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У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Број 4583, година CXLVI

Трка са ривалом, 
са самим собом, 
трка са животом

Када су пре тачно три деценије, тач-
није 16. септембра 1984, Јован и
Славица Борковић добили сина Ду-
шана, вероватно нису могли ни на-
слутити да ће њихов мезимац поста-
ти спортски ас о коме ће причати це-
ла планета. Сада и светски попула-
ран, њихов Дуца, наш најбољи ауто-
мобилиста свих времена, једини је
Србин у историји овог спорта који је
успео да се попне на подијум у јед-
ном од три такмичења под окриљем
FIA – у Светском шампионату ту-
ринг аутомобила (WTCC). Мајстор,
ма – мајсторчина!

Бензином га је „заразио” тата Бор-
ко, а како и не би када је и сам био
вишеструки шампион велике Југо-
славије у мото-тркама и тркама ка-
миона. Тако је мали Дуца већ са де-
вет година сео у картинг. И одмах је
скренуо пажњу на себе. Пре свега
својом упорношћу и жељом за успе-
хом, а онда и умећем за воланом.
Није одустајао ни када је поломио
обе руке. Напротив, једва је чекао да
скине гипс и опет зграби своју оми-
љену „играчку”.

Низале су се трке, ређали су се и
тријумфи малог Борковића. Ловор
за ловором, титула за титулом... Из
године у годину. Зарадио је и „Злат-
ну кацигу”. Па другу, трећу... Усле-
дило је и оно највеће признање у тој
конкуренцији – „Дијамантска каци-
га”. А био је њен најмлађи освајач.
Већ тада је било јасно да је на помо-
лу велика каријера. Огроман таленат
у екстраскупом спорту, у прилично

Инвестиције у
првом плану
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сиромашној земљи. Требало је пре-
гурати та времена.

– Ма, не сећам се више ни колико
је тачно било титула, али сам осећао
да је аутомобилизам мој живот. Кад
бензин једном уђе у крв, нема по-
вратка. Адреналин те разбија, тај
осећај да се тркаш са ривалом, сам
са собом... Тешко је то описати речи-

А где су решења о
смањењу пензија?
» страна 4

не дају да Дуца то примети. Они су
његова огромна подршка.

Највећи доказ да су успели, сви за-
једно, догодио се 2012. године, када
је Душан Борковић постао шампион
Европе на брдским стазама. Због Ду-
це су многи наши сународници по-
чели да прате аутомобилизам. Пре-
носи на светским телевизијама, ин-
тересовања новинара, интервјуи, го-
стовања у емисијама... Нова српска
звезда тада је обасјала наше небо. За
сва времена. За историју... 

– Дуга каријера, ево већ двадесет
година за воланом. Свашта се дога-
ђало. Заиста, у једном тренутку сам
помислио да је европска титула кру-
на каријере, иако нисам имао ни
најмању намеру да се њоме задово-
љим. Желео сам нове изазове, нове
успехе, мада нисам био сигуран да
ћу их и искусити. Био сам свестан
тренутне ситуације, јер „најбржи
циркус” изискује велике трошкове,
али тај адреналин, тај бензин у крви,
не да ти да се предаш, увек те тера на
још. Некако, увек су се ствари „отва-
рале” у правом тренутку. На почетку
сам имао тату као највећег спонзора,
онда се појавио, сада мој велики
пријатељ, Драгољуб Лекић Лека, па
„Нисотек”... Ма, заиста је много љу-
ди прошло кроз моју каријеру и сви-
ма најдубље захваљујем – каже нају-
спешнији српски аутомобилиста
свих времена.

А онда је на ред дошао и највећи
изазов – онај о којем сада бруји цела
планета. Душан Борковић је доспео
до једног од три такмичења која се
одржавају под патронатом Светске
аутомобилске федерације (WTCC).

» Наставак на страни 14

ДУЦА БОРКОВИЋ – ОД КАРТИНГА ДО ПОДИЈУМА У WTCC-у

КАД ЧОВЕК И МАШИНА ПОСТАНУ ЈЕДНО
надметао се у националном шампи-
онату, са много искуснијим, стари-
јим и „намазанијим” ривалима. Није
устукнуо никада. Ни за педаљ. Побе-
ђивао је на кружним стазама широм
тадашње Југославије и Србије и Цр-
не и Горе, па је убрзо свима постало
јасно да Душану Борковићу треба ја-
ча и озбиљнија конкуренција. Све је

то изискивало нове трошкове, ојача-
вање комплетног тима... Уследиле су
трке с временом, јурцање за спонзо-
рима, за деловима аутомобила... Али
како то обично бива у животу, срећа
понекад заиста прати храбре и упор-
не. Борковићи нису одустајали. Цела
породица је дисала као један, свој
нормалан страх према евентуалним
незгодама у врло опасном спорту по-
тиснули су у себе и тата и мама и
брат... Нису га никад избацили. Ни
данас. Тешко је носити се с тим, али

ма. Једноставно – родиш се с тим.
Али добро знам да је тата Борко уло-
жио цео свој живот како би финан-
сирао све трке, моју каријеру. Често
је и мој млађи брат Страхиња био за-
постављен, али ја то нећу заборавити
никада. Без моје породице не би би-
ло ничега – „премотава” Дуца жи-
вотни филм док разговарамо у ре-
дакцији „Панчевца”.

Са специјалном дозволом Ауто-
-мото савеза, иако није положио во-
зачки испит, ускочио је у „југић” и

Ето, није прошло

ни пет месеци, а

наш тамишки мост

је скоро готов.

И ко каже да 

је боља кинеска

оператива од 

ове наше?

Је л’ су они 

завршили онај 

тамо мост? Нису!

А ми овај наш

поправили очас

посла, и то не за

девизе, него за

тричавих 86 

милиона 

Јоргованкиних 

динара.

Тако да ћемо

до „Београда на

води” стизати у 

рекордно кратком

року.

Такорећи, 

преко воде, 

па одма’ на воду.

И док нам 

је вода у ушима.

ПРЕКО ВОДЕ, ПА НА ВОДУ



Тако је, у складу са српском тради-
цијом, председник државе и најпо-
знатији грађанин Бајчетине умео
онако по шумадински да распали,
изузев по одличној шљивовици, и
по тадашњем министру Динкићу
речима „Го... једно, има да ти ј....
м.... на реплици”. Ни некадашњи
гувернер Млађа није био благогла-
гољив према данашњој првој дами
Народне банке, па ју је, истом
(не)згодом, ословио погрдним на-
зивом недостојним и за једног че-
творношца. Све то им није сметало
да се пар година касније удруже за-
рад суве власти.

Познати су гафови и другог срп-
ског председника Милета Додика,
попут оног када се овај „осведочени
шмекер” иживљавао над новинар-
ком, крајње неумесно је прозивајући
на тему физичког изгледа. Према
новинарима није био слаткоречив
ни магистар Веља Илић, оптуживао
их је чак и за содомију, а чувена је и
његова жеља да „нагна бабу” (Карлу
дел Понте). Ни Чанак није штедео
„еуфемизме” кад је ономад „ј.... ма-
тер” несрећној табли РТС-а.

Наравно, у овој плејади трагико-
мичних ликова можда и водеће ме-
сто заузима најнесташнији хашки
оптуженик Воја Шешељ. Војвода се
истакао бројним инцидентима – од
чупања каблова, до вађења пиштоља
на студенте и таксисте. У његовом
случају псовке, увреде и вулгарности
могу се сматрати неком врстом ком-
плимената.

Простаклуци и којешта још неза-
обилазни су вид општења и на ло-
калним нивоима, што не треба да
чуди, ако већ лидери дају онакве
„светле” примере. Премда, за дивно
чудо, понашање одборника у скуп-
штини нашега града, бар када је реч
о основној пристојности, за сваку је
похвалу.

Ипак, вреди издвојити размишља-
ње (додуше, изречено у кулоарима)
једног актуелног локалног функцио-
нера, који најпрагматичнију форму-
лу за бављење политиком описује
следећим речима – „Фластер на
уста, ду.. уза зид”.

Мутна су времена, треба бити
опрезан...

Ј. Ф.

Лепе вести vs. дно дна
Најбољи амбасадори овога града јесу уметници, спортисти и млади на-
учници. Стручни савет за припрему наступа Србије на 56. Венецијан-
ском бијеналу одлучио је да нашу земљу на једном од најцењенијих
уметничких скупова на свету представља Панчевац Иван Грубанов про-
јектом „Уједињене мртве нације”. Живо енд сјајно!

Пошто је натерао планету да се диви његовој упорности, храбрости и
знању, Дуца Борковић је свратио до редакције локалног листа да се по-
здрави са старим другарима. Разговор са аутомобилистичким асом из
Панчева, кога, рецимо, у Аргентини и Јапану обожаваоци јуре за ауто-
грам, можете прочитати у овом броју.

У главним улогама током сусрета двеју рукометних репрезентација – Ср-
бије и Црне Горе – били су селектори тих тимова Дејан Перић и Љуба Об-
радовић, такође наши суграђани, а да два национална тима предводе дво-
јица стручњака из истог, релативно малог града – е, то је прави куриозитет!

Није неопходно посебно потцртавати колико специфична тежина
културе овога града добија сваки пут када Небојша Глоговац, бард срп-
ског глумишта, с поносом каже да је одрастао у Панчеву и у њему почео
да се развија као уметник. Али и због тога што је неупоредиво мање ме-
дијски експонирана, важно је овде поменути и др Светлану Гаврилов,
која је детињство и младост провела у Панчеву, а сада се бави биологи-
јом матичних ћелија и ембриологијом у званично најбољој болници за
лечење канцера у Америци.

Шта је заједничко за све ове успешне и професионално остварене љу-
де? Радо се, кад год могу, враћају у свој град, јер у њему, неки буквално,
а други практично, не живе. Океј, много је истине и у томе да их упра-
во посао вуче у бели свет, али биће да би чешће долазили и због локал-
патриотизма покушавали да утичу на развој уметности, спорта, привре-
де или науке у Панчеву да за то постоје најминималнији услови. А њих
нема. Једино што овде одлично функционише јесу ритејл парк и две-три
приватне фирме средње величине.

Да се иселе, што из града, што из државе, једва чекају и сви остали таленто-
вани млади људи, а чиме се баве они што треба да стварају поменуте услове за
о(п)станак, прочитајте испод звездица које следе, неопходно је узети дах.

**  ** **
Вест да је Дејан Симеуновић, управник Зелене пијаце, приведен јер је,
према наводима Дејана Живановића, помоћника градоначелника, пре-
тио њему, свом имењаку, да ће му „наместити” саобраћајку, објавили су
апсолутно сви релевантни медији у земљи. Обојица су – треба ли то уоп-
ште нотирати – чланови и у граду владајућег СНС-а. Једино позитивно
у тој дугој-енд-тужној причи о борби за превласт у странци на територи-
ји града јесте храброст коју је Живановић показао, чиме је поручио да
се мора веровати институцијама система – полицији и судству.

Нови панчевачки блам над бламовима је стигао, а да претходна бла-
мажа није успела да нестане с врха листе информација које људи шеру-
ју по друштвеним мрежама. Мислимо на градоначелниково поништава-
ње одлуке комисије о додели новембарских награда, што су сви позна-
ваоци политичких прилика у граду с правом довели у везу са испитива-
њем снага унутар градског одбора СНС-а. Раданов јесте показао одлуч-
ност, па чак и политичку лудост, али је остао недоречен: морао је наглас
да каже о коме се конкретно ради – ко је кога водио на преједање и ко
је захваљујући томе „заслужио” највеће градске почасти. Овако, колате-
рално страдају и они који су у потпуности заслужили награду. Раданов
има само још једну прилику да настави тамо где је стао и да остане хра-
бар до краја: говор на свечаној академији поводом Дана града.

Шта нам говоре ове две поучне приче? Да би ти процветао живот, ви-
ше није довољно да се учланиш у најјачу странку, као што је то било у
време СПС-а или ДС-а, већ мораш да погодиш, чим, „нормално”, уђеш
у партију, праву струју унутар СНС-а. И нису то измислили наши локал-
ци, преписују тај рецепт с врха; ако посланик из србијанског месташце-
та Зајечара преко медија поручује страначком председнику Извршног
одбора да не може он да га искључи из СНС-а, већ само први човек пар-
тије (и Владе), онда је порука јасна: зна се ко о свему одлучује, па се по-
труди да му будеш што ближи и биће ти боље.

Дивота. Транспарентна.
Ах, умало да заборавимо: суграђанке и суграђани, срећан нам Дан града!

уредбе што их доноси влада. Пошто
је то пример недемократског начина
владања и добра муниција за опози-
ционе нападе, доношење уредби се
ипак избегава. Зато је актуелна вла-
да Србије прибегла другој методи:
донела је два декрета, али их је, с об-
зиром на апсолутну већину коју има
у нашем парламенту, прогурала и
прогласила за законе!

Наиме, свако ко прочита Закон о
привременом уређивању начина ис-
плате пензија (који има укупно шест
чланова!) и Закон о привременом
уређивању основица за обрачун и ис-
плату плата, односно зарада и дру-
гих сталних примања код корисника
јавних средстава (са укупно 14 пара-
графа), видеће да они и по форми и
по суштини представљају праве-
правцате декрете.

Оба су кратка попут декрета, оба у
наслову имају одређење „привреме-
ни” (а нигде не пише докле важе) и,
коначно, оба су због своје садржине
спорна, јер или су у колизији с дру-
гим законима, или грађанима одузи-
мају нека већ законом стечена пра-
ва. Због овог ће, наравно, посла има-
ти Уставни суд, а док до некакве пре-
суде уопште дође, биће по оној на-
родној: „Појео вук магарца”.

Дакле, у складу с добром старом
бољшевичком методом, Влада нам је
по кратком поступку досудила и
пресудила.

З. Сп.

Фластери и други
простаклуци

Чешки председник Милош Земан,
познат по разним испадима, у по-
следњем интервјуу за тамошњи ра-
дио надмашио је себе! Не презајући
од силних вулгарности, нескривени
русофил је том приликом изјавио да
је влада сј...ла један од закона, па је
прву реч руског панк бенда „Pussy
Riot” превео као „пич..”, а чланице
бенда назвао „кур....” Баш, председ-
нички…

Да се покаже како и ми не зао-
стајемо за „напредним” светом, до-
вољно је направити кратак осврт на
историјат опскурних излива наших
„уважених” представника грађана.

По угледу на
бољшевике

Наредба или одлука власти о неком
питању која може имати и законску
снагу назива се декрет. Појам долази
од латинске речи decretum, што би у
слободном преводу значило – досу-
ђено!

Владање доношењем декрета би-
ло је јако популарно у апсолути-
стичким монархијама, тако да је у
Француској у 18. и 19. веку декрет
имао чак и снагу закона. Свој исто-
ријски процват ова форма је дожи-
вела после Октобарске револуције у
Совјетском Савезу, а бољшевици су
га масовно користили све до 1936.
године. У политичкој теорији то до-
ба се називало: владавина декрети-
рањем.

Декрети се користе и данас (на-
рочито у председничким системи-
ма у САД, Француској, Русији...),
али најчешће немају трајни законо-
давни карактер, с обзиром на то да
нису изгласани у парламенту, већ
представљају само привремену ме-
ру власти.

Мало блажа форма тог начина на
који нам власт нешто наређује, про-
писује и досуђује, биле би код нас

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Киви и у Панчеву, берба је у току.

Ових дана, на „плантажама” у нашем граду

Снимио Богдан Петров
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• Никад није било горе него данас, али и сутра је нови дан.
• Сви смо спремни да умремо од глади, да бисмо сачували
државу.
• Ја се уопште не нервирам. Мој психијатар је плаћен за то.
• У Србији је све труло. Заборавите Данску.
• Испустио је своју племениту душу и отишао у пакао.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ДАНТЕ ЈЕ БИО ВИЗИОНАР. ПИСАО ЈЕ О ПАКЛУ, КАД ДАНАШЊА

СРБИЈА НИЈЕ НИ ПОСТОЈАЛА.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 6. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 



ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ГРАДА

У знаку етно-музике
Обележавање Дана града
почело је у уторак, 4. новем-
бра, промоцијом моногра-
фије о првих петнаест годи-
на постојања фестивала „Да-
ни духовне музике” ПСЦПД-
а и уз отварање изложбе фо-

тографија и плаката с те ма-
нифестације (видети на
страни девет). У наредне две
недеље биће приређени ра-
зни културни садржаји, од
изложби до фестивала „Етно
глас”.   

Квартет на европској
турнеји: из Париза у
Панчево, из Панчева
у Напуљ...

Шта нас све очекује на
фестивалу у четвртак,
петак и суботу

Концертом квартета Марка
Тарнера, у среду, 5. новембра, у
дупке пуној дворани „Аполо”
званично је стартовао седамна-
ести Панчевачки џез фестивал.
Састав који чине бендлидер
Марк Тарнер, амерички саксо-
фониста, трубач Авишаи Коен,
бубњар Маркус Гилмор и баси-
ста Џо Мартин промотивно је
извео нумере са свог новог ал-
бума „Lathe of Heaven”, који
овај састав сврстава у сам врх
савремене модерне џез сцене.

Како је приликом отварања
рекао Војислав Пантић, умет-
нички директор 17. Панчевач-
ког џез фестивала, квартет
Марка Тарнера је тренутно на
европској турнеји на којој про-
мовише наведени албум. У
Панчево је стигао из Париза, а
већ у четвртак путује у Напуљ.

Посетиоци, око триста њих,
били су у прилици да у клуп-
ској атмосфери уживају у му-
зици коју карактеришу од-
лични прелази из суптилних
џез пасажа у веома енергичан
„нојзи” звук.

– Слушаћете моје нове ком-
позиције, неке дуге, прилично

И ЗВАНИЧНО ОТВОРЕН 17. ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

СНАЖНЕ, А СУПТИЛНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ

Четвртак, 6. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 

АКТУЕЛНО 3

Министар унутрашњих посло-
ва је донео допуњени Правил-
ник о регистрацији моторних
и прикључних возила, који је
недавно објављен у Службе-
ном гласнику Републике Ср-
бије и званично ступио на сна-
гу 18. октобра.

Допуном поменутог правил-
ника омогућено је да се на зах-
тев имаоца трактора, при-
кључних возила за тракторе,
мотокултиватора и радних ма-
шина намењених за радове у

пољопривреди, који су старији
од пет година, обави регистра-
ција возила, иако због губитка
рачуна, престанка правних ли-
ца или смрти физичких лица
од којих су купили возила и
других оправданих разлога
имаоци тих возила нису у мо-
гућности да прибаве одговара-
јући доказ о власништву и по-
реклу возила, односно доказ о
царињењу возила.

Применом те одредбе, по-
љопривредници ће, уз захтев

за регистрацију возила, мора-
ти да приложе и доказ о ба-
вљењу пољопривредном про-
изводњом, као и изјаву овере-
ну од стране надлежног орга-
на, дату под материјалном и
кривичном одговорношћу и
потврђену потписима два све-
дока у вези са околностима
куповине и поседовања возила
из које орган коме је поднет
захтев за упис возила у једин-
ствени регистар утврђује да ли
постоји стварна немогућност
прибављања доказа о власни-
штву, односно пореклу возила
и да ли је ималац возила у са-
весном и законитом поседу
возила најмање пет година.

Пољопривредници су дужни
да доставе и потврду о технич-
кој исправности возила која
садржи техничке податке о во-
зилу из документације произ-
вођача или признатих катало-

га за возило коју издаје и ове-
рава привредно друштво овла-
шћено за вршење техничког
прегледа возила. Доказ о тех-
ничкој исправности возила не
сме бити старији од 30 дана.

Неопходни су и полиса оба-
везног осигурања власника
моторног возила о одговорно-
сти за штету коју моторним
возилом причини трећим ли-
цима; доказ о уплати прописа-
них трошкова за упис возила у
јединствени регистар и изда-
вање саобраћајне дозволе, ре-
гистарских таблица и реги-
страционе налепнице и доказ
о идентитету имаоца возила
(лична карта – за физичка ли-
ца, односно доказ о упису у
регистар код надлежног орга-
на – за правна лица).

Крајњи рок за подношење
оваквог захтева је 30. децем-
бар. Ј. Ф.

Наш суграђанин умет-
ник Иван Грубанов
представљаће Србију
на предстојећем, 56.
Венецијанском бије-
налу пројектом „Ује-
дињене мртве нације”.
Ту одлуку је 30. окто-
бра донео Програмски
савет за припрему на-
ступа Србије на Вене-
цијанском бијеналу
2015. године. Кустос
тог павиљона биће др
Лидија Мереник, исто-
ричарка уметности и
професорка на Фило-
зофском факултету у
Београду.

Биографија Ивана
Грубанова је импо-
зантна. Пошто је ди-
пломирао на Факултету ли-
ковних уметности у Београ-
ду, он је 2002. године отпо-
чео двогодишњи студијски
боравак на Академији умет-
ности у Амстердаму (Тhe
Rijksakademie van beeldende
kunsten in Amsterdam).
Уследила су још два студиј-
ска боравка – у Лондону и

Мадриду. Досад је излагао у
неким од најважнијих гале-
рија у Берлину, Хагу, Барсе-
лони, Атини, Солуну, Прагу,
Њујорку, Београду... Сугра-
ђани су недавно били у при-
лици да на панчевачком Би-
јеналу уметности погледају
његов видео-рад из 2006. го-
дине. Д. М.

УСПЕХ ИВАНА ГРУБАНОВА

Уједињене мртве 
нације

синемастичне песме. Моје ком-
позиције су снажне, али и веома
суптилне и понекад се не разви-
јају у правцу који бисте испрва
очекивали – објаснио је Тарнер.

Наступ квартета Марка Тар-
нера био је одличан увод у про-
грам који ће уследити овог ви-
кенда – концерти трија Стива
Куна (петак, 7. новембар,
20.30), квартета Анат Коен (пе-
так, 7. новембар, 22 сата), три-
ја Џона Аберцромбија (субота,
8. новембар, 20.30) и дуа Јоа-
хима Кина и Прабуом Едуар-
дом (субота, 8. новембар, 22
сата) – сви у дворани Култур-
ног центра. У фоајеу ће обе ве-
чери (од 23 сата) бити прире-
ђиване џем-сешн свирке. Глав-
ни сегмент програма осмислио
је Војислав Пантић.

Културни центар Панчева
је ове године најавио и низ
пратећих садржаја. Тако су
почетком ове недеље у клубу
„Двориште” приређена два
концерта панчевачких џез
музичара, у фоајеу КЦП-а је
отворена изложба фотогра-
фија Горана Николића, наста-
лих у оквиру програма „Friday
Nights at Apolo”, док је у гале-
рији „Електрика” приређена
пројекција филма „Милошћ”.

Како је за „Панчевац” ре-
као фотограф Горан Нико-
лић, музика, а посебно џез,
чини важан аспект у његовом
животу, тако да је уживао док
је правио фотографије џез
музичара. Нарочито му је би-
ло привлачно да „хвата” ек-
стазе уметника, оне моменте

када се потпуно уживе у ства-
рање музике.

Наредних дана публика ће
бити у прилици да се упозна с
музичарима с Катедре за џез и
популарну музику при ФМУ и
програмом те катедре, што
може бити изузетно значајно
за музички образоване сред-
њошколце. Планиран је и јав-
ни час ученика џез одсека
МШ „Јосиф Маринковић” из
Вршца, као и презентација џез
издања ИК „Утопија”. Прате-
ћи програм осмислио је Нико-
ла Марковић, џез новинар.

(Комплетан програм Џез 
фестивала налази се у „Кул-

турном телексу” на 12. страни)

Д. Младеновић

Публика ће бити у прилици да се упозна с музичарима с Катедре за џез

Покрет горана и центар во-
лонтера Панчево започео је
реализацију пројектa „Еду-
кација едукатора у насеље-
ним местима града Панче-
ва о разврставању чврстог
комуналног отпада”. Ове
активности је одобрило
Министарство енергетике,
а у њима ће, због отварања
градске депоније, учество-
вати и ЈКП „Хигијена”.

