaкoвић, Aлeксa Кужић и
екипa кaдeтa. Иaкo су одличнo
рaдили, овог пута су без тро-
феја остали Maринa Глaвич,
Сaрa Сушeц и Mихajлo Пeт-
кoвић.

Сjajни су били и тaкмичaри
Кaрaтe клубa Влaдимирoвaц.
Злaтнe медаље су oсвojили
Стeвaн Вeличкoвић и Mилицa
и Бoгдaн Eкмeчић, a срeбрне
Teoдoра Гoљa, Филип Стojaн и
Mиљaн Цвeткoвић.

Вeћ у суботу, 29. новембра,
сви ови борци нaступиће нa
Првeнству Србиje у Бeoгрaду.
Тада ће покушати да се изборе
за место у рeпрeзeнтaциjи
Србиje која ће се средином де-
цембра надметати на Балкан-
ском шампионату у Софији.
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Прошлог викенда је одржан
традиционалан међународ-
ни турнир у теквонду „Тро-
феј Београда”, на којем је
учествовало 413 такмичара
из 49 клубова из осам зема-
ља. У тако јакој конкурен-
цији девет наших суграђана
освојило је чак осам меда-
ља. Свака част!

Највредније трофеје су
заслужили: Никoлa Вучкo-
вић, Нeмaњa Joвaнoвић,

Рaсткo Дoстaнић и Mилeн-
кo Нeстoрoв. Сребром се
окитила Joвaнa Joвaнoвић, а
бронзе су зарадили Mилицa
Нeдeлкoвски, Никoлa Рeсa-
нoвић и Aцa Бaтaлo.

Следећег викенда панче-
вачки теквондисти учество-
ваће на турниру „Елит опен?
у Руми, док ће Никола Вуч-
ковић представљати нашу
земљу на Европском клуп-
ском првенству у Турској.

ТЕКВОНДО ТУРНИР „ТРОФЕЈ БЕОГРАДА”

ФАНТАСТИЧНИ ПАНЧЕВЦИ

У Хали спортова на Стрели-
шту у недељу, 23. новембра,
одржано је треће коло Прве
лиге Србије у џуду. Екипа
Динама, предвођена трене-
ром Љубомиром Станиши-
ћем, одмерила је снаге с
Партизаном из Кикинде и
Машинцем из Краљева и у
оба меча је победила.

Панчевци су Кикинђане
добили са 6:4, а Краљевчане
са 8:2. Динамо је наступио у

саставу: Алекса Стојадинов,
Марко Милекић, Алексан-
дар Вукојичић, Коста Или-
јин, Младен Буља, Марко
Сарић и Милош Палоц.

Истог дана у Београду је
одржан турнир „Трофеј
Партизана”, на којем је
члан Динама Немања Ју-
рица освојио бронзану ме-
даљу, остваривши скор од
четири победе и једног по-
раза.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ДУПЛА ПОБЕДА НА СТРЕЛИШТУ

Љубитељи игре преко мреже
у нашем граду неће по лепом
памтити минули викенд. По-
сле феноменалне серије побе-
да, због којих су проглашене
за најпријатније изненађење у
Суперлиги, популарне „лави-
це” су неочекивано претрпеле
пораз у Крагујевцу. Одбојка-
ши Борца су у седмом колу
Прве лиге, у Клеку, пети пут
ове сезоне терен напустили
погнуте главе.

Пред око сто гледалаца у
дворани „Парк” домаћи Крагуј
је у Крагујевцу победио Динамо
с 3:0, по сетовима 27:25, 25:20 и
25:22. Иако су играле без Боја-
не Радуловић и Сање Ђурђевић,
Панчевке нису биле ни бледа
сенка екипе коју су сви прогла-
сили за хит српске елите.

Тренер Александар Влади-
сављев је поверење за тај
меч указао екипи у саставу:
Николина Ашћерић, Јелена
Лазић, Катарина Петровић,
Катарина Симић, Нина Ко-
цић, Наташа Божић, Јелена
Петров, Александра Влади-

сављев, Јелена Новаковић и
Милена Спремо.

Већ од самог почетка утак-
мице видело се да су „лавице”
помало уморне, што су дома-
ће играчице умеле да искори-
сте. Крагуј је већ на старту
створио осетну резултатску
разлику, али су Панчевке фи-
ниш првог сета ипак учиниле
неизвесним. Ипак, када је би-
ло најпотребније, нису имале

снаге за преокрет. Крагуј је са
27:25 повео с 1:0, а чини се да
је исход првог сета и одлучио
коначног победника. Одбојка-
шице Динама је захватила
трема, ређале су се почетнич-
ке грешке, није било „таса на
ваги” који би превагнуо на
њихову страну...

Иако су били апсолутни
аутсајдер, девојке из Крагу-
јевца су, пре свега захваљују-
ћи великој жељи и борбено-
сти, стигле до вредних бодо-
ва. Играле су баш онако као
што је Динамо играо у дуели-
ма против Црвене звезде,
Тента или Јединства у Старој
Пазови...

– Крагујевчанке су одигра-
ле сигурно најбољу утакмицу
у сезони и заслужено су побе-
диле. Нама је ово била трећа
утакмица за недељу дана, де-
војке су деловале уморно, а уз

све то били смо лишени по-
моћи Бојане Радуловић и Са-
ње Ђурђевић. Ипак, верујем
да ћемо у наредним утакми-
цама опет бити на висини за-
датка – рекао је тренер Дина-
ма Александар Владисављев.

Већ наредног викенда „ла-
вице” ће бити на новом, вели-
ком искушењу. У Халу спорто-
ва на Стрелишту стиже шам-
пион и једини непоражени
тим у шампионату – Визура.

Одбојкаши старчевачког
Борца су у серији пораза. Они
су прошлог викенда изгубили
у Клеку од истоименог дома-
ћина с 3:0, по сетовима 25:17,
25:23 и 25:19.

Екипа коју предводи Марко
Симијоновић играла је у са-
ставу: Фаркаш, Н. Булајић,
Бојковић, И. Булајић, Мило-
шевић, Спасојевић, Милић,
Симић, Ивовић и Меденица.
Ослабљени Борац, без повре-
ђеног Стефана Владисављева,
био је равноправан ривал Кле-
чанима само у другом сету.
Ипак, домаћи су успели да
престигну предност Старчева-
ца и реше питање победника.

Борац је сада на деветом
месту на табели, са шест бодо-
ва, а следећег викенда дочеку-
је Косовску Митровицу.

ООДДББООЈЈККАА  001133  ––  ЛЛИИДДЕЕРР  ППРРВВЕЕ  

ВВООЈЈВВООЂЂААННССККЕЕ  ЛЛИИГГЕЕ

Нова одбојкашка сезона почела је веома успешно за панче-

вачке женске клубове. ЖОК Динамо је у елити постао пра-

ви хит, а фантастичне резултате бележе и девојке које игра-

ју за Одбојку 013 у Првој Војвођанској лиги.

После шест одиграних кола Јована Марић и њене саи-

грачице имају скор од пет победа и само једног пораза, и

то од 3:2, па заузимају прво место на табели.

То је још један доказ да је наш град права мека за жен-

ску одбојку и да би, када би се све коцкице поклопиле, до-

бре резултате у будућности тек требало очекивати.

Страну припремио

Александар
Живковић

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВИКЕНД КОЈИ СЕ НЕЋЕ ДУГО ПАМТИТИ

ТТААББЕЕЛЛАА  ССУУППЕЕРРЛЛИИГГЕЕ  ––  жжееннее

1. ВИЗУРА 6 6 0 18:2 17

2. ЈЕДИНСТВО 6 4 2 16:8 14

3. Ц. ЗВЕЗДА 6 4 2 14:10 11

4. ДИНАМО 6 4 2 14:11 11

5. СПАРТАК 6 3 3 14:10 11

6. КРАГУЈ 6 3 3 10:10 9

7. ТЕНТ 6 3 3 11:11 8

8. ЖЕЛЕЗНИЧАР 6 2 4 7:15 5

9. РАДНИЧКИ 6 1 5 6:15 4

10. КОЛУБАРА 6 0 6 0:18 0



Динамо бољи 
од Црвенке

Панчевке победиле 
у гостима

У десетом колу Супер Б лиге,
одиграном прошлог викенда,
рукометаши Динама су на
свом терену савладали Црвен-
ку с 33:28 (15:10). Око 200
гледалаца посматрало је су-
срет у Хали спортова на Стре-
лишту.