У сваком насељеном ме-
сту биће одржана по једна
радионица за обуку едука-
тора и других заинтересо-
ваних, уз употребу очи-
гледних средстава – сето-
ва посуда (контејнера) за
разврставање, који ће на-
кон тога остати локалној
школи, месној заједници,
комуналном предузећу...
Циљ је да се у сваком ме-
сту оформи група обуче-

них људи који би својим
суграђанима могли да
пруже информације о раз-
врставању отпада.

Прве радионице, од 17
сати, биће одржане у омо-
љичкој Месној заједници у
среду, 12. новембра, и у
брестовачкој школи „Олга
Петров” у петак, 14. новем-
бра, а потом и у преоста-
лим селима и градским
месним заједницама.

У ове активности треба да
се укључе и наставници,
представници месних зајед-
ница, запослени у комунал-
ним предузећима, земљо-
радници, чланови удруже-
ња грађана и други заинте-
ресовани грађани, нарочито
они којих се тиче управља-
ње отпадом у економском
смислу.

М. Ј.

ПОКРЕТ ГОРАНА ПАНЧЕВО

Позив на обуку за
управљање отпадом

ГОДИШЊИЦА БАНАТСКЕ ВОЈНЕ ГРАНИЦЕ

Панчево, 
250 година касније

Одлуком Секретаријата за
културу и информисање АП
Војводине одлучено је да се
ове године на нивоу Војводине
прославља велики јубилеј –
250 година од оснивања Банат-
ске војне границе (1764–1872.
године). Панчево као значајно
војно упориште у оквиру Ба-
натске регименте, средиште
12. немачко-банатског грани-
чарског пука, ове године биће
и важан центар обележавања
поменутог јубилеја. Тако ће у
среду, 12. новембра, у 19 сати,

тим поводом бити приређена
свечана академија у Култур-
ном центру Панчева, али и
други садржаји, пре и после
академије.

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА

Погодности за пољопривреднике

ППРРООГГРРААММ  ООББЕЕЛЛЕЕЖЖААВВААЊЊАА  ЈЈУУББИИЛЛЕЕЈЈАА

ССррееддаа,,  55..  ннооввееммббаарр,,  18 сати, Дом културе у Банатском Новом Селу: изложба

„250 година војне границе Ново Село”.

ЧЧееттввррттаакк,,  66..  ннооввееммббаарр,, 17 сати (креће се из Народног музеја): „Шетња са Ма-

ријом Терезијом”, обилазак објеката изграђених у периоду границе, уз вође-

ње историчарке уметности Слободанке Перовић, у улози Марије Терезије.

ЧЧееттввррттаакк,,  66..  ннооввееммббаарр,, 19.30, Народни музеј: отварање изложбе под нази-

вом „Панчево у Банатској војној граници 1764–1872”.

ССррееддаа,,  1122..  ннооввееммббаарр,, 18 сати, хол Градске управе: изложба „250 година Ба-

натске војне границе”.

ССррееддаа,,  1122..  ннооввееммббаарр,, 19 сати, дворана Културног центра: свечана академија.

ЧЧееттввррттаакк,,  1133..  ннооввееммббаарр,, 20 сати, „Аполо”: пројекција филма ученика Елек-

тротехничке школе „Никола Тесла” Панчево.

ППееттаакк,,  1144..  ннооввееммббаарр,, 17 сати, Змај Јовина улица: луткарски перформанс

„Времеплов” Зорана Мисите и Мине Миладиновић.

ППееттаакк,,  1144..  ннооввееммббаарр,, 20 сати, „Аполо”: музичко-сценско дело посвећено

Михајлу Пупину у извођењу КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”.

ППееттаакк,,  77..  ннооввееммббаарр

• 19 сати, Историјски архив

Панчева: Бијенале „Ex li-

bris”.

ССууббооттаа,,  88..  ннооввееммббаарр

• 10 сати, Старо православно

гробље: полагање венаца на

споменик ратницима палим

1912–1920. 

• 12 сати, дворана Културног

центра: свечана седница.

ННееддеељљаа,,  99..  ннооввееммббаарр

• Од 11 до 19 сати, Хала

спортова: Куп Града Панчева

у малом фудбалу.

ЧЧееттввррттаакк,,  1133..  ннооввееммббаарр

Фестивал „Етно глас” 

• 19 сати, „Аполо”: отвара-

ње изложбе свадбених фото-

графија „На лудом камену”

Етнографског музеја из Бео-

града.

ППееттаакк,,  1144..  ннооввееммббаарр

Фестивал „Етно глас”

• 20 сати, „Аполо”: музичко-

сценско дело „Слике из Ба-

натске војне границе” посве-

ћено Михајлу Пупину, у изво-

ђењу КУД-а „Станко Пауновић

НИС–РНП”.

ССууббооттаа,,  1155..  ннооввееммббаарр

Фестивал „Етно глас” 

• Од 10 до 16 сати, „Аполо”:

етнолошка радионица „Сми-

љевац”, израда оглавља Срп-

киња из Шумадије.

• 18 сати, „Аполо”: представља-

ње едиције од пет књига народ-

них песама „Свилен конац”.

• 19 сати, „Аполо”: концерт

певачких група.

ННееддеељљаа,,  1166..  ннооввееммббаарр

Фестивал „Етно глас” 

• 19 сати, „Аполо”: концерт

певачких група.

ПРОМЕНЕ НА ЧЕЛУ ПАНЧЕВАЧКЕ ФИЛИЈАЛЕ НСЗ-а

Надежда Сладојевић
нови в. д. директора

На челу панчевачке филијале
Националне службе за запо-
шљавање дошло је до проме-
не. Уместо досадашњег дирек-
тора Зорана Алексића, од 21.
октобра функцију в. д. дирек-
тора филијале обавља Наде-

жда Сладојевић. Она је до са-
да била шеф Одсека за посре-
довање у запошљавању и пла-
нирање каријере и на новој
позицији ће бити све до рас-
писивања јавног конкурса и
именовања директора. И. П.

КОНКУРС ЗА „СТИХОВИЗИЈУ”

Средњошколци воле
поезију

Градска библиотека Панчево
и удружење „Лас хентес” и ове
године су расписали конкурс
за „Стиховизију”, такмичење
ученика средњих школа у ре-
цитовању поезије на страним
језицима. Крајњи рок за при-

јављивање учесника истиче у
петак, 7. новембра. Поред од-
личне забаве, „Стиховизија”
подразумева и награде, дру-
жење с вршњацима и упозна-
вање са светском поетском ба-
штином. Д. М.



„Када је власт АП Војводине у
септембру 2013. године у десет
средњих школа насилно увела
пилот-пројекат
предмета Сексуал-
но образовање, који
је промовисао иде-
ологију хомосексу-
ализма и разбијање
институције поро-
дице, једино је наш
покрет дигао свој
глас против увође-
ња тог предмета”, наводи се у
овонедељном саопштењу панче-
вачких „Двери”.

Пошто је Покрајински се-
кретаријат за спорт и омлади-
ну ове године донео одлуку да

се предмет
З д р а в с т в е н о
васпитање о
репродуктив-
ном здрављу
уведе у чак 66
школа, овај по-
крет није оду-
стао и већ је за-
почео нову

кампању против тога. После
годину дана борбе, тврде „Две-
ри”, добијена је прва битка

против „хомосексуалне поли-
тике” Покрајинске владе, па је
из уџбеника избачено све оно
што је Покрет „прозвао као не-
нормално и неприхватљиво”.

„Посетили смо средње шко-
ле у Панчеву које су увеле из-
учавање овог предмета од ове
школске године и уручили
протестна писма директорима
школа и саветима родитеља и
указали на све спорне наводе
које тај приручник пласира
као чињенице које би ученици
морали да усвоје. Ове школ-
ске године приручник је

штампан поново и, на наше
задовољство, установили смо
да су све наше примедбе усво-
јене и прихваћене”, пишу
„Двери”.

Овај покрет то види као „по-
беду породичне Србије” и под-
сећа родитеље да „повећају
будност када су у питању њи-
хова деца, да контролишу
школско градиво”, „подигну
свој глас и не дозволе да погре-
шно написани текстови обма-
њују и усмеравају младе у по-
грешном правцу”, без обзира
на то о ком предмету је реч.

на води”, а држава се и даље
задужује. Панчево, које је по-
четком деведесетих година
имало снажну индустрију, до-
бар је пример погрешне поли-
тике, јер је после приватизаци-
је од 12.000 радника без посла
остало више од седам хиљада.

„Представници Покрета
’Доста је било – Саша Радуло-
вић’ из Панчева изражавају
дубоку забринутост поводом
генерално промашене еко-
номске политике Владе, која
се базира на задуживању, др-
жавној привреди, ад хок ре-
формама, бацању новца на
предузећа у реструктурирању
и субвенцијама којима је
отворено неколико хиљада
радних места, док је истовре-
мено изгубљено 300.000, те
сматра да таква штетна поли-
тика мора бити заустављена”,
закључује овај покрет.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 6. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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Петиција под 
слоганом: „Не дамо
пензије паразитима”

Светска банка 
објавила да су 
услови пословања у
Србији гори него
прошле године

Покрет „Доста је било – Саша
Радуловић” упутио је писмени
позив Фонду пензијског и ин-
валидског осигурања да по-
штује Закон о Фонду и да пре
умањења новембарских пензи-
ја донесе и свим пензионерима
уручи образложена решења о
смањењу пензија, са обавезном
поуком о правном леку, ради
остваривања права на редовну
и ванредну судску заштиту.

Истовремено, Покрет је
упозорио Фонд ПИО да је про-
тивзаконито свако умањење
пензија без претходно донетог
решења о измени ранијег пра-
воснажног решења којим је
утврђена висина пензије.

„Сви пензионери примају
пензије на основу правосна-
жног решења Фонда ПИО ко-
јим је утврђена и висина пен-
зије која се обрачунава у скла-
ду са Законом о ПИО. Чланом
105. истог закона прописано
је да се правоснажно решење
Фонда може изменити новим
решењем, те да измена износа
пензије може наступити тек
од првог дана наредног месе-
ца од дана доношења новог
решења”, објашњава Покрет
„Доста је било – Саша Радуло-
вић” у свом саопштењу.

Трибине за 
пензионере
Овај покрет је већ покренуо
потписивање петиције (под
слоганом: „Не дамо пензије

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ”

А ГДЕ СУ РЕШЕЊА О СМАЊЕЊУ 
ПЕНЗИJА?

паразитима”) против помену-
тог противуставног и економ-
ски штетног потеза владе
Александра Вучића и припре-
му иницијативе Уставном суду
да „накарадне законе о смање-
њу плата и пензија” прогласи
противуставним. Покрет при-
према и организацију трибина
на којима жели да упозна пен-
зионере с њиховим правима и
начином остваривања правне
заштите пред Фондом ПИО,
Управним и Уставним судом.

Покрет „Доста је било – Са-
ша Радуловић” посебно упозо-
рава грађане да „у мору искри-
вљених информација у дома-
ћим медијима” посебно обрате
пажњу на оне које се тичу еко-
номског стања у Србији.

„У најновијем извештају о
условима пословања који је
објавила Светска банка, Срби-
ја се нашла на 91. позицији,

ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Победа породичне Србије

Лига социјалдемократа Војво-
дине упутиће захтев Градској
управи да по хитном поступку
преиспита одлуку о пореској
основици за пољопривредно зе-
мљиште, која је, према поре-
ским решењима упућеним кра-
јем октобра, потпуно нереална
и неприхватљива – најавио је
Јован Петровачки, потпредсед-
ник Градског одбора те странке,
на конференцији за новинаре
одржаној у среду, 5. новембра.
– Градска пореска служба ру-
ководила се ценом пољопри-
вредног земљишта од 25.000
евра по ланцу, што је нереал-
но, јер је тржишна цена једног
ланца земље у атару Панчева
свега 5.000. То значи, на при-
мер, да за 15 хектара пољо-

привредног земљишта порез
за ову годину износи више од
120.000 динара. Чини ми се

да мање плаћају власници ви-
ла на Дедињу. При обрачуну
пореза наша градска власт се

руководила ценом од 437 ди-
нара по квадратном метру зе-
мље, а у појединим зонама,
код Баваништанског и Ново-
сељанског пута, чак и са 720
динара. Тако има и оних који
су до 15. новембра у обавези
да плате годишњи порез од
300.000 до 400.000 динара –
рекао је Петровачки.

Он је ово назвао „највећом
могућом глупошћу коју је не-
ко могао да уради у локалној
самоуправи” и то упоредио с
турским харачем од пре два
века. Према његовим речима,
пољопривредници су револти-
рани и сигурно неће платити
овако обрачунат порез, а уско-
ро се могу очекивати и њихо-
ви организовани протести.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Порез као за виле на Дедињу

Недавну седницу Скупштине
Војводине и реконструкцију
Покрајинске владе која је на
њој обављена, народни посла-
ник Српске напредне странке
Јован Лазаров на конферен-
цији за новинаре одржаној у
среду, 5. новембра, назвао је
„шминкањем мртваца”.

– ДС и ЛСВ су на тој сед-
ници сабрали 57 посланика,
што значи да су им до апсо-
лутне већине недостајала че-
тири, јер је Савез војвођан-
ских Мађара видео да од тога
нема ништа и да би требало
нешто предузети. Бојан Пај-

тић је прибегао куповини по-
сланика, за шта имамо осно-
вану сумњу и позивамо ис-
тражне органе да то провере.
Реч је о Вери Угричић Илић,
посланици Покрета „Снага
Србије” Богољуба Карића, и
Нади Бодрожић, посланици
„Нове Србије”, које су као ко-
алициони партнери на нашој
листи „Покренимо Војводи-
ну” изабране 2012. године.
Напрасно је и странка Воји-
слава Шешеља почела да по-

држава Владу Бојана Пајти-
ћа, а са четири посланика
СДС-а Бориса Тадића, који
су касније због тога искључе-
ни из странке, намакнута је
већина – рекао је Лазаров.

Он је подсетио на чиње-
ницу да је 2012. године ДС
добио око 212.000 гласова на
изборима, а да је 2014. осво-
јио четири и по пута мање,
односно свега око 50.000,
што би у „цивилизованом
свету био довољан разлог за
оставку” председника такве
владе. СНС ће због свега што
се догодило убудуће разго-

варати са свим својим по-
тенцијалним коалиционим
партнерима и проценити
могућности за изгласавање
неповерења садашњој Пај-
тићевој влади. То ће, према
његовим речима, бити „те-
стирање скупштинске већи-
не”, и то већ у децембру, ка-
да се буде расправљало о бу-
џету, да би се видело хоће ли
Бојан Пајтић „наставити да
тргује посланицима” или ће
„превладати разум”.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Мртвац 
је нашминкан

Градски одбор Социјалде-
мократске странке Србије
сматра да би дан када би се
обележавао празник града
морао да се одреди после
„најширег консензуса” и
због тога предлаже да се
грађани о томе изјасне не-
посредно на референдуму,
истакнуто је на конферен-
цији за новинаре коју је ова
партија одржала у уторак, 4.
новембра.

– Сматрамо да досадашњи
добитници признања града
треба да имају више утицаја
при предлагању и додели

ове награде. Њихово право и
обавеза је да се укључе у
процесе анализе, закључака,
мишљења и предлога за од-
лучивање, и то мимо тренут-
них политичких струјања и
договора коалиција на вла-
сти. Само независан рад је
брана дезавуисања награде.
На тај начин би смањили
могућност губљења части
коју носи додељено призна-

ње. У том циљу, сматрамо да
треба допунити и промени-
ти делове одлуке о призна-
њима града, и то тако што би
Комисија Скупштини пред-
лагала жири чији потпред-
седник и два члана морају
бити из редова досадашњих
добитника признања. Оста-
ли чланови комисије, њих
девет, бирали би се из обла-
сти из којих се предлаже до-
дела признања – рекао је
Рајко Мијовић, председник
ГО СДПС-а.

Он је притом одбио да
коментарише догађаје у ве-

зи са овогодишњом доде-
лом награда, али је подву-
као да праксу непозивања
досадашњих добитника на
свечаност сматра неприме-
реном.

Том приликом присутни
су обавештени и да је на из-
борној скупштини Покра-
јинског одбора СДПС-а, која
је одржана 2. новембра у
Новом Саду, Рајко Мијовић
изабран за једног од шест
потпредседника војвођан-
ске организације, а да су у
Покрајински одбор ушли и
наши суграђани Обрад Ши-
јаковић, Лазар Јонел и
Александар Цветић.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Референдум о 
градском празнику

што је за 14 места ниже у од-
носу на 2013. годину. Исто-
времено, реални пад бруто
домаћег производа Србије у
трећем кварталу 2014. изно-
сио је 3,7 одсто у поређењу са
истим периодом прошле го-
дине. Ови подаци нису изне-
нађење с обзиром на ката-
строфалну економску поли-
тику коју спроводи Влада.
Најновији подаци Републич-
ког завода за статистику казу-
ју да је индустријска произ-
водња у септембру ове године
била за 16 одсто мања него
септембра прошле године”,
пише у саопштењу панчевач-
ке организације Покрета.

Зауставимо штетну 
политику
Земља економски неумитно
тоне, тврди Покрет, јавност се
слуђује мегаломанским про-
јектима, као што је „Београд

Страну припремио

Зоран
Спремо



Градоначелник и гошћа
разговарали о северној
зони, складишту горива
и градским становима

Градоначелник Павле Раданов раз-
говарао је у уторак, 4. новембра, у
Градској управи, с потпредседницом
Владе Србије и министарком грађе-
вине и саобраћаја Зораном Михајло-
вић о неколико тема важних за наш
град.

Пре свега је било речи о северној
индустријској зони, за коју локална
власт очекује инвеститоре. Раданов
је министарку обавестио о томе да се
та локација припрема за потенци-
јалне улагаче и предложио јој да
Влада Србије помогне Панчеву тако
што ће заинтересоване инвеститоре
упутити на адресу наше Градске
управе када се појаве с намером да у
Србији граде своје погоне.

Након што је на тој локацији из-
грађен трансформатор, ускоро ће
бити створени услови и за изградњу
приступних саобраћајница. Наиме,
за десетак дана ће Покрајински се-
кретаријат за урбанизам, градитељ-
ство и заштиту животне средине из-
дати локацијску дозволу за друмску
везу између северне зоне и пута за
Качарево, што значи да планови за
отварање будуће пословне зоне иду
планираним током.

Раданов и Михајловићева су раз-
говарали и о могућем решењу за из-
градњу десетак великих резервоара
за дизел и бензин, што је заједнич-
ки пројекат Владе, предузећа
„Транснафта” и компаније „Оил-
танкинг” са седиштем у Немачкој.

ХРОНИКА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Четвртак, 6. новембар 2014.
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Пред нама је дан нашега града. Од
Пануке, првобитне насеобине на реци
Тамиш, до Панчева, прохујали су ве-
кови. Поред тога што је близу српске
престонице, место у којем живимо у
новијој историји било је познато по
јакој индустрији, али и људима који
су овде рођени или су добар део живо-
та провели у Панчеву. Тако се дичимо
Пупином, Вајфертом, Предићем и
другим великанима. Данас Панчево
живи неки други живот. На раскрсни-
ци између Србије и Војводине и даље
се рађају људи који постижу сјајне ре-
зултате у свим областима, па и даље
имамо чиме да се поносимо. А којег
Панчевца ви издвајате?

ВОЈИСЛАВ СТОЈИЛКОВИЋ, студент:
– Ако је наш град по нечему познат

последњих година, онда је то спорт.
Не зову Панчево без разлога градом
шампиона. Издвојио бих Нађу Хигл,
светску првакињу у пливању. Такође
има много младих и талентованих
суграђана који су већ скренули па-
жњу на себе, али од њих тек можемо
очекивати праве вредности. Желим
да поменем Душана Борковића, ве-
ликог аса, и Бојана Нешића, младог
кошаркаша, који тренутно живи у
Шпанији и игра за Сарагосу.

МАРИЈА МИЛИЋЕВИЋ, спортиста:
– Панчево је свакако град великих

спортиста, али помало заборављамо
уметнике који су исто толико допри-
нели да се по лепом чује за наш град.
Сад је прилика да истакнем Огњена
Поповића, Вељка Кленковског и
Ивана Алексијевића, музичаре висо-
ког нивоа, за које су многи чули и
ван граница наше земље. Сигурно је
да су многим младима прави узори.

ДРАГОМИР ДРОБЊАК, студент:
– Има много угледних Панчеваца,

мојих суграђана, који заиста вреде.
Оно што је мени посебно занимљиво
јесте залагање наше Маринике Те-
пић да деца у нашем граду имају до-
ста места за бављење спортом. Она је
учинила баш много за развој физич-
ке културе у Панчеву. Многобројни
терени по школама и друга помоћ
клубовима и појединцима су за вели-
ко поштовање и свака јој част за све
што је учинила.

СРЂАН ЈАКИШИЋ, средњошколац:
– Пратим много тога што се збива у

Панчеву, али мислим да ће се многи
сложити с тим да је наш град препо-
знатљив, и то не само у Србији, најви-
ше по спортским резултатима које

постижу наши суграђани. Мало се по-
миње, али вреди истаћи Александра
Игњовског, фудбалера. Он је тренутно
у Немачкој, а доскора је играо и за
српску репрезентацију. Знам да на
добар начин промовише праве вред-
ности, као и наш град у иностранству.

ИВАНА ОСВАЛД, трговац:
– Немамо често прилику да на овај

начин похвалимо неког за дугогоди-
шњи труд, па је ово идеална могућ-
ност да истакнем једног човека који
је баш много учинио за нас Панчев-
це, посебно мајке. Реч је о др Зорану
Петровићу, гинекологу, који је одли-
чан лекар и још бољи човек. Мислим
да ће многе породиље потврдити то.

НЕМАЊА СТЕВАНОВИЋ, студент:
– Борислав Познатов и Смиљка

Јарковачки, професори Гимназије
„Урош Предић”, заслужују епитет ис-
такнутих Панчеваца, а генерације
ученика ове образовне установе то
могу да потврде. Такође, Небојша
Глоговац је неко за кога можемо ре-
ћи да је Панчевац на добром гласу,
као и за глумице млађе генерације из
нашега града које су све више при-
сутне на уметничком плану Србије.

Анкетирао С. Дамјанов

Д. ДРОБЊАКМ. МИЛИЋЕВИЋ С. ЈАКИШИЋ И. ОСВАЛД Н. СТЕВАНОВИЋ

НАША АНКЕТА

КО СУ ДАНАС ИСТАКНУТИ ПАНЧЕВЦИ?

Спортисти, уметници, лекари...

В. СТОЈИЛКОВИЋ

„Ово је државни удар!”, завапио
је егзалтирани Драган Ј. Вучи-
ћевић пре неко вече у својој чу-
веној емисији, хињено ужаснут
јер је нешто измислио тог тре-
нутка, не би ли се још више
ушлихтао овој власти (ако је та-
ко нешто још могуће, мислим
више се ушлихтати). Ту сам се
чак и ја, меланхоличан и матор
какав сам, мало ибретио: чекај,
бре, Ди-Џеју, државни удар
имали смо у покушају још пре
једанаест или чак тринаест го-
дина, како се узме. Какав сад
државни удар?

Је л’ то неко заузео зграду
ПТТ-а и Радио Београда па еми-
тује саопштења? Где је војска на
улицама? Нема чак ни жандар-
мерије. Је л’ неко похапсио Вла-
ду и растерао Скупштину? Ни
мене нису дошли да хапсе. Јачи
ми је то државни удар. После
преслушам изнова те будала-
штине и схватим: државни удар
хоће да изведу адвокати уз по-
моћ оног неког Николе Санду-
ловића у Лондону. Аха, сад ми
је јасније.

То са адвокатима ствар је
озбиљна и постаје све озбиљни-
ја, признајем. Ту имамо случај
два овна на брвну, не зна се ко-
ји је тврдоглавији. Слушам пре-
носе из Скупштине и видим да
се потежу сасвим социјалистич-
ко-самоуправни аргументи: ру-
ководство адвокатских комора
злоупотребљава чланство и бра-
ни му право на рад; већ се алу-
дира и на неку нову комору под
контролом власти итд. Разбори-

ти покушаји смиривања разби-
јају се о небеску сујету мини-
стра Селаковића, који је запео и
не пушта. То је мука са оваквим
режимима: морају да су у праву
сто посто, па цркли-пукли. Ако
за милиметар попусте, мисле да
ће изгубити и власт (страшно!)
и образ (мање страшно). Неће,
али објасни то њима. Ствар је-
сте непријатна, али државни
удар никако није.