После девет пораза у низу
Панчевци су коначно одигра-
ли утакмицу довољно квали-
тетно да освоје нове бодове.
Овај дуел ће многима остати у
памћењу не само због победе
домаћег тима већ и због неко-
лико веома интересантних
детаља. Динамовци су укљу-
чили аларм у последњем тре-
нутку. Зато су се на паркету
овдашњег храма спорта поно-
во нашли Бранко и Стојан Ра-
дановић, а посебно изненађе-
ње био је наступ Данијела Су-

Четвртак, 27. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

КОНАЧНО ТРИЈУМФ „ЖУТО-ЦРНИХ”
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ВИЗУРА

субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ – К. МИТРОВИЦА

субота, 16 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Јагодина: ЈАГОДИНА–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА

С. Бановци: ДУНАВ–БНС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – КРИС КРОС

Панчево: ДИНАМО–ВОЈКА

недеља, 16 сати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

Јагодина: ЈАГОДИНА–ДИНАМО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–КИКИНДА

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Крагујевац: КРАГУЈ–ДИНАМО 3:0

ПРВА ЛИГА

Клек: КЛЕК–БОРАЦ 3:0

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ЦРВЕНКА 33:28

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Апатин: АПАТИН–ПАНЧЕВО 11:30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЛАКИ 25:25

Долово: ДОЛОВО–ЈАБУКА 21:20

мушкарци

Кљајићево: КЉАЈИЋЕВО–ЈАБУКА 21:25

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Крушевац: НАПРЕДАК–ТАМИШ 80:78

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ХАЈДУК 69:61

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ЈАДРАН 87:68

Шид: ПАРТИЗАН–ДИНАМО 69:81

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Н. Пазова: РАДНИЧКИ–ДИНАМО 6:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ПРОЛЕТЕР 5:0

Старчево: БОРАЦ–МЛАДОСТ 6:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Баранда: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА 2:2

Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА – МЛАДОСТ (О) 4:1

Качарево: ЈЕДИНСТВО – МЛАДОСТ (В) 2:0

Б. Црква: БАК–СЛОГА 1:0
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Grozdenski

ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Дц4)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПАНЧЕВУ 

ШЕСТ МЕДАЉА
Одличне резултате у Београду
су остварили и чланови ЏК-а
Панчево.

Милош Мандарић је осво-
јио златну медаљу, Алексан-
дар Лупулов се окитио сре-

бром, а бронзе су зарадили
Немања Нишић, Нина и Ла-
зар Албијанић и Ана Лупулов.

БЕСПАРИЦА ПРОТИВ

КЛУБОВА
Први пут откад постоји, Управ-
ни одбор Кошаркашког савеза
Војводине је једно заседање
одржао ван Новог Сада. Про-
шлог четвртка то се догодило у
Панчеву, а скуп су организова-
ли челници Окружног кошар-
кашког савеза Панчево.

То је била прилика да се раз-
мотри кошаркашки амбијент у
Војводини, а Дарко Каран, пр-
ви човек КСВ-а, истакао је да је
општа беспарица угрозила рад
клубова. Исто тако, сви присут-
ни су се сложили да се делова-
ње у женској кошарци мора
побољшати. Наравно, није
пропуштена прилика да се
прича о раду с млађим катего-
ријама, а домаћин састанка је
добио похвале од гостију за
труд уложен у организовање
спортских манифестација које
у први план истичу младе.

На предлог Бранка Лозано-
ва, генералног секретара
КСВ-а, Окружни кошаркашки
савез Панчево уврстиће у свој
програм развоја и такмичење
„Три на три”, у којем је Срби-
ја првак света.

ЈОВАНА СПРЕМНА

ЗА КАТАР
На митингу „Алфа куп”, одр-
жаном прошлог викенда у
Кончареву, селу надомак Ја-
године, надметало се око 200
пливача из 12 српских клубо-
ва. Међу њима је била и Јова-
на Богдановић, чланица ПК-а
Спарта из нашега града, која
се такмичила у апсолутној ка-
тегорији.

Јована је била најбржа у ди-
сциплинама 100 м прсно и
200 м краул, па су јој заслуже-
но припала златна одличја.
Она је на основу резултата
проглашена за најуспешнију
такмичарку на митингу.

Одличној пливачици и чла-
ници репрезентације Србије
ово је била последња провера
пред одлазак у Доху на Свет-
ско првенство. У престоници
Катара најбољи пливачи да-

нашњице пливаће у малим
базенима од 3. до 7. децембра.
Богдановићева ће на плане-
тарном надметању наступити
на 200 м прсно, а предвиђено
је да на старт трке изађе по-
следњег дана првенства.

С. Д.

стигли 11 голова, а ривал са-
мо четири, па је то и донело
тако потребан тријумф. На-
ступ Данијела Суботића био је
прворазредно изненађење.
Можда није довољно познато
– посебно млађим поклони-
цима рукомета – да је Субо-
тић својевремено био један од
најталентованијих рукомета-
ша који су поникли у нашем
граду. Нажалост, повреде су
га спречиле да оствари запа-
жену каријеру. Прошле субо-
те је Суботић одиграо пер-
фектну епизоду у нападу. По-
стигао је пет голова и умного-
ме допринео победи. Још дво-
јица момака су обележили ду-
ел екипа са зачеља. Миљан
Буњевчевић, талентовани мо-
мак и светла будућност Дина-
ма, почео је да потврђује
предвиђања. Постигао је 10
голова и полако али сигурно

ботића, актуелног техничког
руководиоца „жуто-црних”.

Иако су одлучили да више
не играју, браћа Радановић
желе да помогну свом клубу.
Играли су без довољно тре-
нинга, више на искуство, али
су били одличан бедем пред
својим голом. У првих дваде-
сет минута Панчевци су по-

Панчевци били 
бољи у Крушевцу,
али терен напустили
погнуте главе

Кошаркаши Тамиша су у сед-
мом колу КЛС-а прошлог ви-
кенда у Крушевцу изгубили од
Напретка са 80:78, по четвр-
тинама 20:24, 16:23, 22:12 и
22:19. Тај сусрет је пратило
400 гледалаца.

Други пут заредом кошар-
каши Тамиша су испустили
победу иако су играли боље од
ривала. Изабраници Бојана
Јовичића су одиграли драма-

тичну завршницу са ОКК-ом
Београд, док су у Крушевцу
пропустили прилику да много
раније савладају популарне
„чарапане”. После првог полу-
времена гости су имали пред-
ност од 11 поена, али је она
морала да буде много већа јер
су Драган Крушчић и његови
саиграчи били убедљиви у пр-
вих 20 минута игре. Нажа-
лост, после одмора су уследи-
ли „празни” минути, а баш та
смушеност у трећој деоници
коштала је Панчевце пораза.
У финишу дуела, уз помоћ пу-
блике и одличног плејмејкера
Ђоковића, Напредак је уз

много среће стигао до прве
победе у такмичењу.

Поменути Драган Крушчић
био је најбољи актер меча, с 32
поена, али недостајао је још
неки расположени играч Та-
миша у завршници утакмице.

У Првој српској лиги, по-
сле пораза претрпљеног про-
шлог викенда, кошаркаши
БНС-а су се вратили у побед-
нички колосек. Они су у
осмом колу на свом терену
славили победу од 69:61 над
Хајдуком из Куле. Са скором
од седам победа и једног по-
раза Новосељани су на деоби
другог места.

У Другој српској лиги на
програму је такође било осмо

коло. Крис-крос је на дома-
ћем терену био бољи од Јадра-
на и победио са 87:68.

– Борбености и чврстине
није недостајало. Имали смо
јак и агресиван почетак утак-
мице, али у другој четвртини
смо промашили неколико чи-
стих „зицера” и нисмо били
успешни у неколико контра-
напада. То је доста утицало на
наше самопоуздање. На старту
треће четвртине наши напори
у одбрани су се претворили у
лагане поене из контранапада.
Тако смо стекли резултатску
предност, коју смо сачували до
краја сусрета – истакао је Вук
Станимировић, први тренер
екипе из нашега града.