Одакле сада ту Никола Сан-
дуловић, лице одраније познато
органима, које живи од недо-
статка доказа? Тај не баш успе-
шни дорћолски кантроверзни
бизмисмен (како то стручно зо-
ве Чуме Буха), који пролази
кроз Белу књигу из 1991. по ли-
нији Звездарске групе (око
Шљуке), наводно је председник
нечега што се зове „Републи-
канска партија” и што нема ни-
једног одборника, а камоли по-
сланика. За чланство не знамо.
У том свом својству председни-
ка извесне странке Сандуловић
се појавио у Лондону и тамо то-
ком предавања Александра Ву-
чића на Лондонској школи еко-
номије (ЛСЕ) постављао нека
питања. Овде је то сместа про-
тумачено као „напад на преми-
јера и његову породицу”, по
обичају, али и искоришћено као
аргумент да је у току „државни
удар”.

Одакле Сандуловић у Лондо-
ну? Ко га је послао? Ко стоји
иза њега? Тајкуни? Адвокати?
Није то без неке, сестро слатка
и друго моја...

Тешке 
речи

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ ПОСЕТИЛА ПАНЧЕВО

ИНВЕСТИЦИJЕ У ПРВОМ ПЛАНУ

Пише: Милош Васић

Генералним планом Панчева одре-
ђено је да складишта горива буду
поред НИС-ове рафинерије нафте
према Баваништу, али је инострани
партер накнадно тражио локацију
ближу Дунаву.

По незваничним информацијама,
до те измене је дошло зато што се
НИС успротивио да испод рафине-
рије прође продуктовод ка Дунаву
кроз који би се пунили и празнили
резервоари „Оилтанкинга”. Алтер-
натива је потражена у „Азотариној”
луци, али је и то отпало јер ће неки
стратешки партнер преузети ту фа-
брику, а с њом и пристаниште.

Раданов је министарки Михајло-
вић понудио 43 хектара Гринфилда
2, али је подсетио да ни то земљи-
ште није слободно, јер су Влада,
Панчево и компанија „Ал Дахра” из
Уједињених Арапских Емирата пот-
писали меморандум о изградњи лу-
ке на том месту. Градоначелник је
министарку замолио да се распита
да ли ће тај посао бити реализован,
или је ова локација слободна за дру-
ге инвеститоре.

Потпредседници Владе Србије је
представљен пројекат изградње
градских станова крај Хиподрома.
Ту би у наредних десет година треба-
ло да буде подигнуто 14 зграда са
224 стана за социјално угрожене
Панчевце и оне с ниским и средњим
примањима. Градска стамбена аген-
ција, која ће реализовати тај проје-
кат, планира да средства обезбеди од
републичке Агенције за становање и
сличних фондова.

Д. Вукашиновић

По новом статуту РТВ
Панчева ниво школске
спреме главних уредника
одређиваће директор
предузећа

Градско веће Панчева усвојило је на
седници одржаној у понедељак, 3.
новембра, предлог уговора којим се
посао прикључења вртића „Петар
Пан” на систем даљинског грејања
поверава ЈКП-у „Грејање”. Радове ће
финансирати Влада Србије са 3,6
милиона динара и „Грејање” с нешто
мање од два милиона динара. Тај по-
сао треба да буде завршен средином
наредне године.

Већници су прихватили предлог
измене Статута РТВ Панчева, а нај-
важније промене у том акту су да
Општина Опово више није суосни-
вач ових медија и да ће неопходни

степен стручне спреме за главне и
одговорне уреднике радија и телеви-
зије прописивати директор предузе-
ћа актом о систематизацији. До сада
је то било одређено статутом фирме.
Овом одлуком је стављена тачка на
питање које је претходних месеци
било предмет политичких интрига у
тој медијској кући и ван ње.

Градска влада је одобрила одлуку
Надзорног одбора ЈКП-а БНС из Но-
вог Села да извожење фекалија ци-
стерном од шест тона  убудуће кошта
2.200 динара.

Такође, формиран је жири који ће
спровести јавни конкурс за идејно
решење за стару Вајфертову пивару.
Од деветоро чланова петоро ће их
бити из градских културних установа
и предузећа, а четворо њих неће би-
ти Панчевци. Реч је о стручњацима
који се баве заштитом индустријског
наслеђа. Д. В.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Догодине грејање у вртићу
„Петар Пан”

Привидно увећање прихода
за 40 милиона динара 
захваљујући пројектима
из културе

Секретаријат за финансије завршава
предлог ребаланса градског буџета и
остало је да се утаначе неки детаљи
пре него што тај документ буде упу-
ћен Градском већу на усвајање.

Како „Панчевац” сазнаје, укупан
износ у градској каси биће повећан
за 40 милиона динара, али то не зна-
чи да у буџету има вишка новца. На-
име, такво стање је последица при-
лива новца из Покрајине, Републике
и европских фондова за пројекте у
култури и другим областима. Реч је,
дакле, о наменским средствима, која
се не могу користити за „крпљење
рупа” у појединим јавним предузе-
ћима.

Ребалансом ће класични буџетски
приходи бити смањени за око 100

милиона динара, али ће се упркос
томе наћи нешто новца за покрива-
ње одређених потреба корисника. То
ће највероватније, као и досад, бити
изведено тако што ће планиране на-
бавке и послови које није могуће за-
почети или завршити ове године би-
ти пребачени у 2015, па ће тај новац
градска власт употребити да би ин-
тервенисала тамо где је неопходно.

Колико је познато, одређени износ
новца добиће РТВ Панчево како би
се растеретило дела дуга од 6,5 ми-
лиона динара за хонораре, струју, те-
лефоне и гориво. Одређени износ
средстава тражио је и АТП, али није
извесно да ли ће их добити.

Очекује се да ће предлог ребалан-
са бити усаглашен до петка, 7. но-
вембра, када ће га усвојити Градско
веће, а потом ће се наћи и на днев-
ном реду седнице Скупштине плани-
ране за 14. новембар. Детаље тог до-
кумента „Панчевац” ће објавити у
наредном броју. Д. В.

ИЗРАДА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ПРИ КРАЈУ

Поново прерасподела новца

Тражење решења за битна економска питања



Секретаријат за локалну по-
реску администрацију под-
сећа грађане да 14. новем-
бра истиче рок за уплату по-
следње овогодишње рате по-
реза на имовину за објекте,
те пољопривредно, грађе-
винско и шумско земљиште.
Износ те обавезе је утврђен
решењем из октобра. Уплат-

нице су одштампане и ових
дана ће их поштари доста-
вити на кућне адресе обве-
зника.

Градски порезници су за-
молили власнике некретнина
да измире четврту рату поре-
за како се не би излагали ри-
зику да плате високу казну од
најмање 50.000 динара.

Они су обвезнике којима
је утврђено право на мирова-
ње пореског дуга подсетили
да ће ту погодност изгубити
уколико не плаћају уредно
текуће обавезе.

Удружење пољопривредника
„Панчевачки ратари” забринуто
је за егзистенцију мањих произ-
вођача због неодговорног одно-
са државе према њима. Јован
Негован, председник удружења,
изјавио је да се та оцена односи
на застој или прекид исплате
ратарима обећаних субвенција
и регреса за репроматеријал.

– Новчана средства нису ис-
плаћивана од јула, управо у

периоду када су она најпо-
требнија за обављање јесењих
радова - бербе, жетве и сетве
озимих усева. Веома ниске от-
купне цене ратарских култу-
ра, а пре свега кукуруза – од
око 10 динара за килограм,
доводе ратаре у безнадежно
стање. Радећи у условима пот-
пуне економске неисплативо-
сти они западају у дугове, па
остају без средстава за покри-

ће материјалних трошкова и
нову производњу – оценио је
Негован.

Председник „Панчевачких
ратара” додао је да је таква
аграрна политика, уз ниске
цене основних ратарских про-
извода кукуруза, пшенице и
сунцокрета, наметнула пита-
ње да ли се ради о намерном
уништавању малих и средњих
газдинстава у корист великих

произвођача или је по среди
неспособност државе да по-
могне пољопривреди.

Негован је позвао мини-
старства пољопривреде и фи-
нансија да нађу начин како би
поштовали закон о подстица-
јима и да исплате регрес и
субвенције од 12.000 динара
по хектару, како незадовољ-
ство ратара не би расло.

Н. Р.

Четвртак, 6. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Притиснута локална
власт решила да не
разбешњује „господара”

Градско веће Савеза само-
сталних синдиката Панчева и
Одбор тог синдиката за кому-
налне делатности упутили су
20. октобра локалној власти и
директорима предузећа, чији
је оснивач Град, упозорење да
је након усвајања новог Зако-
на о раду дошло до „драстич-
ног кршења” тог прописа.
Разлог за слање дописа била
је исплата зарада са умање-
ним износом за минули рад.

Синдикалисти су се позвали
на одређене чланове Закона

који омогућавају исплату по
старом начину обрачуна бар
до краја јануара наредне годи-
не. Они су додали како се За-
кон о раду не може примењи-
вати директно, односно без од-
говарајуће измене правилника
о раду у предузећима или уго-
вора о раду које склапају запо-
слени и послодавци. Како ови
акти нису мењани, синдикат је
упозорио надлежне да би рад-
ници у комуналним и другим
градским фирмама могли да
туже предузећа.

Дан након слања тог дописа
дошло је до неформалног кон-
такта кабинета градоначелни-
ка и Миланка Бодироге, пред-

седника панчевачког огранка
СССС-а, али никакав звани-
чан одговор није добијен ни са
једне адресе на које је послато
упозорење.

У међувремену је само Ми-
одраг Лазић, директор „Греја-
ња”, вратио исплату минулог
рада на старо, док су се њего-
ве колеге из осталих предузе-
ћа повиновале неформалној
препоруци градске власти да
не „таласају”. Незванично се
може чути да локална самоу-
права стрепи од могућих ре-
акција републичке власти
уколико би одступила од очи-
гледно политички мотивисане
акције примене прописа тамо

где им није место, а то су јав-
на предузећа.

Умањење минулог рада тре-
бало би да новим власницима
предузећа учини јефтинијим
отпуштање, тако што би им
смањило трошкове отпремни-
на, али је питање какав оно
ефекат производи у јавним
предузећима. Тиме ће се
„Панчевац” бавити у наред-
ном броју. Засад је јасно да се
комуналне фирме и градски
буџет излажу опасности због
могућих тужби запослених и
судских трошкова, али изгле-
да да се то  сматра мањом му-
ком од разјаривања некога у
врху републичке власти.

Панчевци сматрају
овај објекат симболом
Панчева и делом свог
идентитета

Конкурс за израду идејног ре-
шења ревитализације старе
Вајфертове пиваре могао би
ускоро бити расписан, након
што је Градско веће почетком
ове недеље изабрало жири ко-
ји ће сповести тај поступак.
Томе је претходило анкетира-
ње појединих заинтересова-
них група како би се дошло до
пројектног задатка за кон-
курс, односно одредило које
потребе идејна решења треба
да задовоље.

Тамара Тасић, председница
Радног тела за ревитализаци-
ју најстарије пиваре у овом
делу Европе, казала је да ће ти
предлози морати у највећој
мери да садрже дефинисану
будућу намену тог комплекса,
који се простире на око
10.000 квадратних метара ко-
рисног простора у најужем
центру Панчева.

– Ми, чланови Радне групе,
не сматрамо себе боговима, па
смо ради одређивања намене
пиваре анкетирали средњо-
школце и спровели разговоре
са фокус-групама саставље-
ним од представника стручне
јавности, цивилног друштва,
јавног сектора, привреде и
предузетништва. Хтели смо да
видимо шта они из свог угла
виде као будућу намену тог
комплекса, како по њиховом
мишљењу тај простор треба да
се користи и да искажу своје
потребе. Основна идеја је била
да проверимо да ли су сугра-
ђани уопште  заинтересовани
за пивару – изјавила је Таси-
ћева.

Сви ови послови су спрове-
дени у првој половини окто-
бра и дали су значајне резул-
тате. Наша саговорница напо-
миње да је била изненађена
степеном интересовања Пан-
чеваца за оживљавање пиваре
изграђене још 1722. и добрим

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СТАРЕ ВАЈФЕРТОВЕ ПИВАРЕ

УСКОРО КОНКУРС 
ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

делом разорене у пожару који
је избио 2004. године. Све фо-
кус-групе су се изјасниле да
ту треба да постоји мануфак-
турна производња пива, затим
да у неком од објеката буде
смештен музеј пиварства с
приказаном старом техноло-
гијом производње тог напит-
ка, те да Ђорђе Вајферт мора
добити своју спомен-собу због
значаја који је имао не само

демије пива, где би средњо-
школци и академци из наше-
га града и ширег окружења
имали стручну праксу.

– Врло охрабрујуће је то
што Панчевци желе да уче-
ствују у ревитализацији старе
пиваре. Могли смо добити
равнодушне и незаинтересо-
ване одговоре, јер се о овом
објекту дуго ћутало, али се по-
казало да се грађани и те како

за различите сајмове и сличне
манифестације чији би циљ
био промовисање града и пан-
чевачких села.

– То је велики простор, са-
стављен од више објеката који
формирају читав један мали
град, а задатак конкурса ће
бити да сваки од делова доби-
је своју намену, али тако да то
буде јединствена целина. Та-
ко добијено идејно решење

ШТА ЋЕ БИТИ С МИНУЛИМ РАДОМ?

Засад без става Града

ДОСПЕВА ЧЕТВРТА РАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

За земљиште 
и објекте

ПОЧЕЛО ВЕЋАЊЕ О СУДБИНИ ФИРМИ У
РЕСТРУКТУРИРАЊУ

Само трећина 
има купце

Чак 189 фирми 
мораће у стечај, јер
нема заинтересованих

Први прелиминарни саста-
нак представника радних
група за решавање судбине
предузећа у реструктурира-
њу с Драганом Стеванови-
ћем, државним секретаром у
Министарству привреде, и
Милуном Тривунцем, по-
моћником министра, одржан
је у петак, 31. октобра – саоп-
штили су Уједињени грански
синдикати „Независност”.
Тада су формирана два спи-
ска: на једном је 189 фирми
које по законским критерију-
мима треба да оду у стечај, а
други је краћи, с називима
95 предузећа за која постоје
заинтересовани купци.

Стевановић је рекао да ови
спискови нису коначни, јер
би и оне фирме над којима
буде покренут стечајни посту-
пак могле бити продате уко-
лико се накнадно појаве куп-
ци, иако је рок за слање писа-
ма о заинтересованости исте-
као. Он је додао како је по но-
вом Закону о стечају могуће
да фирме буду продате и када
се над њима покрене тај по-
ступак, па и да тада добију
унапред припремљени план

реорганизације као вид изла-
ска из стечаја, под условом да
за то постоје реалне основе.

Најављено је да ће током
ове недеље бити разматрана
пристигла писма о намера-
ма за оне фирме за које по-
стоје изгледни стратешки
партнери. Синдикати ће на-
кон тога моћи да комента-
ришу сваку понуду и да Ми-
нистарству предложе најбо-
ља решења. Радне групе су
формиране по делатности-
ма које обављају предузећа
у реструктурирању, а чине
их представници надле-
жних министарстава, те Са-
веза самосталних синдика-
та Србије и УГС-а „Незави-
сност”.

Стевановић је синдикали-
стима обећао да ће надлежни
државни органи проверити

бонитет и кредибилност свих
заинтересованих купаца, ка-
ко се не би дешавале малвер-
зације попут многих какве су
виђене у претходним поступ-
цима приватизације.

Представници Министар-
ства привреде навели су да
ће запослени у фирмама ко-
је буду отишле у стечај
остварити право на социјал-
ни програм за који су сред-
ства обезбеђена ребалансом
републичког буџета.

за Панчево већ и за читаву
Србију.

Тасићева је додала како су
се анкетирани грађани изја-
снили да пивара треба да буде
дом појединим институција-
ма културе које губе своје
просторе кроз поступак ре-
ституције, али и за организа-
ције цивилног друштва које
немају одговарајући смештај.
Средњошколци и други испи-
таници сложили су се да део
Вајфертове пиваре треба да
буде посвећен образовању, о
чему постоје различите идеје.
Једна од њих је оснивање ака-

занимају за његову обнову и
касније коришћење. Очиглед-
но је да они на тај начин теже
враћању неким традиционал-
ним вредностима ове средине
и покушавају да кроз њих
пронађу свој идентитет. Сви
они пивару виде као симбол
Панчева и већ сада је јасно да
ће се ово место звати Народна
пивара – оценила је са осме-
хом Тасићева.

Испитаници су изнели оце-
ну да тај простор треба да бу-
де економски одржив, одно-
сно да се у њему, поред ману-
фактурне пиваре, нађе места

касније ће бити разрађено ра-
ди израде пројекта – прецизи-
рала је наша саговорница.

Конкурсом ће бити обухва-
ћен читав простор пиваре,
укључујући и онај део који са-
да предузеће „Дајмонд” држи
под закупом, а корисник ће
морати да се прилагоди крај-
њој намени објекта. Јавни по-
зив за израду идејног решења
биће међународни и на њему
ће моћи да учествују сви за-
интересовани, без обзира на
то да ли су архитекте или ни-
су, јер ће касније те идеје раз-
рађивати стручњаци.

Суграђани јединствени у ставу да стару Пивару треба оживети

АКТИВНОСТИ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ

Одржане радионице
за привреднике

Привредна комора Панчево је
са својим партнерима из Ру-
муније током минуле При-
вредне изложбе, одржане у на-
шем граду, организовала не-
колико стручних предавања.

Теме су биле „Лични раз-
вој менаџера, власника
предузећа”, „Овлашћени
привредни субјект у царин-
ском поступку” и „Појам и
улога жига у промоцији при-
вреде региона”. Тим радио-
ницама присуствовали су за-

интересовани слушаоци из
Панчева и Румуније, па је то
била прилика да се чују раз-
личита искуства привредни-
ка двеју држава о наведеним
темама.

Посебно је значајно то
што су наши учесници мо-
гли да се упознају не само с
тим како ће изгледати при-
мена неких европских про-
писа у пракси, већ и да чују
каква су искуства суседа у
њиховој примени.

НЕЗАДОВОЉСТВО „ПАНЧЕВАЧКИХ РАТАРА” 

Где су субвенције?



тације Секретаријат ће закљу-
чити уговор са установом о
додели буџетских средстава, а
њиме ће се регулисати међу-
собна права и обавезе уговор-
них страна. Након потписива-
ња уговора средства ће бити
пренета установама с реше-
њем Секретаријата.

налне мањине – националне
заједнице Михаљом Њила-
шем и његовим сарадницима.

Циљ сусрета био је да се
образовне установе упознају с
детаљима конкурса за опре-
мање војвођанских средњих
школа и интерната, како би се
услови учења и боравка у њи-

До закључења овог броја но-
вина редакција није могла да
добије прецизне и валидне ин-
формације о томе које ће шко-
ле од 17. новембра започети
синдикалну борбу. Занимљиво
је да се Асоцијација просвет-
них радника Панчева, најјача
синдикална организација на-

ПРОСВЕТНЕ АКТУЕЛНОСТИ: ШТРАЈК И ДОНАЦИЈА

ОД 17. НОВЕМБРА ЧАСОВИ ТРАЈУ 
ТРИДЕСЕТ МИНУТА?

У ОШ „Мирослав Антић” у
суботу, 1. новембра, одржа-
на је позоришна радионица
за децу „Игра сенки”, која је
део пројекта „Гамба продук-
ције” заснованог на тради-
цији позоришта „Pygmetea-
tern” из Стокхолма.

Реч је о концепту позори-
шта сенки које користи еле-
менте анимације, луткар-

ског и интерактивног при-
ступа и пружа велике мо-
гућности у раду с децом на
развоју њиховог образова-
ња, креативног мишљења,
сазнања о процесу стварања
једног уметничког дела, ра-
ду у колективу, али и кому-
никацији с људима, одно-
сно публиком.

Д. М.

Промоција књиге „Осмотски
притисак и његов однос према
слободној енергији”, Пупино-
ве докторске дисертације,
одржана је у петак, 31. окто-
бра, у Народном музеју Пан-
чево. О Пупиновом животу,
школовању и интересовањи-
ма, периоду студирања и са-
мој дисертацији говорили су
др Драгољуб Цуцић, уредник
књиге и директор Центра за
таленте „Михајло Пупин” у
Панчеву, и професор матема-
тике Саво Ћебић.

Идеја Центра за таленте да
објави дисертацију прихваће-

на је на градском конкурсу за
културу. Материјал је приба-
вљен директно из архива Уни-
верзитета Хумболт у Берлину,
у чему је помогла и Невена
Палић, некадашњи полазник
панчевачког Центра за тален-
те, а данас докторанд на сту-
дијама математике у Берлину.
Књига је приређена на два је-
зика – немачком и српском.

– На овај начин смо дали до-
принос јубилеју 160 година од
рођења Михајла Пупина и 125
година откако је Пупин докто-
рирао у Берлину, као и обеле-
жавању осамдесетогодишњице

откако је добио Пулицерову
награду. У књизи је дисертаци-
ја дата у оригиналу, добијена
из архива Универзитета Хум-
болт, као и њен ћирилични
превод – рекао је Цуцић.

Он је написао уводник о
животу славног научника и о
његовом раду у Берлину, а на
крају се налази Пупинова
кратка аутобиографија.

Професор Ћебић је говорио о
моментима, околностима и
личностима које су утицале на
живот и стваралаштво Михајла
Пупина, а указао је и на неке
нетачности из живота научника

које су се чуле у протеклих го-
дину дана на трибинама и ма-
нифестацијама поводом обеле-
жавања јубилеја или су објавље-
не у текстовима на ту тему.

Припрему ове књиге је, по-
ред Центра за таленте „Михај-
ло Пупин” Панчево, помогла
и Месна заједница Идвор, а
велику подршку је дао и пан-
чевачки музеј. Преводилац је
Панчевка Оливера Штетин, а
дизајнер наш суграђанин
Жељко Рајачић, чија је идеја
била да корицe књиге изгле-
дају као и оригинал дисерта-
ције. М. М.

ставника и професора у нашем
граду, још увек није огласила
поводом најављеног протеста.

Новац као подршка
С друге стране, директори
панчевачких средњих школа
били су недавно у Новом Саду
и присуствовали значајном
састанку. АП Војводина је
расписала конкурс који треба
да унапреди услове школова-
ња више од 66.000 ученика у
сто тридесет једној средњој
школи и дому ученика у Вој-
водини. Директори војвођан-
ских средњих школа састали
су се с потпредседником По-
крајинске владе и покрајин-
ским секретаром за образова-
ње, прописе, управу и нацио-

На скупу је било речи и о
Програму о суфинансирању
погона за примену нових тех-
нологија у АП Војводини, на-
мењеном образовним устано-
вама, као и о распоређивању
донација. У 2012. години је
издато 216 решења о додели
донација, а вредност робе је
скоро 400.000 евра. У 2013.
години је издато чак 900 ре-
шења о додели донација, а
њихова вредност је износила
нешто више од 300.000 евра.
Ове године су издата 863 ре-
шења о донацији установама
образовања и установама уче-
ничких домова у АП Војводи-
ни, а вредност дониране робе
износи 150.000 евра.

З. Станижан

ма побољшали. Ребалансом
покрајинског буџета, први пут
од 2008. године, обезбеђено је
70 милиона динара за опре-
мање средњих школа и домо-
ва у Војводини. Две трећине
тих средстава биће утрошене
за опремање средњих школа,
а остатак, око 20 милиона, за
уређивање домова ученика.

Нове технологије
Конкурс је расписан 30. окто-
бра, а рок за подношење при-
јава је 7. новембар. Према ре-
чима надлежних у Покраји-
ни, комисија ће сагледати по-
требе, анализираће их и на
основу прописаних критери-
јума расподелиће новац. На
основу достављене докумен-

www.pancevac-online.rs

У ШКОЛИ „СВЕТИ САВА”

Огледни час
Наставница математике Је-
лена Божић одржала је у
понедељак, 3. новембра, у
ОШ „Свети Сава”, огледни
час математике у оквиру
стручног усавршавања на-
ставника у установи. Ђаци-
ма је лекцију представила
помоћу интерактивне табле,
користећи програм наме-
њен за такав облик презен-
тације који омогућује уче-
ницима да лакше усвоје но-
во знање. Разни модели и
видео-снимци, цртани фил-

мови, математичке мозга-
лице и квиз били су веома
интересантни ђацима петог
разреда.

Поред наставника те
школе, часу су присуствова-
ли и наставници из других
школа. Како је годишњим
планом и програмом пред-
виђено организовање још
угледних и огледних часо-
ва, колектив ОШ „Свети Са-
ва” позива колеге из панче-
вачких образовних установа
на сарадњу. З. Ст.

Асоцијација
просветних радника
Панчева још увек 
нема став

Покрајина помаже
војвођанске средње
школе са 70 
милиона динара

Сва четири репрезентативна
синдиката просветних радни-
ка, Унија синдиката просвет-
них радника Србије, Синди-
кат образовања Србије,
ГСПРС „Независност” и Син-
дикат радника у просвети Ср-
бије позвали су чланство да од
17. новембра ступи у закон-
ски штрајк, тако да ће часови
у школама бити скраћени на
30 минута. Колико ће то тра-
јати, зависи од тога да ли ће
Министарство просвете и
Влада Србије испунити захте-
ве просветара, који траже да
буду изузети од смањења пла-
та за 10 процената. Поред то-
га, просветари захтевају и да
Влада донесе закон о платним
разредима за цео јавни сек-
тор, као и да хитно почну пре-
говори о посебном колектив-
ном уговору и изменама Зако-
на о основама система обра-
зовања и васпитања.

Када је реч о панчевачким
школама, још увек се не зна да
ли ће се професори и настав-
ници одазвати позиву синди-
калних колега. До петка, 7.
новембра, представници син-
диката у школама морају оба-
вестити директоре о својим
штрајкачким намерама како
би се испоштовао закон – ду-
жни су да десет дана унапред
обавесте директоре образов-
них установа о штрајку.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Још много посла
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине
Србије и Стална конференци-
ја градова и општина (СЦГО)
приредили су прошле недеље
у Београду конференцију
„Приступање ЕУ у области за-
штите животне средине и уло-
га јединица локалне самоу-
праве”.

Циљ манифестације био је
да се представници локалних
самоуправа упознају с проце-
сом приступања ЕУ у области
заштите животне средине, од-
носно изазовима и шансама
које тај чин доноси градовима
и општинама у Србији. На
конференцији је, поред при-
каза самог процеса приступа-
ња и искустава других земаља
у тој области, било и дискуси-
је о управљању отпадом и ко-

муналним водама, као и о
правним актима из домена за-
штите животне средине.

Надлежни из Министарства
пољопривреде и заштите жи-
вотне средине пружиће подр-
шку свим локалним самоу-
правама када је реч о реализа-

цији пројеката из области жи-
вотне средине и одрживог раз-
воја. Они тврде да је држава
увелико започела процес при-
према и усклађивања када су у
питању закони из области жи-
вотне средине и да је много
тога урађено. Међутим, слу-

жбеници надлежног мини-
старства истичу да је пред чи-
тавим друштвом још велики
број озбиљних задатака, оба-
веза и проблема и да су неоп-
ходни дијалог и сарадња свих
који учествују у овом процесу:
државе, локалних самоупра-
ва, привреде, невладиног сек-
тора и самих грађана.

Према речима учесника,
скуп је омогућио да се успоста-
ви чвршћа сарадња између нај-
важнијих партнера у области
заштите животне средине када
је реч о приступању Европској
унији. Он је организован у
оквиру пројекта ЕНВАП и про-
грама „Подршка локалним са-
моуправама у Србији у проце-
су европских интеграција”, ко-
ји финансира Краљевина
Шведска. З. Ст.

Четвртак, 6. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs

7ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА

Поводом обележавања стого-
дишњице од почетка Првог
светског рата Удружење рат-
них добровољаца 1912–1918,
њихових потомака и по-
штовалаца из Београда
приредило је прошле неде-
ље свечану академију по-
свећену сећању на боравак
српске војске и становни-
штва у Тунису, Алжиру и
Мароку. Члановима хора
панчевачке школе „Исидо-
ра Секулић” припала је
част да наступе на тој ма-
нифестацији.

Солисти су били Милица
Тимић, Сања Чукановић и
Лука Стојановић, док су их
на виолини пратили Ана
Милошевић и Ђорђе Грба, а
на добошу Вукашин Божић.
Они су извели песме „Креће
се лађа француска” и „Тамо

далеко”. У оквиру академи-
је је била постављена и из-
ложба посвећена Бизерти и
Тунису, а приказан је и
филм о боравку Срба на том
простору. Свечаној акаде-
мији су, поред представни-
ка кабинета председника
државе и Министарства од-
бране, присуствовали и ам-
басадори 25 земаља, међу
којима су Тунис, Алжир,
Мароко, Русија, Француска,
Велика Британија, Италија
и друге земље савезнице у
Великом рату.

Вреди истаћи да су уче-
ници „Исидорине школе”
оставили снажан утисак на
званице, и то не само му-
зичким умећем већ и изгле-
дом – били су обучени у но-
шње и униформе.

З. Ст.

ШКОЛСКИ ХОР У ДОМУ ВОЈСКЕ У БЕОГРАДУ

Ђаци на свечаној 
академији

Лепо је кад све говорнике већина слуша

У ИЗДАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ

Пупинова докторска дисертација

РАДИОНИЦА У ОШ „МИКА АНТИЋ”

Игра сенки

Следећег викенда на Фру-
шкој гори, у организацији
Планинарско-алпинистич-
ког клуба „Матерхорн”, би-
ће одржано треће коло Тре-
кинг лиге Војводине–Србије
за 2014. годину. Траса тог
кола обухвата више атрак-
тивних и занимљивих тача-
ка, излетишта и манастира.
Према речима организато-

ра, деоница је прилично
захтевна, дугачка је 58 ки-
лометара, а може се савла-
дати трчањем и пешачењем.

Сви они који нису располо-
жени или довољно спремни
за ову стазу, која је официјел-
на и бодује се за генерални
пласман, на располагању
имају две краће деонице: од
19 км и 33 км. З. Ст.

ТРЕКИНГ ЛИГA

Источном трасом 
по Фрушкој гори



Због неисплаћених зарада за-
послени у Стоматолошкој слу-
жби Дома здравља Панчево
одлучили су да у понедељак,
17. новембра, обуставе рад. На
захтев 44 „неуговорена” рад-
ника те службе, Синдикат „Не-
зависност” Дома здравља Пан-
чево покренуће штрајк, уз по-
штовање минимума процеса
рада. Према речима др Ду-
бравке Белошевић, председ-
нице Синдиката „Незави-
сност”, зараде запосленима
касне девет месеци, а послед-
њу плату су добили крајем
прошлог месеца, за први део
јануара. Она каже да проблем
траје већ годину и по дана и да
је запосленима угрожена егзи-

стенција. Они су у безизлазној
ситуацији, јер су се више пута
обраћали за помоћ руковод-
ству Дома здравља, локалној
самоуправи и Министарству
здравља, али позитивног одго-
вора није било.

Запослени захтевају да им
се исплате све заостале зара-
де почев од 1. јануара 2014;
да им се понуди социјални
програм у који морају да буду
уврштени сви запослени, а не
само неуговорени радници;
да се списак уговорених рад-
ника, које плаћа РФЗО, пери-
одично мења и, најзад, да због
лошег материјалног стања ру-
ководство Дома здравља омо-
гући радницима примање за-

коном загарантованог мини-
малног личног дохотка у пе-
риоду од шест до дванаест
месеци, како би се материјал-
ни положај запослених по-
бољшао.

Синдикат „Независност”
Дома здравља и Опште болни-
це Панчево придружио се и ге-
нералном штрајку здравстве-
них радника, који је одржан у
среду, 5. новембра, на терито-
рији целе земље. Према речи-
ма Марка Пејаковића, повере-
ника Синдиката „Незави-
сност” Опште болнице, рад је
обустављен у периоду од 10 до
14 сати, уз обезбеђивање ми-
нимума процеса рада који је
прописан Законом о штрајку.

Како се наводи у саопштењу
Синдиката „Независност”,
штрајк ће бити организован
сваке среде до испуњења зах-
тева. Представници синдика-
та су незадовољни економ-
ским мерама Владе, које ће,
према њиховој оцени, погор-
шати положај запослених.
Они траже увођење платних
разреда и у јавним предузећи-
ма, као и започињање прего-
вора о новом колективном
уговору.

У оквиру пројекта „Насиље
(ни)је тамо негде”, у суботу,
1. новембра, у дворани „Апо-
ло” одржана је седма радио-
ница под називом „Колаж”,
посвећена искључиво при-
падницама женског пола.
Водитељка и координаторка
активности била је локална
уметница Вања Перовић.
Идеја овог женског дана би-
ла је да се склапањем разли-
читих елемената, попут исе-
чених слика и текста из но-
вина, учесницама омогући
да се изразе без икаквих
правила и ограничења.

– Колаж је овог пута упо-
требљен као симбол ликов-
не технике у којој не посто-

је термини добро, погрешно
или не знам и за коју не тре-
ба никакво образовање, већ
је главни циљ препустити се
машти – објаснила је Вања
Перовић.

У оквиру пројекта плани-
ране су и радионице за мла-
де на тему родно заснованог
и вршњачког насиља, пред-
стављања жена у медијима,
као и насиља у партнерским
везама. Поводом Међуна-
родног дана елиминације
насиља над женама, 25. но-
вембра, планирана је и три-
бина којој ће присуствовати
чланице Савета за родну
равноправност и Сигурне
куће. А. Б.

Културни центар лица са ин-
валидитетом из Панчева орга-
низовао је осми пут Фестивал
књижевних остварења особа
са инвалидитетом. Скуп на
којем су учествовале особе с
хендикепом из различитих
удружења које су објавиле јед-
ну или више књига одржан је
у петак, 31. октобра, у холу
Градске управе Панчево. Ја-
смина Рацков, председница
Културног центра лица са ин-
валидитетом, објаснила је да
се фестивал одржава у оквиру
пројекта „Укључивање лица са
инвалидитетом у друштвено-
културне активности и њихова
социјализација” и додала да је
значај одржавања таквих ма-
нифестација вишеструки. То

је пре свега социјализација
особа с хендикепом и упозна-
вање шире популације с њихо-
вим животом и радом.

Присутнима су се предста-
вили чланови неколико удру-
жења особа са инвалидитетом,
као и људи који су својим ра-

дом помагали лицима с хенди-
кепом. Један од њих је Срђан
Симеуновић, кантаутор и књи-
жевник, дугогодишњи прија-
тељ Културног центра, који је
извео неколико својих нумера.

Своје умеће показали су и
чланови инклузивног хора
„Звуци у Јабуци”, који чине
корисници Дома „Срце” у Ја-
буци, запослени у тој установи
и њихови пријатељи из села.
Олгица Илић Митевски, де-
фектолог Дома „Срце” у Јабу-
ци и вођа хора, истакла је да је
тај састав настао пре три годи-
не са идејом да се негује тра-
диција македонске културе, а
да данас чланови хора изводе
и духовне, староградске и цр-
начке песме.

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Фестивал књижевних остварења

логији и поред тога што се за-
послени још увек нису пресе-
лили у нове просторије. Поди-
зање нове зграде Завода за јав-
но здравље почело је 2008. го-
дине, из средстава Фонда за
капитална улагања АП Војво-
дине. Због различитих пробле-
ма, она до данас није заврше-
на. Према речима др Мице Са-
рић Танасковић, у току је окон-
чање уговора са садашњим из-
вођачем радова и израда про-
јектне документације која ће
бити основ за наставак радова.

Нова зграда следеће године
Др Милан Трифуновић, члан
Градског већа задужен за

Пише: Д. Јоцовић
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ПРОСЛАВЉЕН ДАН ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

ВОДЕЋА АКРЕДИТОВАНА 
ИНСТИТУЦИЈА У РЕГИОНУ

Организован стручни
скуп на тему цревних
заразних болести

Запослени у Заводу за јавно
здравље, заједно са својим
пријатељима и колегама, у пе-
так, 31. октобра, у малој сали
Градске управе Панчево обе-
лежили су 93 године од осни-
вања делатности и 23 године
самосталног рада. Завод за
јавно здравље је данас водећа
акредитована институција у
региону са савременом лабо-
раторијом. Установа чији је
основни задатак промоција и
унапређивање здравља покри-
ва широк круг делатности – од
праћења квалитета вода и ва-
здуха, контроле хигијенских
стања у школама, до мерења
буке, санитарних прегледа и
ДДТ услуга. Завод за јавно
здравље спроводи здравстве-
но-васпитни рад, врши анали-
зу здравственог стања станов-
ништва и нуди услуге у оквиру
Саветовалишта.

Очување народног здравља
Ове године панчевачки Завод
је, заједно с другим институти-
ма, према речима др Мице Са-
рић Танасковић, директорке
Завода за јавно здравље Панче-
во, имао велику улогу у обезбе-
ђивању доброг водоснабдевања
након поплава и спречавању
настанка заразних болести.
Она је приликом обраћања
присутнима објаснила да је
основна улога Завода очување
народног здравља и његово
унапређивање и да установа
држи корак са савременим
трендовима у здравству и еко-

Страну припремила 

Ивана 
Предић

Чувар срца

лести. Она је истакла да су те
заразне болести у последњих
пет година у Јужнобанатском
округу у порасту, посебно код
предшколске и школске деце.
Повећан је и број људи којима
је неопходно болничко лече-
ње, а порасла је и стопа мор-
талитета од ове врсте заразе.
Да би се број оболевања од
цревних болести смањио, нео-
пходно је спровести превен-
тивне мере, а то значи обезбе-
дити здравствено исправну
храну и воду за пиће, водити
рачуна о личној хигијени и
унапредити здравствено вас-
питање.

Купус
Због своје енергетске
вредности, хранљивих
материја и богатства ви-
тамина редовно се кори-
сти у људској исхрани,
али и као лек који пома-
же у спречавању и лече-
њу многих болести. С
друге стране, има мало
калорија (у 100 грама од
20 до 23 калорије) и до-
ста воде, па је идеална
намирница за скидање
килограма. Код нас се
користи углавном бели,
нешто мање црвени, а у
понуди можемо наћи и
домаћи и кинески купус.
Свим врстама је зајед-
ничко богатство Це-ви-
тамина, а зависно од вр-
сте, купус у већој или ма-
њој мери садржи и вита-
мине А, Б1, Б3 и Б6, Е,
затим магнезијум, кал-
цијум, калијум и цинк.
Сматра се да је довољна
само шоља исецканог ку-
пуса да би се задовољиле
дневне потребе органи-
зма за Це-витамином,

који је добар за јачање
имунитета.

У многим истражива-
њима купус се показао
као одличан антиокси-
данс и диуретик, па пома-
же кардиоваскуларном
систему. Због лековитих
својстава која поседује,
купус је врло цењен у на-
родној медицини. Сматра
се да спречава авитами-
нозу и малокрвност, лечи
слузокожу органа за варе-
ње, олакшава искашљава-
ње и смирује надраженост
душника. Листови купуса
стављају се на опекотине,
ране и упале. Свеж, кисе-
ли, као салата, подварак
или сарма, купус је са-
ставни део српске кухи-
ње. Врло је здрав у свим
варијантама, али га не
треба дуго кувати јер се
губи његово корисно деј-
ство. С обзиром на то да
црвени купус садржи ви-
ше витамина од белог,
предлажемо вам да ис-
пробате наш рецепт за
необичну, али укусну и
здраву салату.

Поздравна реч др Мице Сарић Танасковић, директорке Завода

здравство, који је присуство-
вао прослави, казао је да су
надлежни из локалне самоу-
праве добили уверавања од
оснивача Завода да је новац
обезбеђен и да ће објекат бити
готов следеће године.

У оквиру обележавања дана
Завода за јавно здравље, одр-
жан је и стручни скуп на тему
„Јавноздравствени аспекти
цревних заразних болести”,
на којем су говорили специја-
листи из те установе. Др Спо-
менка Марков, специјалиста
социјалне медицине, одржала
је предавање о болничком
морбидитету од цревних бо-

ОДРЖАН СЕДМИ ЖЕНСКИ ДАН У „АПОЛУ”

Колаж као симбол
слободног изражавања

Апотекарска установа Пан-
чево отворила је нови обје-
кат у насељу Миса. Свечано
пресецање врпце, којем је
присуствовао и Павле Ра-
данов, градоначелник Пан-
чева, приређено је у уто-
рак, 4. новембра. Како је
рекла Бранка Милојевић,
директорка Апотеке Пан-
чево, ово је трећи нови
објекат који је та установа
отворила, а свих 20 апоте-
ка у граду и насељеним
местима је реновирано.
Она је најавила да ће до
краја године почети да ра-
де још три апотеке.

ОТВОРЕНА ЈОШ ЈЕДНА ДРЖАВНА АПОТЕКА

Нови објекат 
на Миси

ОБУСТАВА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

Стоматолози у штрајку од 17. новембра

ХРОНИКА

Салата од црвеног купуса
ППооттррееббнноо:: 500 грама свежег црвеног купуса, 100 грама сувог

грожђа, један млади лук, једна супена кашика маслиновог уља,

сок од половине цеђеног лимуна, сок од једне цеђене наранџе,

пола равне кафене кашике соли и прстохват бибера.

ППррииппррееммаа:: Суво грожђе прелити цеђеним соком од наранџе, да

мало набубри. Купус изрендати, а лук исећи на колутиће. Поме-

шати купус, лук, суво грожђе, маслиново уље, со, бибер, као и

наранџин и лимунов сок.

ООвваајј  ррееццеепптт  ии  ммннооггее  ддррууггее  ммоожжееттее  ппррооннааћћии  ннаа  ссаајјттуу  wwwwww..bbrrzzooiillaakkoo..ccoomm



Они који нису платили све
рачуне Јавном комунал-
ном предузећу „Хигијена”,
треба то да ураде до 20. но-
вембра, јер ће у супротном
бити тужени и морати да
измире ту обавезу с кама-
тама, што ће знатно увећа-
ти износе дугова.

„Хигијена” ових дана
шаље опомене на кућне
адресе дужницима за све
неплаћене рачуне до 20.
октобра ове године. Дугови
се могу платити у згради
дирекције „Хигијене” у
Улици цара Лазара 57, сва-
ког радног дана од 7 до 15
сати, на благајни Центра за
сакупљање и разврставање
рециклабилних материја-
ла у Власинској улици од 7
до 13 сати, на шалтерима у
Улици Димитрија Туцови-
ћа (преко пута Студент-

ског) радним данима од 7
до 19 и суботом од 7 до 14
сати, као и на благајни у
погону „Изношење отпада”
на Новосељанском путу,
радним данима од 7 до 21,
а суботом и недељом од 7
до 15 сати, без додатних
трошкова за провизију.

Они који желе да уложе
неку рекламацију, могу то
учинити сваког радног дана
у дирекцији „Хигијене” у
Улици цара Лазара 57 од 7
до 15 и у Улици Димитрија
Туцовића од 7 до 19 сати, уз
достављање доказа о уплати.

Постоји могућност да на-
ши суграђани који имају
већи број неизмирених ра-
чуна потпишу с „Хигије-
ном” уговоре о репрогра-
мирању и плате дуг у више
рата.

M. Г. 

Научно дело др Јована Ерде-
љановића (1874–1944) усмере-
но је у неколико праваца. За
етнологију су од непроцењивог
значаја његова истраживања и
резултати до којих је дошао
проучавајући етничку про-
шлост динарског становни-
штва и њихов, у то време још
увек присутан, родовско-пле-
менски начин живота (радови
о Кучима, Пиперима, Братоно-
жићима...). Треба споменути и
дела о Македонцима, Шума-
динцима, Крашованима...

Војводини из које је потекао
одужио се радовима „Испити-
вање народног живота и оби-
чаја у Војводини”, „О пореклу
Буњеваца”, „Трагови најстари-
јег словенског слоја у Банату”.
За завичајну историју овог ре-
гиона посебно је интересант-
но његово обимно дело „Срби

у Банату”, које се појавило у
издању Матице српске 1986.
године. Захваљујући свом до-
приносу на научном пољу
скромни Банаћанин Јован Ер-
дељановић уписан је у листу
српских бесмртника прима-
њем за редовног члана Српске
академије наука 1933.

Родио се Панчеву 30. окто-
бра (по старом календару)
1874. Отац Димитрије Ерде-
љан био је писар у градском
Магистрату, а мајка Персида
Михаилов потиче из банат-
ског села Јарковца. Неколико
година по Јовановом рођењу
породица се преселила у Ср-
бију (села Друговац и Михај-
ловац у околини Смедерева),
где је похађао основну школу.
Након завршене гимназије,
коју је започео у Смедереву а
окончао у Београду, Ердеља-

новић се на Великој школи
определио за историјско-фи-
лолошки одсек и као главни
предмет изабрао географију.
Током студирања га је запазио
професор Јован Цвијић, па је
у великој мери утицао на то да
се млади Ердељановић усме-
ри ка етнологији, која до тада
у овом делу Европе није по-
стојала као посебна научна
дисциплина.

Ердељановић је провео неко-
лико година као наставник у
Другој мушкој гимназији и
асистент при Географском за-
воду Велике школе, а потом је
захваљујући својој упорности,
преданости и марљивости у ра-
ду сасвим заслужено добио
стипендију за наставак школо-
вања у иностранству. Пред ве-
ликанима европске науке Ни-
дерлеом, Масариком и Полив-

ком у Прагу је више него успе-
шно одбранио докторску ди-
сертацију 1905. године из сло-
венске етнологије и постао пр-
ви школовани етнолог на Бал-
кану. По повратку у земљу упо-
редо је текла и његова профе-
сорска каријера на Београд-
ском универзитету, испрепле-
тана са обавезама у Српској
академији наука. Наиме, Ерде-
љановић је дуго био један од се-
кретара САН-а и уредник Срп-
ског етнографског зборника.

Да велики научник не буде
сасвим заборављен у години
његовог двоструког јубилеја,
побринуо се Историјски архив
у Панчеву. Сви они којима је
Банат у срцу с нестрпљењем
очекују појављивање новог из-
дања књиге „Срби у Банату”
до краја године.

Никола Влајић, етнолог

Председник Македоније Ђор-
ђе Иванов је за време недавне
званичне посете Србији у су-
боту, 1. новембра, боравио и у
Панчеву. Уваженог државни-
ка и његове сараднике доче-
као је председник Национал-
ног савета македонске нацио-
налне мањине у Србији Борче
Величковски, заједно с дру-
гим челницима те институци-
је. Они су у подужем разгово-
ру високог госта потанко упо-
знали са ситуацијом у којој се
поменута национална мањина
у нашој земљи налази.

Борче Величковски је навео
да помоћ од председника и
других структура македонске
државе никад није изостајала,
али да је комуникација с ма-
тицом, посебно од 2010. годи-
не, све интензивнија. Према
његовим речима, у те кон-
кретне активности спадају ра-
зни пројекти, као што су одла-
сци студената македонске на-

ционалности у Скопље или то
што је однедавно могуће мно-
га документа из Македоније
вадити у амбасади у Београду.

– Циљ нам је и да у наредном
периоду што више поправимо
положај младих, пре свега
оснивањем одељења на маке-
донском језику у основним

школама у насељеним местима
са израженијим присуством
македонског живља – рекао је
Величковски и закључио да је
Национални савет последњи
бастион одбране македонског
културног идентитета на овим
просторима и притом изразио
наду да ће Демократска парти-

ја Македонаца, која функцио-
нише и у Панчеву, ускоро кон-
солидовати своје редове.