Панчевци су лидер на табе-
ли јер су у осам утакмица
остварили седам тријумфа.

У истом рангу се такмичи и
Динамо. Изабраници Ненада
Раковца су добили Партизан у
Шиду са 69:91. Домаћин је
одолевао динамовцима у пр-
вом полувремену, али су гости
агресивнијом игром у одбра-
ни и лаким поенима после
контранапада на време „пре-
ломили” противника. Код Ди-
нама се истакао Александар
Секулић, који је постигао 20
поена. С. Д.

израста у озбиљног бека-шу-
тера. На голу је у већем делу
утакмице стајао расположени
Никола Митановски. Тај мо-
мак из Качарева блиста из су-
срета у сусрет. Против Црвен-
ке је имао 13 успешних ин-
тервенција, а одбранио је и
четири седмерца. Ипак, пра-
ви куриозитет овог дуела
огледа се у чињеници да је Са-
ша Павлов, председник Дина-
ма, седео на клупи тог тима.
Ето податка колико је победа
против увек незгодних Црвен-
чана била важна за клуб из
нашега града.

Ако Панчевци победе и у Ја-
години, у следећем колу, а то
свакако могу, умногоме ће се
променити тужна слика коју
смо гледали протеклих недеља.
Динамо ћемо више анализира-
ти током паузе у Супер Б лиги.

Рукометашице Панчева су
прошлог викенда одиграле је-
данаесту утакмицу у Првој ли-
ги и оствариле још један три-
јумф. Овог пута су у Апатину
победиле истоимени тим с
11:30. Већ сам поглед на ре-
зултат све говори. Чврста од-
брана и ефикасан напад до-
принели су да клуб из нашега
града остане једини непора-
жен у овом рангу, а сада се већ
издвојио на челном месту, са
две победе више од пратилаца.

У 11. колу Друге лиге Јабука
је у Кљајићеву савладала исто-
имени састав са 21:25. Тако су
изабраници Жикице Милоса-
вљевића поново избили на ли-
дерско место на табели.

С. Дамјанов

ТТААББЕЕЛЛАА  ККООШШААРРККААШШККЕЕ  ЛЛИИГГЕЕ  ССРРББИИЈЈЕЕ

1. КОНСТАНТИН 7 7 0 564:474 14

2. ВОЈВОДИНА 7 7 0 581:498 14

3. ФМП 7 7 0 584:503 14

4. ОКК БЕОГРАД 7 4 3 582:595 11

5. СМЕДЕРЕВО 7 3 4 546:554 10

6. СПАРТАК 7 3 4 574:591 10

7. СЛОГА 7 2 5 578:600 9

8. ВРШАЦ 7 2 5 571:593 9

9. БОРАЦ 7 2 5 496:519 9

10. ТАМИШ 7 2 5 510:535 9

11. ЈАГОДИНА 7 2 5 530:587 9

12. НАПРЕДАК 7 1 6 458:525 8 

ЕЕРРВВААЋЋААННИИНН  ИИ  ББРРЕЕТТИИ  УУ  ЈЈААББУУЦЦИИ

Вест да су Ненад Ерваћанин и Далибор Брети, доскора ру-

кометаши Динама, прешли у РК Јабуку, брзо се проширила

Панчевом.

У суботу, 29. новембра, у месту надомак нашега града

биће одигран дерби првенства између Јабуке и Кикинде.

Уколико домаћин победи, не само да ће осигурати лидер-

ско место на табели после првог дела Друге лиге група „Се-

вер” већ има шансе да ту остане до краја првенства. Поче-

так тог дуела је заказан за 19 сати.

Ресор за спорт Града Панче-
ва учествоваће на овогоди-
шњем, трећем Међународном
сајму спорта, који ће бити
одржан у Хали 2 Београдског
сајма од 27. до 29. новембра,
у организацији Спортског са-
веза Србије.

Наши суграђа-
ни ће покушати
да на најбољи на-
чин промовишу
врхунски, школ-
ски и рекреатив-
ни спорт на тери-
торији града Пан-
чева, да посетио-
цима сајма омо-
гуће упознавање с
достигнућима на-
ших спортиста и
клубова, као и да
широј јавности
представе рад новоформира-
ног Савета за спорт.