Нешто касније с председни-
ком јужног суседа састао се и
градоначелник Панчева Па-
вле Раданов, који је након то-
га изјавио да му је била изу-
зетно велика част да разгова-
ра с државником тог ранга. Он
је нагласио да се Град Панче-
во труди да подједнако помог-
не свим националним зајед-
ницама у намери да негују
своју традицију и културу,
што се и те како односи и на
Македонце, који у великом
броју живе у три северна села
– Јабуци, Качареву и Глогоњу.

Напомене ради, ова етнич-
ка заједница има свој програм
на локалној радио-телевизији,
а у јабучкој основној школи је,
на основу одлуке Министар-
ства просвете, могуће похађа-
ти часове македонског језика.

Ј. Ф.

ПОЧЕЛО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ГРАДА

БИСЕРИ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ

Четвртак, 6. новембар 2014.
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Наша хорска музика
се све више изводи

Отворена и изложба
фотографија

У холу Градске управе у уто-
рак, 4. новембра, представље-
ни су компакт-диск „Бисери
духовне музике” с најбољим
извођењима хорова учесника
међународног фестивала „Да-
ни духовне музике” у Панчеву
и монографија поводом првих
петнаест година те манифе-
стације (1997–2012) коју је
приредила мр Вера Царина,
диригент Панчевачког српског
црквеног певачког друштва.

Том приликом је отворена
и изложба фотографија Алек-
сандра Стојковића са ового-
дишњих „Дана духовне музи-
ке”, те плаката које је дизај-
нирао Немања Вујић, аутор
визуелног идентитета тог фе-
стивала. Присутнима су се
обратили професор Академи-
је Српске православне цркве
за уметност и конзервацију
Предраг Миодраг, компози-
тор и диригент Предраг Ста-
менковић, музичка уредница
Радио Београда Ружица Ћи-
рић и мр Вера Царина.

Пред многобројном публи-
ком је наступио Дечји хор
Панчевачког српског цркве-
ног певачког друштва, којим
је дириговала Борјана Стра-
жмештеров. Поред програма
концерата, у монографији су

Она је изразила задовољ-
ство што се наша хорска му-
зика (Станковић, Мокрањац и
савремени композитори) све
више изводи.

Говорећи о овом вредном
музичком издању, Ружица
Ћирић је оценила да се ради о
својеврсном подвигу у овом
времену, када је много тога
неизвесно, поготово у култу-
ри, и истакла да када нешто
има драгоцену вредност, онда
то може и мора опстати.

Александар Стојковић је
ове године први пут фотогра-
фисао догађања на „Данима
духовне музике”.

– Велики је изазов фотогра-
фисати хорове и диригенте у
цркви, а са осамнаест изложе-
них фотографија покушао
сам да дочарам атмосферу.
Шест фотографија је објавље-
но и у монографији – рекао је
Стојковић.

Прве четири године фести-
вал није имао плакат. Од пете
године аутор визуелног иден-
титета је Немања Вујић.

– Превасходни значај изло-
жбе је документарног карак-
тера. Естетску вредност ће
проценити посетиоци – изја-
вио је Вујић.

М. Манић

заступљене и актуелне био-
графије хорова и диригената
који су учествовали на „Дани-
ма духовне музике”, као и из-
вођене композиције.

Музичко издање „Бисери
духовне музике” састоји се од
три диска на којима је 78
композиција извођених на
том фестивалу од 2009. до
2013. године.

– На првом је руска духовна
музика, на другом српска – ста-
ре византијске композиције,
српски напеви и музика 19. ве-
ка, а на трећем су композиције
из 20. века – рекла је мр Вера
Царина, приређивач издања.

ПОВОДОМ 140 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА И 70 ГОДИНА ОД СМРТИ ДР ЈОВАНА ЕРДЕЉАНОВИЋА

Први школовани етнолог на Балкану

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ХИГИЈЕНА”

Шаљу опомене 
дужницима

Већ по традицији, коју су
сами и започели, бивши
радници Привредне банке
Панчево су и ове године
31. октобра лепим друже-
њем обележили Светски
дан штедње.

У пријатном амбијенту ре-
сторана „Санта Лучија”, уз
музику бенда Бојана Нико-

лића, али и уз торту у облику
зграде некадашње Привред-
не банке Панчево, стотинак
бивших радника те установе,
видно расположених, игром
и песмом је ширило пози-
тивну енергију и дух При-
вредне банке Панчево – бан-
ке за сва времена.

А. Ж.

ДРУЖЕЊЕ НА СВЕТСКИ ДАН ШТЕДЊЕ

Чувари „банатског
блага”

Наступио Дечји хор Панчевачког српског црквеног певачког друштва

ПРЕДСЕДНИК МАКЕДОНИЈЕ ПОСЕТИО НАШ ГРАД

Иванов у Панчеву

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас какве све
приче остају иза наших пре-
дака, а за два наша читаоца
или читатељке који су нај-
креативније одговорили на
ово питање „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан из-
даваштво” припремили су
по један примерак књиге „У
вихору сећања” Хулије На-
варо.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Приче из једне државе, јер
потомци обично живе у дру-
гој, све мањој.” 060/0331...
„Иза наших предака остају
приче како направити нају-
куснији ајвар.” 060/5191...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијег одговора на
питање које сазнање би вас
највише изненадило. Они
ће освојити по један приме-
рак књиге „Тачка настанка”
Патрише Корнвел.

Ово издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора:
„Највише би ме изненадило
да на банковном рачуну на-
ђем милион динара и да ни-
је грешка!” 064/1360...
„Да је држава коначно по-
стала правна.” 062/8480...

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

Милион динара, 
без грешке

www.pancevac-online.rs



Најмасовнија и наjприхва-
ћенија активност Црвеног
крста је „Трка за срећније
детињство”, чији је циљ не-
прекидно подмлађивање и
омасовљење чланства и во-
лонтера. На тај начин деца
и млади показују своје
опредељење за здрав начин
живота и хумане вредности.

Под мотом „Имамо циљ –
дођи на старт” овогодишњу
„Трку за срећније детињ-
ство” панчевачки Црвени
крст је приредио са учени-
цима и наставницима ОШ
„Вук Ст. Караџић” у среду,
29. октобра, на старчевач-
ком стадиону. Учествовало
је двеста малишана, који су

носили стартне бројеве са
ознакама поменуте органи-
зације, за шта је школа из-
двојила симболичну суму.
Тај новац је прослеђен у ху-
манитарне сврхе.

Трчало се у категоријама
девојчица и дечака из ни-
жих и виших разреда. Сви
они су били веома мотиви-
сани јер су их наставници
претходно упознали с ци-
љем и значајем ове мани-
фестације. На крају су по-
бедници награђени књига-
ма и захвалницама Црвеног
крста, другопласирани и
трећепласирани захвални-
цама, а сви остали су доби-
ли освежење и слаткише.

Дечји позоришни фестивал je
протеклог викенда једанаести
пут одржан у Јабуци, у органи-
зацији тамошњег Дома култу-
ре. Током два фестивалска да-
на, у препуној сали, на даска-
ма које живот значе појавило
се око сто младих извођача.
Поред домаћег позориштанца
„Мали принц”, своје глумачко
знање су показали и чланови
СКПД-а „Ђетван” из Војлови-
це и драмске секције „Иљо Ан-
тески Смок” из Тетова.

Фестивал је отворен у субо-
ту, 1. новембра, инклузивним
комадом поменутог локалног
позориштанца под називом
„Џин ко млин”, који је режи-
рала Драгана Вујасиновић.
Уследио је „Лет” – савремена
балетска кореографија Алисе
Оравец из СКПД-а „Ђетван”, а
потом и „Мрзливата невеста”
(у преводу „Лења удавача”)
Глигорија Стојановског, рађе-
на по мотивима из македон-
ских народних прича. Овај

рад драмске секције из Тетова
јабучка публика је наградила
громким аплаузима и пози-
вом на бис. Програм првог да-
на окончан је још једним на-
ступом талентоване Алисе
Оравец. Набојем емоција и
складом покрета и музике у
представи „Аска и вук” млада
Војловчанка је изазвала ова-
ције свих у сали.

Други дан фестивала је по-
чео комадом „Добро дрво” у

режији Вере Спировски, који
су извели ђаци трећег разре-
да локалне Основне школе
„Гоце Делчев”. Њих су на би-
ни заменили аматери „Ђе-
твана” изведбом фантастич-
ног споја текста, музике, глу-
ме, костима и сценографије
под називом „Алиса у земљи
чуда”, који је осмислила и
Тереза Оравец. Неподељено
је мишљење да би Војловча-
ни могли наступити и на

много већим и озбиљнијим
сценама.

Фестивал је затворила „Пла-
нета вештица” позориштанца
„Мали принц” поменуте ау-
торке Драгане Вујасиновић.
Домаћа трупа већ дуги низ
година не престаје да плени
квалитетом, ентузијазмом и
креативношћу, па се бољи за-
вршетак ове племените ма-
нифестације није могао за-
мислити.

Изградња нове зграде глогоњ-
ског Дома културе, која је по-
верена Дирекцији за изградњу
и уређење Панчева, започета
је пре пет година. Поред гра-
ђевинских и бројних других
радова, урађене су и грејне и
електричне инсталације. Ме-
ђутим, у то време није било
могуће проверити њихову ис-
правност, а разлог је био непо-
стојање струјног и водоводног
прикључка.

Ипак, прошле године је из
градског буџета обезбеђен но-
вац за комплетан завршетак
радова, рачунајући и проверу
наведених инсталација. Пре-
ма речима директора глогоњ-
ског Дома културе Славка Јо-

вановског, том приликом је
комисија надлежна за пре-
глед електричних инсталаци-
ја установила да су оне у крат-
ком споју.

– Проналажење квара захте-
ва додатна финансијска сред-

ства, која у плановима Дирек-
ције нису била предвиђена као
предмет јавне набавке, па смо
морали да их обезбедимо уз
помоћ Града. Након састанка
са чланицом Градског већа за-
дуженом за културу и пред-
ставницима Дирекције пока-
зана је добра воља да се то ре-
ши у склопу следећег ребалан-
са градског буџета – навео је
Јовановски.

Реч је о суми од преко
260.000 динара, којом би обје-
кат Дома културе у потпуно-
сти био комплетиран. Према
пројекту ће, засад, за нека бо-
ља времена остати још да се
обезбеди новац за уређење
дворишта поменуте установе.

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Рад-
ници ЈКП-а „Ком-брест” из-
бетонирали су три стазе на
православном гробљу. Че-
твртком се у Дому културе
одржавају радионице за из-

раду веза, у које је, засад,
укључено десетак девојчица
шестог разреда.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Мул-
тимедијална галерија Дома
културе отворена je у среду,
5. новембра, када jе, пово-
дом годишњице оснивања
места и Војне границе, по-
стављена и изложба „Ново
Село – Сату Ноу 250”, а у
малој сали поменуте уста-
нове промовисана је књига
историчара др Милана Ми-
цића „Колонија у Новом
Селу”. ЈКП БНС је, уз по-
моћ судских извршитеља,
интензивирао утужбе про-
тив нередовних платиша.

ДДооллооввоо::  Месна заједница ће
у петак, 7. новембра, отва-
рати понуде извођача по
јавној набавци за рекон-
струкцију тротоара у центру
села. Полицајац С. Ј. је у пе-
так, 31. октобра, извршио
самоубиство у својој поро-
дичној кући.

ГГллооггооњњ:: Дечја представа
„Штрумпфета на зрну гра-
шка”, намењена ученицима
од првог до четвртог разре-
да, биће одржана у среду,
12. новембра, од 12 сати, у
Дому културе.

ИИввааннооввоо::  Одабрани извођач
радова ускоро треба да поч-
не постављање ризле на
атарском путу на излазу из
Рибарске улице. Током на-
редне недеље биће одржан
спортски сусрет у стоном те-
нису и шаху с банатским Бу-
гарима из румунске Старе
Молдаве. У уторак је почела

да ради фолклорна секција
МКУД-а „Боназ Шандор”.

ЈЈааббууккаа:: Једанаести Дечји
позоришни фестивал при-
ређен је прошлог викенда у
Дому културе. Креативне
радионице за израду накита
одржавају се недељом од
16.30 у поменутој установи.

ККааччааррееввоо::  Месна заједница
је недавно отварала понуде
у оквиру јавне набавке за
уградњу картица за контро-
лисано коришћење воде на
биваторијуму, али понуђа-
чи се нису уклопили у про-
јектовану цену, па ће по-
ступак бити поновљен. Че-
тврти фестивал хумора и
сатире под називом „Жао-
ка”, у организацији качаре-
вачког Дома културе, одр-
жан је у петак, 31. октобра,
у свечаној сали Месне за-
једнице.

ООммоољљииццаа:: Јовица Јашин је
извео монодраму „Била јед-
ном једна земља” 27. окто-
бра у Дому културе. Запо-
слени у тој установи посе-
тили су Сајам књига и том
приликом прибавили 131
наслов. У четвртак, 6. но-
вембра, у 17 сати, биће
отворена изложба у локал-
ној библиотеци. Моногра-
фија о омољичкој школи
биће представљена 13. но-
вембра, од 17 сати, у вели-
кој сали Дома културе.

ССттааррччееввоо::  Комисија град-
ског Секретаријата за урба-
низам у четвртак, 30. окто-
бра, први пут је, ради тех-
ничког пријема, обишла фе-
калну канализацију. Члано-
ви Одреда извиђача „Нео-
лит” завршили су уређива-
ње својих просторија у Дому
културе. Изложба слика
Николе Пољака и промо-
ција поезије Дарка Јешића,
уз наступ тамбурашког
оркестра „Неолит” биће
уприличена у петак, 7.
новембра, од 17 сати, у
кафеу „Мекс”.

Изложба поводом 250 го-
дина од оснивања Војне
границе биће отворена у
уторак, 11. новембра, у 19
сати, у галерији „Боем”.
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СЕЛО

Гостовао крем 
афористичара Србије

Сузана Петричевић
изненађење вечери

Четврти фестивал под нази-
вом „Жаока” приређен је у пе-
так, 31. октобра, у свечаној са-
ли качаревачке Месне зајед-
нице, где је угошћена најелит-
нија постава аутора сажете
писане хумористичке форме.

Салве смеха
Бројну публику су слатко на-
смејала деветорица афори-
стичара, од којих су петорица
стално настањена у Београду.
Најпознатији од њих, Алек-
сандар Баљак, поред осталог
је навео да нас „Руси никад
нису бомбардовали, па какви
су нам то пријатељи?”, као и
да „за нашу омладину не тре-
ба да бринемо, што с великим
успехом и чинимо”. По
оштрини нису заостајали ни
Бојан Љубеновић, аутор ру-
брике ТРН („Такорећи незва-
нично”) у „Вечерњим ново-
стима” („Ове године се од ин-
секата не може живети – што
од комараца, што од подгу-
зних мува”, „Некад су људи
разапињани на крст, а данас
по насловним странама та-
блоида”), ни Слободан Си-
мић, који је констатовао да
„власт квари људе. Зато на
функције не бирамо људе” и
додао: „Жао ми је, не можете
на лекарски преглед – немате
оверену штедну књижицу”.
Посебно жесток био је Влади-
мир Драмићанин („Крими-
налци поштују кодекс части.

ОДРЖАН ЧЕТВРТИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА И САТИРЕ

ЖАОКА КОЈА ДОВОДИ ДО ОРГАЗМА ДУХА
Месне актуелности 

– од четвртка до среде –
рко Зрењанин” од шестог до
осмог разреда. Тако је прву
награду за афоризам и сатиру
освојила Сандри Сирмић из
одељења VIII-4 за причу „Ку-
ћа снова” и афоризам „Да тра-
жим од родитеља да ми купе
плазма телевизор, дали би ми
кекс”. Друга је била Милана
Смиљковић (VI-1) с драмоле-
том „Логопед”, а Николи Сто-
јановском је припала трећа
награда за афоризам „Кад би
сви играли кошарку, не би би-
ло патуљака”.

Најбоље карикатуре су на-
цртали Вања Стојковић (рад
под називом „Ђорђе Чвар-
ков”), Марија Тепша („На-
ставник Гаргамел”) и Марта
Миловановић („Наставник
Далибор”). Поред тога, тако-
зване награде „охрабрења”
добили су Анђела Атанасов,
Маријана Секулић, Миљана
Стојановски, Сара Глоговац,
Милица Хинић и Ненад Ста-
нишић, док је Катарини Гајић
то признање припало у обе
конкуренције.

Вреди истаћи да су у холу
Месне заједнице приказане
одабране карикатуре с про-
шлогодишње, 66. изложбе
„Пјер 2013”, која се у овој
области сматра најважнијом у
Србији, а овогодишња „Жао-
ка” је окончана на веома пре-
фињен начин – уз звуке харфе
Милене Станишић.

Због свега наведеног, овај
догађај, пре свега захваљујући
организацији качаревачког
Дома културе, покровитељ-
ству Града Панчева и подр-
шци углавном локалних спон-
зора, из године у године при-
влачи све више пажње.

Глумица и афористичари у заносу стваралаштва

ње новца, јер они перу рубље”,
као и да „није успео да буде пр-
ва виолина у оркестру, али је-
сте задња рупа на свирали”. Го-
ран Мракић из Темишвара ве-
ли како ће „да би били ближе
богу, попови лимузине ускоро
заменити хеликоптерима” и да
се „кад имају проблем с варе-
њем, млади за помоћ обраћају
дилеру”. Бојан Рајевић са Це-
тиња (Црна Гора) приметио је
да „наши политичари мора да
су јако скромни кад могу да
живе на рачун сиромашних

изазвала гошћа изненађења –
глумица Сузана Петричевић.

И деца сатиричари

У поподневним сатима је одр-
жана и дечја „Жаока”, када су
своје радове прилагођене
млађем узрасту читали и по-
менути Бојан Љубеновић и
Зоран Т. Поповић.

Том приликом су прогла-
шени и најбољи на конкурсу
на тему афоризама, сатире и
карикатуре расписаном за
ученике Основне школе „Жа-

АКТИВНОСТ ЦРВЕНОГ КРСТА У СТАРЧЕВУ

Трка за срећније 
детињство

ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ У ЈАБУЦИ

Овације младим глумцима

РАДОВИ НА ГЛОГОЊСКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ ПРИ КРАЈУ

Још само инсталације

Рецимо, ако убијеш вођу дру-
ге банде, аутоматски преузи-
маш њихове посланике” и
„Арапе мрзи цео свет, зато
што изгледају као четници”),
а Дејан Милојевић је пору-
чио: „Па шта ако касним на
посао? И ја сам њега чекао де-
сет година!”, као и: „Није све
тако црно, само треба изаћи
из раке”.

Грујо Леро из Бијељине (Ре-
публика Српска) сматрао је да
„Русе не могу оптужити за пра-

грађана” и да је „зграда владе
под видео-надзором због све
учесталијих крађа”, а Панче-
вац Зоран Т. Поповић, уједно
домаћин и селектор фестива-
ла, устврдио је да смо „родили
мечку: прво па мушко”, да
„има новинара, стручњака за
генетски инжењеринг – од ко-
марца направе магарца” и под-
сетио да је „афоризам оргазам
духа”.

Ипак, прави „потрес” је ур-
небесним „женским причама”

Страну припремио

Јордан
Филиповић



На предстојећем Панчевач-
ком џез фестивалу у суботу, 8.
новембра, у дворани Култур-
ног центра Панчева, са својим
триом наступиће реномирани
амерички гитариста Џон
Аберкромби. Један од најути-
цајнијих и најцењенијих џез
музичара на овом инструмен-
ту у последње четири децени-
је, технички изузетно потко-
ван и свестран инструмента-
листа, омиљен међу колегама
музичарима, савршен је при-
мер уметника који у свом де-
лу спаја авантуристички дух и
чврсту укорењеност у џез тра-
дицији, од фјужна до постба-
па. Референтни музички сајт
„All Music” пореди га с Петом
Метинијем, Џоном Скофил-
дом, Мајком Стерном и дру-
гим великанима гитаре који
су своје место на сцени про-
нашли седамдесетих и осам-
десетих година прошлог века
и задржали га до данас.

Аберкромби је дискограф-
ску каријеру започео уласком
на „мала врата”, свирајући
крајем шездесетих на албуму
„Nasty” соул-џез оргуљаша Џо-
нија Смита Хемонда уместо
тада већ веома познатог Џорџа
Бенсона, који није успео да
уклопи снимање у свој кален-
дар. У групи „Dreams” сарађује
с Мајклом и Рендијем Бреке-

вљавају као директну везу са
историјом џез гитаре и да
истовремено ширим музичке
границе, које не морају нужно
да се односе на саму гитару”.

Деведесетих година засни-
ва трио са оргуљашем Деном
Волом и бубњаром Адамом
Нусбаумом; та плодна сарад-
ња овековечена је на три ал-
бума и концертним турнеја-
ма. Аберкромби остаје веран
својој фасцинацији џез оргу-
љама и у наредној инкарнаци-
ји те поставке, када на Волово
место долази Гери Версејс.
Актуелни трио наступиће и на
Панчевачком џез фестивалу.

Бубњар, колидер групе и ду-
гогодишњи Аберкромбијев са-
радник Адам Нусбаум један је
од најзапосленијих бубњара на
сцени, чије име је потписано на
преко 100 студијских албума.
Сарађивао је с Дејвом Либма-
ном, Џоном Скофилдом, Сте-
ном Гецом, Гилом Евансом,
Сонијем Ролинсом и другима.
Гери Версејс, свестрани пија-
ниста, клавијатуриста, оргу-
љаш и хармоникаш, своје име
на њујоршкој сцени стекао је
као члан награђиваног биг бен-
да Марије Шнајдер, а наступао
је и у читавом низу мањих по-
става с реномираним музича-
рима савремене џез сцене.

Н. Марковић

Награђени Горски
Кабадаја и Снежана
Јовчић Олђа

Разноликост у 
дисциплинама и 
техникама: од цртежа,
акварела и слика до
графика и скулптура

На Салону Панчева, који је
44. пут отворен у Галерији са-
времене уметности, овом
приликом, у уторак, 4. новем-
бра, награђени су уметници
Горски Кабадаја (прва, откуп-
на награда) и Снежана Јовчић
Олђа (другонаграђена). Њи-
хови радови су проглашени
најбољим у конкуренцији 28
уметнина, колико је ове годи-
не одабрано на конкурсу од 35
пристиглих дела. У жирију су
били историчарка уметности
Љубица Јелисавац Катић, ва-
јар Михајло Герун и уредница
ликовног програма Галерије
савремене уметности Ивана
Маркез Филиповић.

– Задатак није био лак, али
настојали смо да награду да-
мо неком ко је млад, вредан и
перспективан, како би му то
било ветар у леђа – изјавила је
Ивана Маркез Филиповић,
чланица жирија, чије је дело
такође изложено на Салону.

Горски Кабадаја је награђен
за рад у теракоти под називом
„ЕКВ раст”. Реч је о троделној
скулптури која сугерише – а
то је само једно од могућих ту-
мачења – емотивно мењање
човека под притиском живо-
та. Како је објаснио аутор, на
Салону је представљен само
један сегмент изложбе коју
тренутно припрема, а чији је
назив „ЕКВ или ЕКГ”, тј.
„Емоције кроз време или емо-
ције Кабадаје Горског”. Она ће
бити отворена наредног месе-
ца у нашем граду, а поред ње-
гових скулптура, суграђани ће
моћи да погледају и радове
Тамаре Цветић.

– „Емоције кроз време” су
заправо портрети у аутопор-
трету. Почело је тако што сам
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Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један зани-
мљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања мо-
гу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.

Два читаоца који до среде, 12. новембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање „Шта у вама може да изазове вихор очаја?”, на-
градићемо по једним примерком књиге „Kобна разме-
на” Робертa Ладламa. Имена добитника ћемо објавити у
наредном 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.

Година 1943. Буенос Ај-
рес. Док светом бесни Дру-
ги светски рат, спремају се
тајни преговори двају за-
клетих непријатеља. Деј-
вид Сполдинг је професио-
нални тајни агент на са-
мом врху црне листе Ге-
стапоа. Као искусног
стручњака, врховна коман-
да антинацистичке коали-
ције изабрала га је да у Ар-
гентини преговара с про-
тивничком страном. Нова
ратна стратегија је на по-
молу, а за производњу нај-
савременијег ратног оруж-
ја неопходна је узајамна
помоћ. За злокобну при-
мопредају је задужен не-
морални богати индустри-
јалац Ерих Рајнеман, који,
окружен армијом плаћене
војске, очекује повољан ис-
ход рата. Међутим, Спол-
динг и не слути да спора-

зум у позадини крије под-
мукле интриге. Немачки и
амерички корумпирани
индустријалци, тајне слу-
жбе и плаћене убице учи-
ниће баш све да се рат за-
врши у њихову корист. У
вихору очаја Сполдинг ри-
зикује да изгуби разум,
живот и жену коју воли.

КУЛТУРА

Музика
Четвртак, 6. новембар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: кон-
церт виолинисткиње Ане Ковачевић и пијанисткиње Ми-
лице Танасковић.

Петак, 7. новембар, 19.30, фоаје Културног центра: јавни
час студената Катедре за џез и популарну музику ФМУ у
Београду (пратећи програм Панчевачког џез фестивала)*.

Петак, 7. новембар, 20 сати, Дом Војске: анплагд концерт
„Рибље чорбе”.

Петак, 7. новембар, 20.30, дворана Културног центра: концерт
трија Стива Куна (главни програм Панчевачког џез фестивала)*.

Петак, 7. новембар, 21.30, „Аполо”: концерт бендова „Trig-
ger”, „Melmac Riders” и „Д’Фрижидерс”. 

Петак, 7. новембар, 22 сата, дворана Културног центра: кон-
церт квартета Анат Коен (главни програм Панчевачког џез
фестивала)*.

Субота, 8. новембар, фоаје Културног центра: јавни час
ученика џез одсека МШ „Јосиф Маринковић” из Вршца
(пратећи програм Панчевачког џез фестивала)*.

Субота, 8. новембар, 20.30, дворана Културног центра:
концерт Џона Аберкромбија (главни програм Панчевачког
џез фестивала)*.

Субота, 8. новембар, 22 сата, дворана Културног центра:
концерт дуа Јоахима Кина и Прабуа Едуарда (главни про-
грам Панчевачког џез фестивала)*.

Изложбе
Четвртак, 6. новембар, 19.30, Народни музеј: отварање из-
ложбе  „Панчево у Банатској војној граници 1764–1872”
(програм обележавања 250 година Банатске војне границе).

Књижевност
Уторак, 11. новембар, 19 сати, Градска библиотека: про-
моција књиге Бранкице Ковачевић „Потрага за срећом”.

Тематски догађаји
Четвртак, 6. новембар, 17 сати, Народни музеј: „Шетња са
Маријом Терезијом” (програм обележавања 250 година Ба-
натске војне границе).

Четвртак, 6. новембар,19 сати, Градска библиотека: представља-
ње џез едиције ИК „Утопија”. Учествују Мирослав Крстић и Ни-
кола Марковић (пратећи програм Панчевачког џез фестивала)*.

Петак, 7. новембар, 17 сати, МШ „Јован Бандур”: проф.
Милош Крстић представиће Катедру за џез и популарну
музику при Факултету музичке уметности у Београду (пра-
тећи програм Панчевачког џез фестивала)*.

Петак, 7. новембар, 19 сати, Народни музеј: музејска кре-
ативна радионица старих и уметничких заната.

Недеља, 9. новембар, 20 сати, „Електрика”: документарни
филм „No School for Children”.

Понедељак, 10. новембар, 19.30, Градска библиотека: три-
бина „Нови хладни рат”, говори војнополитички коментатор
Мирослав Лазански. Организатор је Удружење „Лас хентес”.

Среда, 12. новембар, 19 сати, дворана Културног центра:
свечана академија поводом 250 година од оснивања Банат-
ске војне границе.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Културни телекс

„Kобна размена”
Робертa Ладламa

ОТВОРЕН 44. САЛОН ПАНЧЕВА

МЕСТО АФИРМАЦИЈЕ МЛАДИХ УМЕТНИКА

мозаика код нас и доцент је на
ФЛУ на предмету зидно сли-
карство – мозаик. Другу награ-
ду, која ће јој омогућити само-
сталну изложбу у Галерији са-
времене уметности у 2015. го-
дини, добила је за мозаик
„Мирко”. Она је и овом прили-
ком показала како мозаицима,
које обично везујемо за са-
кралну уметност, веома добро
пристају и световне теме.

– Паралелно радим сакрал-
не мозаике, али и теме које су
блиске мојој уметничкој пое-
тици, као што су портрети,
инсекти, биљке, пејзажи... На
Салон сам послала портрет
дечака из Делиблатске пе-
шчаре и веома ме радује што
је жири уочио и наградио тај

М. Јакшић, Н. Јоцић, П. Дечов,
В. Доловачки, М. Грбић, Н.
Оњин Жужић, Д. Хусар, Ш.
Шеберле, Е. Сфера...), чије
присуство даје специфичну те-
жину збиру експоната”, навела
је Љубица Јелисавац Катић.

Сњежана Торбица и Владана
Молдован. Код свих њих се
виде извесна стилска и пое-
тичка померања, док су се
остали уметници махом пред-
ставили делима препознатљи-
вих стилских обележја.

У СУСРЕТ 17. ПАНЧЕВАЧКОМ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛУ

Гитарске мајсторије Џона Аберкромбија

ром, те са чувеним бубњаром
Билијем Кобамом, у чијем са-
ставу ће потом стећи реноме и
препознатљивост на фјужн-џез
сцени седамдесетих.

Властити дискографски пр-
венац „Timeless” објављује
1974. године, а одмах затим
оснива „Gateway Trio” с баси-
стом Дејвом Холандом и буб-
њаром Џеком Диџонетом. У
наставку каријере снима ал-
буме у малим формацијама,
најчешће у трију или кварте-
ту, освежавајући властити из-
раз кроз промене постава. За-
пажен је његов дуо-пројекат с
гитаристом Ралфом Тауне-

ром, а свира и на албумима
многих реномираних џез му-
зичара, међу којима су саксо-
фонисти Јан Гарбарек и Чарлс
Лојд, трубачи Енрико Рава и
Кени Вилер.

Виртуозан али одмерен, из-
узетне контроле сваког одсви-
раног тона, овај уметник је с
пуним правом стекао култни
статус међу љубитељима ги-
тарског џеза. „Преношење
традиције џез гитаре од Чар-
лија Кристијана и Џанга Ре-
нарта до данашњице веома је
важан аспект моје музике”,
објаснио је Аберкромби и до-
дао: „Волим да ме људи дожи-

Жири и награђени уметници Салона Панчева

радио портрет свог пријатеља,
а направио сам нешто што
много више личи на мене.
Схватио сам да је то заправо
он кроз мене. Од тада сам по-
чео да пратим шта људи оста-
вљају, какве трагове и емоци-
је, и то сам настојао да прето-
чим у дело – објаснио је Каба-
даја.

Снежана Јовчић Олђа је јед-
на од најзначајнијих уметница

рад – рекла је Снежана Јов-
чић Олђа.

Занимљиве радове ове го-
дине су на Салон послали и:
мр Зоран Деранић, затим
прошлогодишњи добитник
награде Салона – Душан Ма-
рино, те Иван Величковић,
уметник из Београда који тре-
нутно живи и ради у Панчеву,
као и Маријан Мушкиња, На-
да Денић, Снежана Манасић,

Како је у тексту за каталог
навела Љубица Јелисавац Ка-
тић, овај салон карактерише
разноликост у дисциплинама и
техникама изложених радова –
од цртежа, акварела и слика,
до графика и скулптура. „Са-
лон је и у овом издању место
афирмације уметника који
своје путеве још проналазе, по-
крај остварења стваралаца по-
тврђене репутације (Н. Денић,

Монографија „Трагови про-
шлости” о групи „Ван Гог”
Звонимира Ђукића и Србољу-
ба Радивојевића, коју је летос
објавила „Лагуна”, проглаше-
на је најбољом монографијом

59. Сајма књига у Београду. Ту
публикацију је дизајнирао
наш суграђанин Немања Ву-
јић, којег је жири посебно по-
хвалио због професионалног
и креативног дизајна.

НАГРАДА ЗА КЊИГУ О „ВАН ГОГУ”

Дизајн Немање Вујића



Џерард Вилијамс, аутор свет-
ског бестселера „Сиви вук –
бекство Адолфа Хитлера”, го-
стовао је 30. октобра други пут
у нашем граду, овом прили-
ком у фоајеу Културног цен-
тра ради промоције новог ро-
мана – „Колдиц: пројект Аме-
рика”. О каквој је књизи реч,
публици су, поред аутора, на-
стојали да објасне Горан Скро-
боња, преводилац тoг романа,
и Зоран Рапајић из издавачке
куће „Admiral Books”.

Рапајић је казао да је Вили-
јамсов „Сиви вук” и у Србији
био бестселер, пошто је читава
три месеца био на првом ме-
сту домаћих књижевних топ-
листа. Како је он подсетио,
реч је о публицистичком делу

које говори о могућностима
Хитлеровог послератног бек-
ства у Аргентину. Да Џерардов
нови роман „Колдиц” обећава
и да је вредан пажње, показује
и чињеница да се наведени из-
давач упустио у његово обја-
вљивање.

Према речима Горана Скро-
боње, „Колдиц” је трећа књига о
Другом светском рату коју је
превео у 2014. години. То, како
је рекао, није случајно, јер јe

Други светски рат дубоко уре-
зан у свест човечанства.

– Главни лик у роману „Кол-
диц: пројект Америка”, Лен, на-
стао је на основу прича које је
Џерарду Вилијамсу испричао
његов отац, учесник у Другом
светском рату. Ово је други на-
писани роман који се бави Ле-
ном, први је „Ленова пустиња”,
али хронолошки ће бити седми
у циклусу који ће имати двана-
ест делова – рекао је Скробоња.

Аутор је открио да није „по-
зајмио” само приче од свог
оца, већ је и његово име пода-
рио главном јунаку, с тим да се
не може рећи да је његов отац
исто што и књижевни лик Лен.

– У британској књижевно-
сти главни јунаци су углавном
Британци. Лен је Велшанин и
било ми је згодно да дам изве-
стан публицитет Велшанима у
историји. Лен ће пролазити
кроз различите ратне пустоло-
вине пошто планирам да, уко-
лико довољно поживим, напи-
шем још десет књига с тим ју-
наком – рекао је Вилијамс.

Пошто је радећи као нови-
нар често одлазио на ратишта
по свету, он је закључио да су
ратови страшни и грозни, али
у исто време и изузетно узбу-
дљиви. Други светски рат је
посебно инспиративан, јер су
његова генерација и оне сле-
деће одрастале на филмовима
и причама о њему.

Четвртак, 6. новембар 2014.

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

Роузи Хопкинс очекује ве-
лику пометњу у животу. Ње-
ној остарелој баба-тетки Ли-
лијан – отреситој, незави-
сној Лили која никад не
прича о прошлости – по-
требна је њена помоћ. Роузи
одлази на неколико месеци
у сеоце у провинцији како
би се бринула о њој. Уз то,
Роузи ће бити далеко од Џе-
рарда, човека с којим мисли
да се ускоро скраси, схвата-
јући да ће много недостаја-
ти једно другом... Зар не?

Лилијан Хопкинс целог
живота води продавницу
слаткиша у Липтону. Није
је затварала ни за време ра-
та ни током бројних сео-
ских породичних свађа.
Док се бори с помишљу да

је можда време да прода
радњу, носи се и с тајном
историјом скривеном иза
тегли с предивно бојеним
слаткишима.

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, 12. новембра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питања „Каква се историја крије иза малих
ствари?”, наградићемо по једним примерком књиге „До-
бро дошли у Роузину продавницу слаткиша из снова”
Џени Колган. Имена добитника ћемо објавити у наред-
ном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књи-
жари „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.

Роман с рецептима
Џени Колган

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

ЛОКАЛНИ ОСВРТ НА НАЈВЕЋУ КЊИЖЕВНУ МАНИФЕСТАЦИЈУ У РЕГИОНУ

САЈАМСКИ КОЛАЖ 

На штанду КРР-а у среду, 29. октобра, Вукашин Штрекер,
Панчевац који живи у Њујорку, потписивао је свој тек об-
јављени роман „Забрана употребе ватре и воде”.

– Забрана употребе ватре и воде је казна која је посто-
јала у римском праву и подразумевала је изгнанство пре-
ступника. Мени се то учинило као адекватан наслов за
роман, јер се у њему бавим изгнаницима, свим оним
имигрантима који су, као ја, отишли из земље. Може се
рећи да је све у тој књизи аутобиографско и односи се на
мојих првих седам година у Америци, док сам био бу-
квално на дну – објаснио је Штрекер.

Реч је о изузетно узбудљивом роману, који би се могао
назвати и приручником за преживљавање (наших) ими-
граната у Њујорку. Штрекер веома спретно развија лепе-
зу ликова из разних крајева света, од оних с тоталног дна,
наркомана, алкохоличара и робијаша, до света великих
музичких дива и екипа које их окружују.

Штанд „Панчевачко читалиште” налазио се у Хали 4, окружен
штандовима неколико српских библиотека. Његова јединстве-
ност се састојала у томе што се на једном месту представила
готово читава панчевачка продукција, односно била су засту-
пљена стара и нова издања свих градских културних установа
и појединих невладиних организација. Иницијатор и органи-
затор наступа је била Градска библиотека Панчево.

Поједине књиге могле су се само прелистати на штанду –
што се односи на издања Историјског архива, неке су биле на
продају, док су, рецимо, стари примерци зборника „Рукопи-
си”, „Драфт” и још неке публикације заинтересовани могли да
добију бесплатно.

– Људи су генерално веома заинтересовани за издања Историј-
ског архива, али је политика те куће да се њихове књиге не про-
дају, тако да ми имамо улогу да повежемо заинтересоване, а че-
сто су то наши људи који живе у иностранству, и наведену инсти-
туцију. У суштини, најбоље су се продавали стрипови, издања ко-
ја су приредили Зупан и наш Саша Ракезић, а затим књига о Хо-
локаусту Томислава Бекера, тројезична монографија „Друм” –
рекао је Горан Траиловић, менаџер панчевачког штанда.

Како је рекао, „Панчевачко читалиште” су посећивали људи
које имају специфична интересовања и остварени су добри
контакти с колегама.

Забрана употребе 
ватре и воде

ПРОМОЦИЈА РОМАНА ЏЕРАРДА ВИЛИЈАМСА

Ленове ратне пустоловине

Непосредно пред сајам објављена је романсирана биографија
Мике Антића – „Сутрадан после детињства” – из пера Немање
Ротара. Аутор је ту књигу потписивао на штанду свог издавача
„Архипелага” у четвртак, 30. октобра.

– Постоји више разлога зашто сам приступио писању роман-
сиране биографије Мирослава Мике Антића. Пре свега, имао
сам потребу да обрадим неке породичне теме, оне о којима ни-
сам никада писао. Понирање у дане детињства, прегледање
старих породичних фото-албума, писама, разгледница и ро-
жданика учинило је да скренем пажњу са суморне свакодневи-
це на време детиње безбрижности. Осећао сам се растерећено
и пријатно, за разлику од писања ранијих дела, када сам током
обраде података имао осећај мучнине. Такође, Мика стоји на
прагу детињства као чувар бенгалске ватре, односно све те деч-
је невиности и нежности, а време у коме живимо је управо
оскудно у љубави и разумевању – рекао је Ротар.

Његов циљ је био да покаже сву генијалност Антићеве лич-
ности, његов ренесансни дух у времену свеопште редукције.
Аутор је успео да напише књигу пријемчиву најширем кругу
читалаца, а притом је остао у оквирима уметничке прозе.

Генијални Мика Антић

На 59. сајму књига представљена је књига посвећена ве-
читом дербију, чији су аутори наш суграђанин Вуле Жу-
рић и Божо Копривица. Она има два наслова: „Дерби, мој
дерби” и „Много смо јачи”, и подразумева два погледа на
домаћи фудбал – један звездашки (Журићев), други пар-
тизановски (Копривичин). Ову публикацију је објавио
„Службени гласник” и права је посластица за све којима
су читање и фудбал најважније споредне ствари на свету.

На штанду „Солариса” представљено је реиздање анто-
логије српске крими-приче „На трагу”, коју су крајем де-
ведесетих приредили Панчевац Васа Павковић, књижев-
ни критичар, и Дејан Илић, уредник у часопису „Реч” и у
издавачкој кући „Фабрика књига”. У тој књизи су засту-
пљене приче Зорана Ћирића, Љубице Арсић, већ помену-
тог Вулета Журића, Васе Павковића, Срђана В. Тешина и
других аутора.

Дерби, мој дерби

Панчевачко читалиште

Иванка Радмановић, пе-
сникиња из Панчева, пот-
писивала је своју нову књи-
гу „Рајски кавез” у суботу, 1.
новембра, на штанду ИК
„Филип Вишњић”. Уз то,
она је, као и суграђанке
Александра Михајловић и
Гордана Влајић, те још 37
песника, читала своју пое-
зију на штанду Републике
Српске, у оквиру сајамске
манифестације „Башта сље-
зове боје”.

– Моја књига  „Рајски ка-
вез” заснива се на концепту
„кавеза” који изаберемо
као модел живљења и на-
чинима на које сами себе
затварамо, било да се ради
о љубави, страсти, неисти-
ни, дволичности, животној

колотечини, страху... живо-
тима којима нисмо задо-
вољни, а не усуђујемо се да
их променимо – рекла је
Иванка Радмановић.

Рајски кавез Удружење „Културис”, у са-
радњи с Градском библио-
теком у Новом Саду и Град-
ском библиотеком Панче-
во, приредиће међународни
округли сто на тему „Јавне
библиотеке и њихова пу-
блика” у ректорату Ново-
садског универзитета, 7. но-
вембра, од 10 до 17 сати.

Округли сто ће се бавити
двема широким областима:
улогом јавне библиотеке у ло-
калној заједници и јавним би-
блиотекама у дигиталном до-
бу. Свака ће бити третирана у
оквиру засебне панел-диску-
сије којој ће претходити изла-
гања гостију из Србије, Вели-
ке Британије и Шпаније.

ОКРУГЛИ СТО У НОВОМ САДУ

Библиотеке 
у дигиталном добу

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Милка Поповић, архитекта

Постоје писци које радо чи-
тате и којима се често вра-
ћате. То је као нека непре-
жаљена љубав, носталгија
или сродност, сензибилитет
који вас храни и чини вас
стварнијим. Често такви пи-
сци својим постојањем и де-
лима постају као светиони-
ци, а наша блискост с њима
расте, као и жеља за познан-
ством, иако их већ дожи-
вљавамо као неког свог.

Након много времена
указала ми се прилика да се
упознам с Давидом Албаха-
ријем. Истина, сам сусрет
није био ништа посебно.
Сајам књига и метеж није
неко место које обећава.
Али идеја о сусрету с њим
била ми је довољна да се
невољно пробијам кроз ши-
зофрен Београд у нади да
тај петак неће изгледати
као сви остали. Мењајући
превозе, седишта, слике љу-
ди који долазе и пролазе,
присећала сам се његових
књига и тренутака када сам
их откривала. „Снежни чо-
век” је био окидач. Сећам
се како су блеснули „Радо-
во” издање и поглед мог
пријатеља када ми је једног
недељног поподнева пру-
жио ту књигу. „Фрас у шу-
пи”, „Цинк”, „Гец и Мајер”,

„Мамац”, „Други језик”,
мистицизам, једноставност,
мудрост, тишине – у нама
се буде у различитим исти-
нама о животу, страдању,
патњи, љубави и нади.

На столици испред штан-
да „Чаробне књиге” седео је
склупчан човек, сувог лица
и коже. Дрхтавим гласом је
поновио моје име и узимају-
ћи неспретно оловку у руке,
док је уредник издавачке ку-
ће покушавао да му помогне
што неприметније, подигао
је поглед ка мени, жив као
сви они судари мисли и осе-
ћања који се десе док вас но-
се туђи ликови и судбине
пишчевих романа. Иако се
последњих година његово
тело супротставља Паркин-
соновој болести, дух не ми-
рује. Последњи роман, „Жи-
вотињско царство”, поново
нас тера у преиспитивање
тога ко смо и куда идемо.

Давид Албахари
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Иако су под окриљем FIA и
„Формула 1” и рели надмета-
ње, светски шампионат ту-
ринг аутомобила је прича за
себе. Врхунска организација,
трке на свим континентима,
светске звезде, ривали са зара-
дама које се мере милионима
евра, пребогати спонзори, сјај,
блештавило арена од неколи-
ко милијарди долара... Захва-
љујући Дуци, момчини висине
207 цм, Панчево и Србија су
имали ту привилегију да буду
део тог „светског циркуса”.
Пред почетак сезоне сви свет-
ски медији су пренели вест – у
овогодишњем WTCC-у надме-
таће се и легендарни Себасти-
јан Лоеб, вишеструки шампи-
он света. Између осталих асо-
ва наш Дуца је добио шансу и
да се трка са идолом клинаца
широм планете, да буде раме
уз раме са човеком кога у ау-
то-свету сматрају божанством.

– Ово је заиста нешто неза-
мисливо и не може се препри-
чати. Свих двадесет година
каријере и све титуле не могу
да се пореде с наступима у
WTCC-у. Ми ствари гледамо
кроз очи Србије, али кад про-
путујеш земаљску куглу уздуж
и попреко, слика је потпуно
другачија. Ауто-трке су нај-
скупљи спорт, то је ствар пре-
стижа, исказивање моћи једне
земље... „Еуроспорт” је прено-
сио надметања у 189 земаља

света, а ако се томе дода и по-
датак да је чак 111 национал-
них телевизија имало директ-
ну слику са сваке трке, долази
се до податка да је овогоди-
шњу сезону гледало око 750
милиона људи на планети! –
преноси Дуца, само за читао-
це „Панчевца”, своја светска
искуства.

И почело је – Мароко,
Француска, Мађарска, Сло-
вачка, Аустрија, Русија, Бел-
гија, Аргентина, Кина (Пе-
кинг и Шангај), Јапан, државе
у којима је раме уз раме са Ло-
ебом, Тарквинијем, Лопезом,
Монтеиром, Коронелом, Ми-
хелицом и осталим свет-
ским асовима возио и
наш Дуца. И то како:
па, како он једино и
уме – одважно, без
страха од искусних
мајстора за воланом.
То је показао већ у де-
битантској трци, када је у
Мароку заузео пето место.

– Можда ми је то било и
најбоље надметање, најбоље у
смислу да сам тада био пси-
хички најстабилнији. Једно-
ставно, „нашпановао” сам се-
бе чињеницом да сам међу
најбољима, да сам већ пости-

гао успех, да немам шта да из-
губим... Возио сам без икаквог
оптерећења, али... После врло
доброг резултата почео је да
расте и притисак. Немам пој-
ма одакле се он створи, ваљда
увидиш да си ту, да имаш ква-
литет, да си брз, али једно-
ставно не да ти ауто, не може
јаче. Гази, гази, али једностав-
но не иде. Онда се и тактички
греши. Ух... Тешка је то борба,
пре свега са самим собом.
Квалификације су у ствари
најважније, али и прва трка.
То треба извести максимално

махерски и без грешке. У дру-
гој трци се мења температура
асфалта, аутомобила, треба
држати „грип”... Али да би се
то све знало, потребно је изве-
сти хиљаде километара на
оваквим такмичењима, а за
ривале сам имао искусне во-
заче, људе од 100 милиона
евра, ма, у једном тренутку
сам почео да „лудим” – с узбу-
ђењем у гласу покушава Дуца
да нам преприча и што верни-
је дочара моменте са стазе.

Светски шампионат туринг
аутомобила је једно од најпо-
пуларнијих такмичења на
планети, а учесници у њему,

возачи, права су божанства
у својим земљама.