Поред Александра Фарка-
ша, члана Градског већа заду-
женог за спорт, долазак на са-
јам су потврдили и наши ис-
такнути спортисти: Душан

Борковић, Нађа Хигл, Жикица
Милосављевић и Миленко То-
пић, који ће се укључити у
промоцију спортског Панчева.
Душан Борковић и Нађа Хигл
дружиће се с посетиоцима сај-
ма у четвртак, 27. новембра, а

Жикица Милосављевић и Ми-
ленко Топић у петак, 28. но-
вембра.

Сајам се ове године одржа-
ва под слоганом „Спортска
страна Србије”, а улаз је бес-
платан. А. Ж.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

„ФЕЊЕРАШ” ОСТВАРИО ПРВУ ПОБЕДУ

МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ СПОРТА

ЛЕПА ПРОМОЦИЈА НАШЕГ ГРАДА

Прошлог викенда је одиграно
шесто коло Друге лиге Србије
у стоном тенису. Чланови
СТК-а Панчево су на свом те-
рену победили Примар Ко из
Београда са 4:0.

Чабрило је савладао оба
своја противника, док су Ма-
рић и Кушић донели преоста-
ла два поена. Овом победом
наши суграђани су се учврсти-
ли на првом месту на табели.

Женска екипа СТК-а Пан-
чево је у узбудљивом мечу у
Смедереву победила Ђурђев
град са 4:3.

Олга Ћурчин је савладала
обе ривалке, а поново је од-
лична била Николина Стојић,
која је у одлучујућем мечу би-
ла боља од прве играчице до-
маће екипе. Она је својим на-
ступом у дублу допринела и
коначној победи. С. Д.

ПИНГПОНГ: НОВОСТИ

СТОНОТЕНИСЕРИ ЧУВАЈУ ТРОН



Динамо изгубио у Новој
Пазови

Одличан финиш 
Железничара и Борца

Утакмицама петнаестог кола про-
шлог викенда је завршен јесењи део
трке за бодове у Српској лиги група
„Војводина”. Панчевачки „брзи воз”
је гостовао у Новој Пазови, где је од-
мерио снаге с домаћим Радничким.
То није био меч који ће љубитељи
фудбала у нашем граду памтити по
лепом: Раднички–Динамо 6:1.

Први тренер панчевачког тима Го-
ран Мрђа поверење је поклонио сле-
дећем саставу: Ђорђев, Каранфилов-
ски, Брајовић (Дашић), Илисић, Ђу-
шић, Секулић, Стојаноски (Мило-
шев), Спасић, Јуриша (Матовић),
Шалипуровић и Арбутина.

Коначан резултат ипак не одслика-
ва прави однос снага на терену, јер
Динамо није био толико лошији од
домаћина. Раднички је на време по-
стигао први погодак, па је после тога
све било много лакше. Почасни гол за
Динамо дао је Шалипуровић у фини-
шу сусрета.

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године •„Панчевац” је недељник и излази четвртком • Оснивач листа „Панчевац”: Акционарско друштво за
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одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик директора и главног и одговорног уредника: Александар Живковић • Редакција: Драган Вукашиновић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Драгана
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013/300-820 (рачуноводство), 013/300-830 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415 05 код „Banca Intesa”
Панчево и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају • Рекламације
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Дарко
Јаћимовски, 

„звездаш”:
– Цео викенд је у ве-
зи са спортом. Прво
ћу с другарима игра-
ти фудбал, а затим
ћу ићи да погледам
неку утакмицу. Мо-
раћу мало и да учим
за наредну недељу.

Марина Слијепчевић,
средњошколка:
– С другарицама ћу ићи у
Банатско Ново Село на утак-
мицу. Ако буде сунчано вре-
ме, сигурно ћу мало возити
бицикл, а обавезно је и ви-
ђење са Сандром, мојом
најбољом другарицом.

Давид
Михајловић, 
ученик:
– Пошто тренирам ру-
комет у Јабуци, у неде-
љу идем на утакмицу.
То ми је централни до-
гађај овог викенда. Би-
ће још времена за за-
баву, али мораћу мало
да се посветим и учењу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

А. Стојковић З. Спремо

Већи

Шахисти су нешто већи клуб.