– То је неописиво.
Лоеб изазове такву по-

метњу да је то не-
вероватно. Ње-

га долазе да
виде хи-

љаде људи, светски крем, сви
желе да га макар додирну, за
аутограм би дали богатство. То
је хистерија, лудило... Исто је
и са Хуаном Маријом Лопе-
зом. Његова Аргентина апсо-
лутно стоји иза њега. По попу-
ларности он је у својој земљи
одмах иза Лионела Месија. На
пример, Термас де Рио Хондо
је место удаљено два и по сата
лета од Буенос Ајреса. Село.
Помислио сам: ко ће у овој за-
бити да нас гледа? А када је
трка почелa, посматрало нас је
80.000 људи. Обезбеђење је
имало пуно посла, јер су неки
хтели да искоче на стазу, да се
баце под Лопезов ауто. Попу-
ларни Пећито је бог у својој зе-
мљи. Слично је и са Мађаром
Михелицом, кога дође да по-
држи 70.000 његових сународ-
ника... Задовољан сам како су
ме љубитељи аутомобилизма
прихватили широм света. Сви
су желели фотографију, делио
сам на хиљаде аутограма по-
сле сваке трке, иако смо у оба-
вези да се потписујемо само
сат времена. Имам одличан
однос с фановима. Драго ми је
због тога, наравно – скромно
каже наш ас, возач НИС–Пе-
трол и Кампос рејсинг
тима.

Иако је по много
чему био аутсајдер,
осим по свом мај-
сторству за воланом,
Дуца је већ у деби-

тантској сезони
у WTCC-у

у своје памћење урезао слике
које ће му остати за цео живот.

– Ово је ненормално тежак
и напоран спорт – и физички и
психички. Велика брзина,
просек око 180 километара на
сат, непрестано кочење, које за
последицу има стално трзање
главе, а потом и бол у врату,
притисак на кичму је страхо-
вит, очи стално „лете око гла-
ве”, појасеви секу ребра... Ис-
црпљујуће. Пред трку не спа-

вам од адреналина, а потом
бар две ноћи од болова. Пре
одласка у Јапан имао сам бо-
лове у грудима, али нисам
смео да кажем мами, јер она је
лекар, не би ме пустила да
идем. Шалим се мало, али те-

шко је заиста. Сада, ваљда
док се све не слегне,

стално пијем „кафе-
тин” против главо-
боље – наставља
Дуца своју причу.

А трка је само
завршни део „пу-
тујућег цир-
куса”, од-

носно продукт онога што се
дешава данима пре надмета-
ња. Дуцин „шевролет” на ме-
сто такмичења путује бродом,
тим стиже чак седам дана пре
возача, како би направио бокс,
место на коме се налазе и ку-
хиња, кревети за одмор, собе
за масажу... Возачи стижу ка-
сније... Тим сачињава триде-
сетак људи. Како и не би када
је огроман новац у питању.
Само шасија аутомобила ко-
шта око 500.000 евра. Инже-
њер за мотор је све време ту,
без њега не може да се упали
„машина”.

– Мора тако, јер сам ја пред
трку у свом свету. Борим се са

огромним притиском, са не-
извесношћу. Не знам шта ме
чека. Размишљам о свему.
Осећај је као да идеш у рат,
јер се можда и нећеш вратити
из њега – описује Дуца
своја осећања пред так-
мичење.

И онда се „догоди-
ла” недеља, 26. ок-
тобар. Јапан,
чувена ста-

за „Сузука”. Већ у раним јутар-
њим часовима по нашем вре-
мену Србијом је одјекнула вест
јака као детонација бомбе –
Душан Борковић Дуца, момак
са срцем великим као Панче-
во, ушао је у историју светског
аутомобилизма. Освојио је
друго место и постао први Ср-
бин који се попео на подијум у
Светском шампионату туринг
аутомобила.

– Знао сам да ми је трка у
Јапану била можда и пресуд-
на у каријери. Морао сам да
покажем потенцијал, да вре-
дим за WTCC. Да евентуално
„купим улазницу” за следећу
сезону. Био сам стабилнији у

глави. Први и други круг сам
одвезао резервисано, ми-
слио сам да ћу бити шести-
седми, али све је легло како
треба. Сродио сам се с ма-
шином, имао сам језиво до-
бар темпо. Коцкице су се ко-
начно сложиле. Нисам знао
да ћу бити толико брз. Тар-
квинија прва два-три круга
нисам могао да ухватим, јер
просто нисам пронашао
грип стазе. Возио сам мало
резервисаније, међутим, ка-
ко сам добијао самопоузда-
ње, тако сам почео да бежим

противницима. Ту сам
одушевио себе, а кад
сам прошао кроз циљ,
потпуно сам се погу-
био. Из Јапана носим
само најлепше утиске.
Ово се памти цео жи-

вот – испричао је у даху
наш суграђанин.

Душан Борковић Дуца –
шампион над шампионима.
Људина која зауздава „челичне
звери” од милион евра. Човек-
аутомобил. У трку улаже целог
себе. Свој живот. Не уме друга-
чије. Зато и јесте другачији. 

Свака част, мајсторе!

Александар Живковић

ДУЦА БОРКОВИЋ – ОД КАРТИНГА ДО ПОДИЈУМА У WTCC-у

КАД ЧОВЕК И МАШИНА ПОСТАНУ ЈЕДНО

ССУУССРРЕЕТТ  СС  ННООВВААККООММ

Душан Борковић је боравак у Шангају искористио и да се сретне

с Новаком Ђоковићем, који је у том граду играо турнир.

– Сезону сам почео лоше и већ сам почео психички да падам. За-

хвалио бих му на сјајним саветима. Рекао ми је: „Свака част на упор-

ности. Циљај врх, способан си за то. Знам да можеш, јер какве су ти

мисли, такав ти је живот. Бавиш се опасним спортом, то је друга ди-

мензија. Треба наћи компромис у глави, бити најбржи, али и чувати се-

бе, не слупати се и, не дај боже, завршити живот. Ти се тркаш са са-

мим собом, а ја само ударам лоптицу”.

ААННДДРРИИЈЈААННАА  „„ЗЗММААЈЈ””

Сваки тренутак Дуцине сре-

ће, психичког пада, задо-

вољства, напада адренали-

на, заједно с њим прежи-

вљавала је и његова супру-

га. Она је стално уз њега.

– Да Андријана није ушла

у мој живот, ни ја не бих

био ово што сам сада. Она

је змај. Она све ради.

Стално је на састанцима,

активна је од седам ујутру

па до три сата наредног

дана. Организује презен-

тације, договара се, прего-

вара... Прави је професио-

налац, сви директори у

WTCC-у је поштују. И она

је целу себе уложила у

овај успех – каже Дуца.

ППООДДРРШШККАА  ГГРРААДДАА  ИИ  ДДРРЖЖААВВЕЕ

– Са челним људима Србије имам добру сарадњу, имам по-

дршку премијера. Велику захвалност дугујем и свом граду,

који ме подржава онолико колико може. Очекујем још већу

подршку и бољу сарадњу у наредним годинама, а ја ћу се као

и до сада трудити да заставу Србије и грб мог града истичем

при сваком наступу широм света – искрен је Борковић. 

ДДВВАА  ММИИЛЛИИООННАА  ЕЕВВРРАА

Овогодишња сезона је нашег аса коштала два милиона

евра. На први поглед, превелика сума, али потребно је и

више како би се тренирало, тестирало...

– Није то тако страшно и недостижно, иако сам свестан

ситуације у којој се Србија налази. Панчево је познато по

нама спортистима, па када би се мало повећао цео буџет и

уз помоћ државе, Покрајине Војводине и спонзора, могао

бих да будем конкурентан ривалима и убудуће. Јер, по не-

ким проценама, моја пи-ар вредност сада износи око 100

милиона евра. Промоција би се вишеструко исплатила сви-

ма – додаје Душан.

ДДООГГООДДИИННЕЕ  ЈЈООШШ  ББООЉЉИИ

Иако на почетку каријере у „турингу”, Борковић је, најверо-

ватније, освајањем другог места у Јапану завршио сезону

пошто због финансија и пробијања буџета неће ићи у Ма-

као. Ипак, нада се најбољем за следећу сезону.

– Ово је тек почетак дугог пута на интернационалној сце-

ни. Наредни циљ ми је да се на победничком постољу на-

ђем бар два-три пута, а потом и да дохватим шампионску

круну – закључио је Дуца. 



Јужнокорејска ауто-инду-
стрија је почев од 2000. го-
дине доживела праву рене-
сансу и својим новим моде-
лима постала и више него
конкурентна на тржишту
аутомобила. Најпознатији и
највећи произвођач из те зе-
мље Далеког истока, „Хјун-

даи”, започео је производњу
малог градског аутомобила
који је био веома популаран
чак и код наших купаца, а
то је „гец”.

Тај градски аутомобил
привлачи потенцијалне куп-
це симпатичним изгледом,
али и квалитетним ентери-
јером. У возило дугачко не-
што више од 3,8 метара ко-
мотно се могу сместити че-
тири одрасле особе, а може
послужити и као породични
аутомобил уколико немате
велике прохтеве када је у
питању пртљаг. Производио
се од 2002. па до 2011. годи-
не, а о квалитету и поузда-
ности возила говоре многа
признања и награде које је
„гец” добио током ових де-
вет година. На тесту ЕВРО

НКАП освојио је четири зве-
здице.

Листа мотора који су у
њега уграђивани креће са
1,1-литарским бензинцем
од 62 коњске снаге, преко
мотора од 1.300 кубика (82
кс) и радне запремине од
1,4 литра са 97 „коња”, па

све до највећег бензинца од
1.600 кубика који развија
снагу од 105 „коња”. Сви по-
менути агрегати су веома
поуздани и са умереном во-
жњом мали потрошачи.
Најбољи однос потрошња–
–перформансе има свакако
мотор 1,4. У понуди су били
и дизелаши од 1.500 кубика,
али се они нису показали
као добро решење. При ку-
повини обратите пажњу на
лимарију, задње кочнице и
вешање аутомобила, који
спадају у слабе тачке „геца”.

Цене за добро очуване
примерке крећу се од 2.500
па чак до 3.200 евра. Ако се
распитате код власника, сви
ће вам рећи да је аутомобил
прилично поуздан и да до-
ста добијате за мало новца.

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

Симболи као опис
аутомобила

Истичу квалитет
и моћ

Логотипи и називи имају бит-
ну улогу у стварању брендова
и може се рећи да су у поједи-
ним случајевима били пре-
судни у успеху неке компани-
је, па тако и аутомобилске.
Како су настали и шта значе?

У част племића
Шведски произвођач аутомо-
била је прво возило направио
1927. године и од када посто-
ји, оснивачи „Волвоа” су же-
лели да симбол који се нала-
зи на њиховим производима
репрезентује снагу. Током го-
дина он се незнатно мењао, а
на знаку фабрике и данас до-
минира симбол Марса, који
представља моћ и снагу коју
су оснивачи желели да пред-
ставе.

Фабрика „Алфа Ромео” по-
зната је по аутомобилима по-
себног дизајна. На округлом
знаку који је подељен на два
дела налазе се крст (с леве) и
змија (с десне стране). Оба
симбола су инспирисана ле-
гендом о Отонију Висконтију,
племићу из Милана, који је
убио змију што је нападала и
јела људе.

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

ЧИТАВА ПРИЧА У ЈЕДНОМ ЗНАКУ

„Шевролет” је један од во-
дећих произвођача аутомоби-
ла у САД, а лого компаније је
на листи најпрепознатљиви-
јих у свету. Идејни творац
знака фабрике је и њен осни-
вач Вилијам Дурант, који дуго
није могао да се одлучи како
ће изгледати симбол што ће
се наћи на аутомобилима те
фабрике. Током боравка у
Француској добио је идеју на
основу симбола који је видео
у хотелској соби, али се њего-
ва супруга није сложила с тим
и замолила га је да још разми-

сли. Дурант је послушао савет
и сачекао до момента када је
прелиставао локалне новине у
Вирџинији током одмора. У
њима је видео потенцијално
решење, а у овом случају се и
његова „лепша половина”
сложила са идејом. Златни
крст од метала тако предста-
вља сјај и квалитет аутомоби-
ла компаније „Шевролет”.

„Абарт” је Шкорпија у хороскопу
Аутомобили из Јапана углав-
ном носе називе оснивача фа-
брика које их производе, што
није случај с „Мицубишијем”.
Име компаније је заправо
сложеница речи „митсу”, што
значи „три”, и „хиши”, у пре-
воду „водени кестен”, а у пре-
несеном значењу: дијамант.
Три дијаманта и данас се на-
лазе на аутомобилима „Мицу-
бишија” и представљају мо-
рал, одговорност и комуника-
тивност. Није случајност то
што су дијаманти црвени, јер
та боја треба да подсећа воза-
че на јединствени осећај во-
жње који та компаније обећа-
ва својим купцима.

Италијанска тјунерска кућа
„Абарт”, која је сада у власни-
штву „Фијата”, има веома за-
нимљив логотип. Основа те

„ГЕЦ” – КВАЛИТЕТ 

ЗА МАЛО НОВЦА

ознаке је штит који симболи-
зује моћ и снагу. Доминирају
жута и црвена боја, које гово-
ре о спортским карактеристи-
кама возила, али и Шкорпија,
хороскопски знак оснивача те
марке – Карла Абарта.

Када је основан „Рено”, ло-
готип фабрике је био потпуно
другачији. На медаљону су
били исписани иницијали
тројице браће Рено (Марсе-
ло, Луј и Фердинанд), а знак
какав нам је познат данас,
први пут је употребљен 1925.
године. Симбол дијаманта
представља квалитет возила
тог француског произвођача.
„Шкода” је некад производи-
ла бицикле, а тај бренд се
звао „Славија”. Чешку фа-
брику су основала браћа Ло-
рин и Клемент.

Први логотип са именом
„Шкода” нашао се на тржи-
шту 1926. године, а као и да-
нас, имао је ловорове гране.
Стрела с крилом треба да
представља тежњу ка напрет-
ку и бољитку. Деведесетих го-
дина је дошло до измена:
стрела је остала на знаку, али
сада је зелене боје, што при-
казује тежњу произвођача ка
очувању животне средине.

Киша и обилне падавине не
стварају проблем возачима са-
мо током вожње, већ се нерет-
ко дешава да вода улази у пут-
ничку кабину. Влага у кабини
узрокује магљење стаклених
површина, а самим тим је
прегледност из возила лошија.
Међутим, ово је најмањи про-
блем који може да вам проу-
зрокује вода у кабини.

Према речима сервисера
„Ауторемонта Пивашевић”,
вода најчешће у кабину проди-
ре кроз вентилацију аутомоби-
ла. Одводни канали, који тре-
ба да усмере атмосферску воду
ван каросерије, с временом се
због прашине и осталих нечи-
стоћа запуше, а кишница оста-
је у вентилационом систему.
Тада је могуће да процури на
вентилациони систем и доведе
до квара на вентилатору или
продре кроз филтер клима-
-уређаја у кабину. Влажна сре-
дина погодује развоју бактери-
ја и уколико дуго времена про-
ведете у таквом аутомобилу,
није искључено да ћете имати
здравствених проблема.

Такође, вода може да про-
цури на електричну инстала-
цију, електрокомпоненте и
централну рачунарску једи-

СПРЕЧИТЕ ПРОДОР ВОДЕ

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

оног система. Код новијих во-
зила ветробранска стакла се
фиксирају уз помоћ посебног
лепка, који с временом може
да попусти и створи проблеме с
водом.

У свакој од поменутих си-
туација најбоље је обратити
се сервисерима, који ће заме-
нити заптивну гуму ветро-
брана или поново залепити
стакло. У „Ауторемонту Пи-
вашевић” издвајају цену од
само 4.000 динара за лепље-
ње стакла на возилу „пунто
класик”. Напомињемо да је
превентивну контролу запти-
вености ветробрана и чишће-
ње одводних канала потреб-
но обавити једном годишње,
најбоље пред јесењу и зимску
сезону, када су падавине че-
шће и обилније.

Четвртак, 6. новембар 2014.

automobilizam@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Немања 
Урошевић

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

Возачи под дејством алко-
хола који су први пут ухва-
ћени у прекршају, до тада су
у просеку осамдесет пута
управљали возилом пијани.

Једна од пет саобраћајних
незгода у граду деси се
услед тражења паркинга.

Власници аутомобила код
којих је позиција седења во-
зача виша у односу на стан-
дардна возила, чешће пре-

корачују брзину, јер немају
осећај да се крећу довољно
брзо.

Током управљања аутомо-
билом возачи скрећу поглед
с пута на сваке четири се-
кунде и траже нешто по во-
зилу десет пута у сату.

Пешаци мисле да их возачи
могу видети са дупло веће
раздаљине од оне с које их
заправо могу уочити.

ПЕШАЧКИ РЕЗОН

Покровитељ стране

001133//333333--335555

www.auto-remont.co.rs

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

ОБЕЗБЕДИТЕ ГУМЕ НА ВРЕМЕ
У „Ауторемонту Пивашевић”, поред на-
ведених, можете купити и пнеуматике
осталих димензија реномираних свет-
ских произвођача, као што су: „Фулда”,
„Ханкок”, „Гудјир”, „Семперит”, „Ба-
рум”, „Тојо”, „Тигар”... Ако одлучите да
зимске гуме набавите у овом ауто-цен-
тру, њихова замена и монтажа су бес-
платне.

Уколико немате где да одложите летње
гуме, „Ауторемонт Пивашевић” својим
купцима пружа могућност њиховог скла-
диштења и чувања до следеће сезоне.

ницу возила. То доводи до
озбиљнијих кварова и угрожа-
вања сигурности путника у
случају да безбедносни систе-
ми у аутомобилу откажу услед
влаге. У „Ауторемонту Пива-
шевић” кажу да чишћење
ових канала није скупа интер-
венција и да треба да реагује-
те на време како бисте преду-
предили веће проблеме.

Сервисери из овог ауто-центра
напомињу да систем вентила-
ције није једини „пут” којим
вода допире унутар кабине.
Ветробрани и кровни прозори
(шибери) такође су места на
којима киша улази у путнички
простор. Код старијих аутомо-
била ветробранско стакло се
монтирало на каросерију уз
помоћ заптивних гума, које
имају и улогу заптивача.

Услед старења гума постаје
тврђа и губи еластичност, као и
своје заптивно својство. То до-
води до стварања ситних отво-
ра између гуме и ветробрана,

кроз које вода улази у путнич-
ки простор. Исто је и код
кровних прозора. Када је реч о
шиберима, возачи морају
обратити пажњу на заптивну
гуму, али и на одводне канале,
који се услед нечистоћа запу-
ше као и у случају вентилаци-

ИИзз  ссввоојјее  ппооннууддее  „„ААууттооррееммооннтт  ППиивваашшееввиићћ””  ииззддвваајјаа::

114455//8800//РР1133 3.950 дин.

115555//8800//РР1133 3.560 дин.

116655//7700//РР1144 4.400 дин.

119955//6655//РР1155 4.900 дин.

220055//6655//РР1166 9.122 дин.

**  УУ  ццееннуу  јјее  ууррааччууннаатт  ии  ППДДВВ..



Иницијативни одбор Краји-
шког демократског форума
сматра да се с приближава-
њем 31. децембра, дана до
када Срби прогнани из Хр-
ватске који имају српску
личну карту или избјеглич-
ку легитимацију морају од-
јавити пребивалиште у Хр-
ватској и поништити хрват-
ску личну карту, појачавају
тјескоба, страх и осјећај би-
јеса и беспомоћности код
наведене страдалничке по-
пулације.

С једне стране, Хрватска
врши притисак на протјера-
не Србе да се до наведеног
датума изјасне гдје ће има-
ти пребивалиште, под прет-
њом законских санкција
уколико то не ураде. С друге
стране, хрватски конзулати
у Суботици и Београду уно-
се додатну нервозу и конфу-
зију вршећи притисак на
српске прогнанике да одјаве
пребивалиште у Хрватској и
пониште личне карте, али
спречавајући их да поднесу
захтјеве за привремени бо-
равак на рок од пет година
ван Хрватске, што им је
омогућено по постојећим
законима Хрватске. При-
временим боравком изван
Хрватске омогућено им је
да задрже двије личне карте
и на тај начин остваре мно-
га стечена и имовинска пра-
ва у Хрватској.

Притисак хрватских вла-
сти се манифестује и дво-
струким поступањем када

су у питању захтјеви за при-
времени боравак изван Хр-
ватске. Повратницима и
онима који су у поступку
стамбеног збрињавања одо-
брава се привремени бора-
вак изван Хрватске до пет
година, а протјеранима у
Србији се у конзулатима не
примају захтјеви за привре-
мени боравак ван територи-
је Хрватске!

КДФ упозорава сународ-
нике протјеране из Репу-
блике Хрватске да добро по-
размисле које све последи-
це могу наступити услијед
одјаве пребивалишта у Хр-
ватској и поништавања хр-
ватске личне карте. Сви Ср-
би протјерани из Хрватске
који послије 31. децембра
2014. одјаве пребивалиште
третираће се као страни др-
жављани и следствено томе
њихова имовина ће се по ва-
жећим законима у Хрват-
ској опорезивати по далеко
вишим пореским стопама
него хрватским држављани-
ма! А одатле до губитка
имовине није далек пут!

Подршка власти Републи-
ке Србије је недовољна или
уопште се не осјећа, тако да
су Срби протјерани из Хр-
ватске разапети између
притиска Хрватске и небри-
ге Србије или можда њене
немоћи, што у крајњој ли-
нији избјеглима и протјера-
нима дође на исто.

Милан Мркела, 

председник ИО КДФ-а

Почела конзервација и
рестаурација таванице
у Свечаној сали

Светлана Месицки је на челу
Народног музеја Панчево го-
дину дана, најпре у в. д. стату-
су, а однедавно и као дирек-
торка те институције. То је
био повод да у уторак, 4. но-
вембра, она сазове прес-кон-
ференцију и објави шта се све
у тој установи радило и деша-
вало у протеклом периоду.

Као један од најзначајнијих
пројеката она је навела кон-
зервацију и рестаурацију сли-
кане орнаментике у Свечаној

сали Народног музеја. Ових
дана се постављају скеле за тај
посао, а све ће бити завршено
до фебруара 2015. године. По-
ред тога, рекла је да су успе-
шно спроведене две јавне на-
бавке. Једна од њих је санаци-
ја дела крова и тај посао је при
крају, а друга је израда про-
јектно-техничке документа-
ције за цео музеј како би 2015.
године почела реконструкција
целог објекта.

– Морам напоменути и то
да је завршена ревизија ли-
ковних збирки, рађена по на-
логу Матице српске, и утврђе-
но је да недостаје прва књига
улаза, те не можемо утврдити

шта је у том периоду ушло у
нашу установу. Поређењем
фотографисаних дела Музеја
са инвентарним књигама до-
шли смо до закључка да фале
чак 53 дела из ликовне збирке
Народног музеја – казала је
Светлана Месицки.

Она је изјавила да је крајем
прошле године против бившег
руководиоца поднета кривич-
на пријава, те да је њу пре го-
дину дана сачекао споменик
културе од великог значаја у
девастираном стању.

– До 1. јануара нисмо имали
обрачунског радника, који је на
боловању још откако сам сту-
пила на функцију в. д. директо-

ра, а по својим обрачунима је
имала већу плату од кустоса.
Од јуна имамо разне опструк-
ције у раду. Стижу нам разне
анонимне кривичне пријаве,
домен старог сајта Музеја ку-
пио је странац преко д. о. о.
„Станко” из Петровца на Мла-
ви, а ометани смо и на дру-
штвеним мрежама, што је све
пријављено надлежним слу-
жбама – открива директорка.

Она је напоменула да се број
програмских активности Народ-
ног музеја знатно повећао, а по-
сета тој институцији културе пе-
тоструко је већа него у периоду
од новембра 2012. до новембра
2013. године. Д. М.
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„Споменком” и успехом који
су деца постигла. Све похвале
за радионице упутила је и Та-
ња Павловић, мајка четрнае-
стогодишњег дечака који је
прошао кроз програм Савето-
валишта. Она је истакла да су
њен син и она добили подр-
шку стручњака и да је напре-
дак очигледан.