Својевремено су били баш вееелики.

У међувремену су се многи, уместо шаху, окренули другим

играма.

Као што су „Први глас Србије”, „Мењам жену”, „Велики Брат”,

„Игре престола”, „Брачни судија”, „Тренутак истине”, „Игре глади”...

Зато што у њима не мора да се замара мозак.

Мали

Радио-аматери су релативно мали клуб.

А седе високо, на врху зграде у Улици војводе Петра Бојо-

вића.

Мали клуб, а великог значаја.

То схватимо тек када нас задеси каква невоља или нас, не дај

боже, пуј, пуј, пуј – неко бомбардује.
играли максимално ангажовано, остави-
ли су срце на терену, па добар резултат
није изостао.

Сви момци који су носили дрес Борца
– Луковић, Јовановић, Војновић, Божа-
новић, Вучић, Ђукић, Ћирковић, Жив-
ковић (Станојевић), Станисављевић, Ђа-
ковић (Јанковић) и Вењац (Савковић) –
заслужују похвале за приказану партију,
али је централна фигура сусрета био
Звонко Ђаковић, који је постигао хет-
трик. Два пута је мрежу голмана Младо-
сти погодио Савковић, а у листу стрела-
ца се уписао и Станисављевић.

И поред тога што ове јесени нису бли-
стали, Старчевци су овим резултатом
потврдили да заслужују место у Војво-
ђанској лиги. Уколико током зимске па-
узе буду мало консолидовали редове, не-
ма сумње да ће стизати још много лепих
вести из места надомак нашега града.

А. Живковић

ССППООРРТТ

Највећи

Највећи клубови у нашој земљи су они за одрасла и стара лица.

Зато што смо нација која је све старија.

Зато што су пензионери постали највећа друштвена групација.

И зато што располажу с довољно слободног времена.

А и редовним примањима.

Што су, нажалост, схватили и они који седе у нашој влади.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„БАНАЋАНИ” ЕФЕКТНО ЗАВРШИЛИ ЈЕСЕН

лога за задовољство, јер су наши пред-
ставници – Железничар и Борац – би-
ли веома ефикасни, па су своје госте
испратили с пуном мрежом голова.

На СЦ-у „Младост”, пред око 200
навијача, популарна „дизелка” је са-
владала Пролетер из Банатског Кар-
ловца с 5:0 и тако на најбољи начин за-
вршила и иначе сјајну полусезону.
Жељко Стајчић и његови саиграчи су
од почетка утакмице били тим који
доминира, па се само постављало пи-
тање с колико голова у мрежи ће Кар-
ловчани напустити Панчево. Госте је
начео Бранислав Тошић у финишу пр-
вог полувремена, а мрежу голмана
Пролетера погађали су и Жељко Стај-
чић (два пута), Славиша Павловић и
Огњен Благојевић.

Синиша Радуловић, тренер Желе-
зничара, извео је екипу у саставу: Ка-
танић, Смедеревац, Митић, Чолак,
Сарић, Стајчић, Тиодоровић, Текија-
шки, Тошић, Благојевић и Арсеније-
вић, а прилику су добили и: Бошков,
Стојановић и Павловић.

Панчевачка „дизелка” је и овим ре-
зултатом показала да израста у прави,
модеран спортски колектив, а пода-
так да је ове јесени само три пута би-
ла поражена, иако је дебитант у Вој-
вођанској лиги, гарантује да добре ре-
зултате и још већа „чуда” тек треба
очекивати од „чуда с Мисе?.

Коначно су и фудбалери Борца за-
блистали пуним сјајем. Они су про-
шлог викенда на свом терену савла-
дали дотад другопласирану Младост
из Лукићева са 6:0, па ће много мир-
није ишчекивати пролећне изазове.

Иако су гости у овај дуел ушли као
апсолутни фаворити, Старчевци су

ТТААББЕЕЛЛАА  ССРРППССККЕЕ  ЛЛИИГГЕЕ  „„ВВООЈЈВВООДДИИННАА””

1. СЕНТА 15 11 2 2 30:7 35

2. ЧСК 15 11 2 2 22:6 35

3. ДОЛИНА 15 7 5 3 20:12 26

4. СЛОГА 15 7 5 3 17:12 26

5. ЦЕМЕНТ 15 6 6 3 20:17 24

6. ДУНАВ 15 7 3 5 14:16 24

7. ДИНАМО 15 6 3 6 13:22 21

8. БАЧКА 15 6 2 7 16:18 20

9. РАДНИЧКИ (СМ) 15 4 6 5 17:14 18

10. РАДНИЧКИ (НП) 15 5 3 7 26:26 18

11. ПРИГРЕВИЦА 15 5 3 7 17:17 18

12. РАДНИЧКИ (Ш) 15 4 6 5 14:14 18

13. БАНАТ 15 4 5 6 10:13 17

14. ВРШАЦ 15 3 5 7 12:21 14

15. РАДНИЧКИ (С) 15 3 4 8 14:22 13

16. ТЕКСТИЛАЦ 15 0 2 13 10:35 2

ТТААББЕЕЛЛАА  ВВООЈЈВВООЂЂААННССККЕЕ  ЛЛИИГГЕЕ  „„ББААННААТТ””

1. КОЗАРА 15 10 0 5 23:11 30

2. ЖЕЛЕЗНИЧАР 15 8 4 3 33:15 28

3. МЛАДОСТ 15 7 5 3 29:24 26

4. БОРАЦ (Сакуле) 15 7 2 6 25:20 23

5. ВРШАЦ Ј. 15 6 5 4 17:15 23

6. ПРОЛЕТЕР 15 7 2 6 19:20 23

7. КИКИНДА 15 6 5 4 15:17 23

8. Ц. ЗВЕЗДА 15 6 3 6 21:22 21

9. РАДНИЧКИ (С) 15 6 1 8 15:18 19

10. БОРАЦ (Старчево) 15 5 3 7 23:22 18

11. ЈЕДИНСТВО (БК) 15 5 4 6 19:22 18

12. СЛОБОДА 15 5 3 7 21:32 18

13. ЈЕДИНСТВО (НБ) 15 5 2 8 27:24 17

14. РАДНИЧКИ (К) 15 5 2 8 20:24 17

15. СЛОГА 15 4 4 7 20:32 16

16. БУДУЋНОСТ 15 4 3 8 20:29 15

И поред високог пораза на крају јесе-
ни, може се рећи да је „брзи воз” имао
врло успешну јесен. Млади тим је с
много самопоуздања и храбрости ушао
у шампионат и остварио неколико из-
ванредних резултата. Динамо ће прове-
сти зимску паузу на седмом месту на
табели, са двадесет једним бодом.

Петнаестом рундом шампионата за-
вршен је први део првенства и у Војво-
ђанској лиги група „Банат”. Љубитељи
фудбала у нашем граду и околини
имали су прошлог викенда много раз-

Чланови ПД-а Јеленак из нашега гра-
да постигли су изванредан успех у ово-
годишњем издању Војвођанске тре-
кинг лиге. У укупном пласману Милан
Векић је заузео друго, а Дане Јаћимов-
ски треће место.

Војвођанска трекинг лига је званич-
но такмичење Планинарског савеза
наше покрајине у трчању или пешаче-
њу на стазама у природи, на брдским
или равничарским теренима Војводи-
не, углавном у заштићеним природ-
ним добрима. 

Током године одржава се осам кола,
а у сваком постоје три стазе (до 20, 30

и до 40 километара) које треба савла-
дати. У овом такмичењу се надмећу
представници планинарских клубова,
али је учешће слободно и за друге за-
интересоване појединце, тако да се
фактички ради о такмичењу на нивоу
целе Србије. На крају се сабирају бодо-
ви из свих кола, односно шест најбо-
љих резултата и на основу њих се про-
глашавају победници у укупном пла-
сману.

Дакле, Панчевци су у веома јакој
конкуренцији стигли до вредних тро-
феја. Свака част.

А. Ж.

ВОЈВОЂАНСКА ТРЕКИНГ ЛИГА

ЈЕЛЕНАК ЗАРАДИО ДВА ТРОФЕЈА