И. Предић

ДРУШТВО
Четвртак, 6. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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Очекивања 
превазиђена

Помоћ су највише
тражила деца од 
12 до 15 година

Пројекат „Ојачај себе, преду-
преди грешку”, који спроводи
Дом за децу и омладину без
родитељског старања „Споме-
нак”, после тромесечних ак-
тивности је завршен, а резул-
тати програма представљени
су јавности у среду, 5. новем-
бра, у просторијама те устано-
ве. Реч је о програму који је ре-
ализован и прошле године, уз
финансијску помоћ локалне
самоуправе. Према речима
Зденке Радојковић, директор-
ке „Споменка”, очекивања за-
послених о успеху тог програ-
ма су премашена, а интересо-
вање је велико, те је неопходно
да Саветовалиште ради преко
целе године, а не само док тра-
је пројекат.

– С обзиром на економску
ситуацију, мислимо да Град
неће имати средстава да
нам омогући наставак рада
Саветовалишта. Због тога
ћемо учествовати на кон-
курсима Града, Покрајине
или ЕУ за добијање новца и
наставак спровођења про-

ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА ДОМА „СПОМЕНАК”

ОЈАЧАЈ СЕБЕ, ПРЕДУПРЕДИ ГРЕШКУ

грама – објаснила је Зденка
Радојковић.

У Саветовалишту за децу и
адолесценте са децом узраста
од девет до осамнаест година
радили су: три стручњака, пси-
холог и два дефектолога. Јели-
савка Милошевић, координа-
торка пројекта „Ојачај себе,
предупреди грешку”, објашња-
ва да је током сваке недеље ре-

НАРОДНИ МУЗЕЈ ОД НОВЕМБРА ДО НОВЕМБРА

Недостају 53 дела из ликовне збирке

Уочи Панчевачког џез фести-
вала клавијатуриста и компо-
зитор Васил Хаџиманов је са
својим бендом у петак, 31. ок-
тобра, одржао концерт у дво-
рани „Аполо”. Тај београдски
састав, који годинама негује
разне стилове – од фанка до
традиционалних балканских
фолк ритмова, приредио је, за
стотинак људи, незабораван
музички доживљај.

Концерт је почео у лагани-
јем ритму, да би двадесетак
минута касније Васил Хаџи-
манов, рођени Панчевац, по-
звао свог пријатеља америч-
ког саксофонисту и компози-
тора Дејвида Бинија да им се

придружи на стејџу. Након то-
га је свирка додатно добила на
квалитету и жестини, а нису
изостале ни импровизације,
које су неизбежне када је реч о
тако врсним музичарима. У
једном тренутку су двојица
поменутих остали сами на би-
ни и одсвирали севдалинку,
коју је Хаџиманов назвао
„Разболе се шимшир лист”.

Сам финиш је био виртуо-
зан, па не треба да чуди што је
публика френетичним оваци-
јама „истерала” ВХ бенд на
бис, када је перкусиониста и
скат вокал Бојан Ивковић на-
правио прави „one man” шоу.

Ј. Ф.

ОДЛИЧНА СВИРКА У „АПОЛУ”

Спектакуларни ВХ бенд

Осећам потребу да обаве-
стим своје суграђане да ви-
ше нисам члан Српске на-
предне странке и јавно обе-
ћам да никада више нећу
бити члан ниједне поли-
тичке партије! Истина је,
била сам активни члан две-
ју партија и свесна сам да
ће ми то многи пребацива-
ти, али сматрам да је ва-
жније од тога да нисам про-
неверила ни динар, нисам
запослила ниједног члана
породице, нисам злоупо-
требила функцију и нисам
прекршила закон.

Када сам прележала те-
шку болест, решила сам да
се политички ангажујем.
Желела сам да свој анга-
жман посветим борби за со-
цијалну правду. Основана је
Социјалдемократска парти-
ја Србије, Расим Љајић ми
се чинио као поштен човек.
Убрзо сам увидела да је то
само социјалдемократска
партија на папиру, а у ства-
ри само интересна група ко-
ја постоји да би господин
Љајић био министар у сва-
кој влади. После победе
СНС-а позвали су ме да по-
могнем. Прихватила сам,
још увек верујући да преко
политичке партије могу не-
што да учиним за своје су-
грађане. Опет сам дошла у
ситуацију да бирам: партиј-

ска послушност на штету
грађана или интерес и до-
стојанство грађана. Нисам
се двоумила. На прошлој
седници Скупштине одбила
сам захтев партије да диг-
нем руку и гласам да Мајкл
Девенпорт, човек који прав-
да и велича бомбардовање
моје отаџбине и града, по-
стане почасни грађанин.

У Србији не постоје поли-
тичке партије, већ само ин-
тересне групе. Као неко кога
не води лични интерес, него
општи, ко искрено воли свој
град и земљу, ко мисли сво-
јом главом и коме је интерес
грађана испред партијског,
ја сам неподобна за сваку
назовипартију у Србији.

Остатак одборничког ман-
дата желим да искористим
да се у Скупштини града чу-
је и глас грађана, а не само
глас партијских комесара.
Питања, предлоге, проблеме
и критике суграђани ми мо-
гу слати на мој приватни
имејл smilјanaglamocanin
@yahoo.com. А таблет рачу-
нар купљен из буџета Града
сам одбила, јер сматрам да
је у граду у коме је толико
незапослених и сирома-
шних  неморално купити 70
рачунара на рачун грађана.

Смиљана Гламочанин

Варга, одборник

ПИСМО ГРАДСКОГ ОДБОРНИКА

Све странке су 
интересне групе

САОПШТЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВНОГ

ОДБОРА КДФ-а

Протерани и разапети

ализовано по шест сусрета с де-
цом и родитељима. Помоћ су
највише тражила деца од 12 до
15 година због нарушених вр-
шњачких односа, породичних
конфликата и тешкоћа у учењу.

Посебно су активни били
ђаци ОШ „Браца Петров”.
Љиљана Гаврић, директорка
те школе, изјавила је да је ве-
ома задовољна сарадњом са

Градски одбор Покрета соци-
јалиста и Месни одбор Горњег
града очекују од актуелне пан-
чевачке власти да у своје при-
оритете укључи и решавање
проблема насеља Караула,
што би био допринос равно-
мерном развоју Панчева – ка-
же се у саопштењу те странке.

„Радује нас да је, на пример,
у Месној заједници Старчево
досегнут висок ниво инфра-
структурне опремљености, што
је пример другим срединама и
за сваку похвалу напора и ак-
тивности органа локалне само-
управе. Лепо је чути да су у
Старчеву све улице асфалтира-

не, али је, с друге стране, ту-
жно и ружно чути да у насељу
Караула нема ниједне асфал-
тиране улице, да нема кишне и
фекалне канализације, теле-
фона, да је неуређена депонија
смећа, да нема јавне расвете и
многих други садржаја који су
насушна потреба, а који данас

постоје у свакој сеоској среди-
ни. И невоље се не решавају,
него још пристижу нове: због
радова на железничком мосту
преко Тамиша тешки камиони
су разровали пут којим се уз
железничку пругу улази у на-
сеље”, указује Покрет соција-
листа. 

САОПШТЕЊЕ ПОКРЕТА СОЦИЈАЛИСТА

Решити проблеме насеља Караула

Сваке недеље реализовано је по шест сусрета с децом и родитељима



Када се поведе реч о најтана-
нијим осећањима, Амери има-
ју обичај да питају с колико се
нула пише реч љубав. Млађа-
на Омољчанка Сања Деспото-
вић без премишљања каже да
између каријере и љубави ди-
леме нема: увек љубав, без по-
лемике. Била то љубав према
будућем изабранику срца, по-
родици, послу. Да није љубави
и разумевања, њена породица,
једна од многих жртава тран-
зиције, не би била оно што без
обзира на сва искушења јесте:
добро уигран тим.

Волонтерка и активистки-
ња, ватрогасац, спасилац, пи-
сац пројеката, камп-лидерка,
организаторка и учесница
многих кампова у земљи и по
белом свету, заинтересована
за фотографију, видео, филм,
интернет – студенткиња Сао-
браћајног факултета. Па још:
лидер омољичке неформалне
групе „Сунцокрет”, један од
оснивача Националне асоци-
јације сеоских удружења Ср-
бије (контакт-тачка те асоци-
јације за Војводину), домаћин
двају међународних фестива-
ла „Sunflower”, предавачица
на бројним семинарима... А,
веровали или не, Сања најви-
ше воли да спава!

– Тачно! Али у животу чо-
век мора да нађе баланс, да
неке обавезе подреди други-

ма, да неке жеље и навике
привремено потисне. За спа-
вање имам најмање времена,
као и за кување, а јако волим
да кувам. Али из дана у дан
остварим оно што наумим и
претходно добро исплани-
рам. Мој дан траје као и дан
сваког човека, само 24 сата.
Када радите оно што волите
и чему се у потпуности пре-
дајете, то је најпаметније ис-
коришћено слободно време.
Ја га имам напретек. У су-
штини, за мене је љубав
основ свега што радим. И
породица, као добро уигран
и сложан тим – објашњава
Сања.

Новокомпонована Србија
све више личи на оне Амере
с нулама. Човек се мери
углавном маркама кола, оде-
лима, дебљином новчаника
и бахатим понашањем у сти-
лу: „Је л’ знаш ти ко сам ја?”
Без обзира на мноштво по-
слова, обавеза и успеха, Са-
ња тешко да би по тим мери-
лима стала у „елитни” ред,
чак и у Омољици.

– Зависи чиме мерите бо-
гатство. Пара у штеку не-
мам, али увек се нађе неки
хонорарчић; не либим се по-
сла, радила сам и у кафићу,
писала за новине, правила
пројекте. Волим да путујем,
па ми се породица понекад и

побуни. Увек постоји излаз,
само треба испитати све мо-
гућности. Волонтерски кам-
пови су супер решење, јер у
сјајном друштву са свих кра-
јева света, уз стицање иску-
става и пријатељстава, може-
те се добро провести десетак
дана за двадесетак евра. И
много тога научити. И оста-
вити траг да вас људи памте.
Зар то није оно право, трајно
богатство? – каже ова млада
дама.

Она тврди да је много нау-
чила из туђих и властитих ис-
кустава, да је поносна када
види резултате рада сопстве-
них руку и памети, али да су
највеће богатство људи, који
попут ње воле да уче живот.
Додаје:

– Лане, на првом фестивалу
„Sunflower” у Омољици, јед-
на учесница међународног
кампа први пут у животу је
боса стала на траву, први пут
је видела гитару, први пут се
окупала у реци, а имала је пу-
них 20 година! У своју Јужну
Кореју понела је искуства за
читав живот. У једном од
кампова учила сам неколико
језика упоредо и научила да
се на разне начине – мими-
ком, цртежима, говором –
споразумевам с људима што
не познају ниједан од језика
којима се служим. Толико

смо различити, а у бити толи-
ко слични, са свим радостима
и тугама, љубавима и сузама.
Радије сам у кампу него на би-
ло каквом скупом летовању.

Сања је у свету волонтера и
амбицији да га приближи дру-
гима, пре свега својим Омољ-
чанима, пронашла животни
садржај. У њему наставља тра-
жење професионалног опреде-
љења, мада је тешко поверова-
ти да ће се само једним послом
бавити. Па био то и саобраћај,
који, каже, студира и посебно
воли. Драго јој је што се мења
однос према волонтерима, што
они за већину нису више „по-
мало чудни” млади људи и што
се омољички „пелцер” полако
и сигурно преноси на друге ло-
калне заједнице. И што је све
више обичних, малих људи ко-
ји питају када ће међународни
камп поново оживети у шаре-
нилу језика, споразумевања,
дружења и памћења. Управо то
је и највећа награда за својевр-
сно улагање у будућност Сање
Деспотовић и њој сличних.

Све се може кад се хоће –
њен је животни мото. Премда,
понекад јој се учини да момци
од ње зазиру, као да је се боје.
Уосталом, то је судбина успе-
шних жена, без обзира на го-
дине и делатности у којима је
успех остварен.

С. Зенг

професори. Професор Позна-
тов ми је кроз предмет експе-
рименталне физике одшкри-
нуо врата истраживања. Ипак,
као највредније памтим часо-
ве књижевности код мог раз-
редног, професора Петра
Маркуша, на којима смо мо-
рали „брзо” али и критички да
мислимо и да ништа не дожи-
вљавамо као догму. Ово иску-
ство је непроцењиво за оно
чиме се данас бавим.

••  ШШттаа  ззннааччии  ббааввииттии  ссее  ннаауу--
ккоомм  уу  јјеедднноојј  оодд  ннаајјррааззввиијјееннии--
јјиихх  ззееммааљљаа  ннаа  ссввееттуу??

– То, пре свега, значи да
„дишете” науку. У друштвима
која нису сатирична и на уни-
верзитетима који претендују
да буду озбиљни, немогуће је
бавити се било којим другим
послом и бити докторанд. Док

те на себи. Мислим да недо-
статак строгих реизбора на
Београдском универзитету
доводи до тога да тамо бораве
људи којима ту није место.

••  РРееззууллттааттии  ллааббооррааттоорриијјссккиихх
ииссттрраажжиивваањњаа  ммооггуу  ббииттии  ррееввооллуу--
ццииооннааррннии..  ДДаа  ллии  ллааббооррааттоорриијјее
ммееђђууссооббнноо  ссаарраађђуујјуу  ии  ккааккввии  ссуу
ооддннооссии  ууннууттаарр  ккооллееккттиивваа??

– Могу рећи да је атмосфе-
ра у лабораторијама које се,
попут моје, баве молекулар-
ном генетиком и ембриологи-
јом, далеко коректнија него у
оним које проучавају канцер.
Наши реагенси су трансгенет-
ски мишеви, а њих је веома
скупо направити, па лабора-
торије морају да сарађују. У
овом послу сам сарађивала са
сјајним научницима.  Моја
менторка на постдокторским

сам била на докторским сту-
дијама, паралелно сам радила
и у лабораторији и на свом
докторском раду. Дакле, сам
систем вас тера да се одмах
баците у ватру и радите нешто
конкретно. С друге стране,
свака лабораторија конкури-
ше код америчке владе за пе-
тогодишњу стипендију. Та
средства морају да буду
оправдана. Уколико се испо-
стави да ваш пројекат није до-
нео жељене резултате, веома
лако се може десити да лабо-
раторија буде затворена, а ви,
без обзира на сва ваша дота-
дашња постигнућа, останете
без посла.

••  ДДаа  ллии  ссммааттррааттее  ддаа  јјее  ттааккаавв
ссииссттеемм  ссуурроовв??

– Јесте немилосрдан, али
захтева од вас да стално ради-

НАША ГОШЋА: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВ, ЕМБРИОЛОГ И ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

МАТИЧНЕ ЋЕЛИЈЕ СУ БУДУЋНОСТ МЕДИЦИНЕ
Светлана Гаврилов, рођена
1974. године у Београду, нека-
дашњи je „змајевац” и мату-
рант панчевачке Гимназије.
Дипломирала је 1999. године
на Медицинском факултету у
Београду у року с просечном
оценом 9,46 и стекла звање
доктора медицине. За време
основних студија била је сти-
пендиста Рафинеријиног фон-
да за младе таленте. Још као
студенткиња схватила је да
жели да се бави научноистра-
живачким радом. Због тога се
2000. године преселила у Њу-
јорк и уписала докторске сту-
дије на колеџу „Алберт Ајн-
штајн”. Постдокторске студије
завршила је на Универзитету
Колумбија, а од пре две годи-
не ради као научна сарадница
на катедри за ембриологију у
званично најбољој болници за
лечење канцера у Америци –
„Memorial Sloan Kettering
Cancer Center”. Специфична
научна област којом се бави је
биологија матичних ћелија и
ембриологија.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  РРааддииттее  уу  РРоокк--
ффееллееррооввиимм  ллааббооррааттоорриијјааммаа  уу
јјеедднноојј  оодд  ннаајјццеењњеенниијјиихх  ббоолл--
ннииццаа  ннаа  ссввееттуу..  ККааккоо  ииззггллееддаа
вваашш  ррааддннии  ддаанн??

С. ГАВРИЛОВ: Рад у лабо-
раторији је, пре свега, тимски
рад. Моја лабораторија ради
на пројекту који се бави проу-
чавањем матичних ћелија у
ембриону. Експерименти се
изводе на трансгенетским ми-
шевима. Конкретно, проуча-
вамо ефекте генских мутација
на рани ембрионални развој.
Тренутни фокус нашег рада су
мутације које доводе до урође-
них аномалија трбушног зида
и урођених аномалија срца.
Иако су аномалије предњег
трбушног зида поприлично
учестале код новорођенчади,
до сада није постојао адеква-
тан експериментални модел –
у овом случају миш – на коме
би се могла вршити даља ис-
траживања. Експерименти се
изводе на мишјим ембриони-
ма величине неколико мили-
метара и стога велики део мог
посла подразумева рад под

микроскопом. Поред тога, ту
је писање научних радова, али
и менторски рад са докторан-
дима и мастер-студентима,
који долазе у лабораторију и
предано раде.

••  ООввоогг  ллееттаа  ссттее  ббииллии  ии  ммеенн--
ттоорр  ддввоојјиицции  ссррееддњњоошшккооллааццаа..

– Да, тамо је обичај да сред-
њошколци које занима наука
проведу цео летњи распуст
радећи у лабораторији. Уко-
лико се испостави да их инте-
ресује истраживачки рад,
пракса и знање које стекну у
лабораторији може им помо-
ћи да упишу бољи колеџ.

••  ККааккоо  ссттее  ссее  ввии  ззааииннттеерреессоо--
ввааллии  ззаа  ммееддииццииннуу  ии  ннааууккуу??

– Мислим да је све почело у
гимназијским данима. Имала
сам ту срећу да су ми природ-
не науке предавали сјајни

ЧЧООВВЕЕКК ЈЈЕЕ ККЊЊИИГГАА::   ССААЊЊАА ДДЕЕССППООТТООВВИИЋЋ

ТАЈНА ЖИВОТНОГ БЛАГА

студијама била је Вирџинија
Папајаноу, а њен ментор је
добитник Нобелове награде и
пионир вештачке оплодње
Боб Едвардс. Вирџинија ми је
несебично пренела своје зна-
ње и на томе сам јој неизмер-
но захвална.

••  ЧЧеессттоо  ссее  ччуујјее  ммиишшљљеењњее
ддаа  јјее  ммееддииццииннаа  ннааппррееддооввааллаа
ссааммоо  уу  ддиијјааггннооссттииччккиимм  ммееттоо--
ддааммаа..

– Не могу да се сложим с
тим ставом. У медицини се
ништа не дешава преко ноћи,
већ су потребне године и го-
дине рада и испитивања пре
него што нова сазнања поста-
ну део клиничке праксе. Иако
су и даље многе болести неиз-
лечиве, захваљујући меди-
цинским открићима, знатно
се продужава животни век
оболелих.

••  УУ  ккоомм  ппррааввццуу  ћђее  ссее  ррааззввии--
јјааттии  ммееддииццииннаа??

– Основна идеја коришће-
ња матичних ћелија у регене-
ративној медицини јесте про-
налажење лека за хроничне
болести, али и стварање но-
вих ткива и органа који би у
људском организму могли да
се користе као трансплантати.
Иницијални резултати ових
грана биће првенствено неке
мале ствари, попут прављења
рожњаче, малих костију или
вештачких зуба. Чини ми се
да смо још далеко од правље-
ња великих и комплексних
вештачких органа, попут ср-
ца. Истовремено, матичне ће-
лије би могле да се користе у
лечењу дијабетеса. Недавно је
у овом правцу учињен велики
помак. Лабораторија Дага
Мелтона са Харварда успела
је да од матичних ћелија на-
прави ендокрине ћелије пан-
креаса које настављају да луче
инсулин чак и када се тран-
сплантирају у организам ми-
ша. Следеће велико питање је
да ли ће слична примена бити
остварива и у људском орга-
низму. У будућности ћемо ви-
ше знати и о неуролошким
болестима, али нисам сигурна
колико ће та сазнања бити
преносива и на терапију.

A. Вамош
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АУТО-КОД кључеви, по-
правка даљинских, резање
кључева. Кључ сервис „Бо-
ба”, 065/282-88-28. (181359)

НА ПРОДАЈУ поло 1.0,
1997, регистрован, зимске
гуме. Тел. 063/854-20-52.
(183493)

ПУНТО 2003. годиште,
гас, добар, власник, троја
врата, 1.500 евра.
063/865-27-76. (183544)

ОПЕЛ корса 1.1, 2000. го-
диште, регистрован, 1.400
евра. 069/267-44-86.
(183558)

ПРОДАЈЕМ пунто 1.7 Д,
2000. годиште, регистро-
ван до јуна 2015, цена 950
евра. Тел. 063/818-75-44.
(185377)

ПРОДАЈЕМ хјундаи ак-
сент 1998. у одличном
стању. 319-754, 061/153-
34-61. (183577)

ЛАДА нива, 2008, реги-
строван до децембра 2014,
гас, кука, радио, изванре-
дан, 3.500 евра. Ауто-цен-
тар „Пивашевић”,
013/333-355. (183603)

ПЕЖО 407 SW, 1.6 ХДИ,
2005, на име, панорама
кров. 064/508-60-40.
(183597)

РЕНО 5 кампус, 1991. го-
диште, црвен, регистро-
ван и уредан, 600 евра.
063/271-843. (183656)

МЕРЦЕДЕС А 140, 2003,
фул опрема, власник.
064/134-06-30. (183622)

АУДИ А 6, 1.8 турбо, кара-
ван, 2002. годиште, вла-
сник, повољно. 063/887-
08-66, 061/641-77-53.
(183646)

ЈУГО, делови, гуме, зим-
ске винтера четири кома-
да, тапацири седишта и
остало, дизалица, кључ 27
за камион. 064/446-22-01.
(183621)

ПРОДАЈЕМ голф 3 кара-
ван. 064/980-73-17.
(183652)

АСТРА, 2002, караван, 2.0
Д, 2.100 евра, нисан алме-
ра 2003, хечбег, 1.8 бен-
зин, 2.650 евра. 060/387-
98-71. (183661)

ПЕЖО 206, 1999, 1.6, ме-
талик, панорама кров, си-
треон саксо 1.1, плин,
1999. 064/176-91-85.
(183669)

КАВАСАКИ ГПЗ 305 цм3,
продајем или мењам.
064/372-94-71. (183693)

ПРЕКРУПАЧ са круњачем
оџаци, продајем. 064/040-
82-72. (183711)

СИТРОЕН саксо, 1.5 Д,
2003. годиште, власник,
регистрован, очуван.
063/377-524. (183759)

ПРОДАЈЕМ пунто 1.2,
2000. годиште, црвен, ре-
гистрован дo јула.
062/320-739. (183817)

ПУНТО 1.2, 2001, троja
врата, власник, 140.000
км, регистрован. 064/130-
36-02. (183784)

ТЕМПРА 1.6, 1998. годи-
ште, мало оштећена, у во-
зном стању. 064/130-36-
02. (183784)

ТИПО 1.7 дизел, 1993. го-
диште, први власник, ку-
пљен у „Делти”, прва боја,
175.000 км. 064/130-36-
02. (183784)

КСАРА пикасо 1.6 ХДИ,
2005, 130.000 км, реги-
строван. 064/130-36-02.
(183784)

ПЕЖO 307, 2002. годиште,
регистрован до 2. јула 2015.
061/808-68-25. (183790)

МАЗДА 323, хечбек, 1991.
годиште, плин, регистро-
ван, у солидном стању,
350 евра. 063/753-33-69.
(183791)

ФОРД фијеста 1.4, бензин,
регистрован, фул опрема.
063/731-11-58. (183794)

АСТРА 2001. годиште, ди-
зел, караван, оцарињен,
пасат 1990, плин, мета-
лик, власник, очуван.
063/152-09-34. (183794)

ПРОДАЈЕМ тојотa королa
1990. годиште. 063/101-
33-10. (183809)

АУДИ А 6, 2.5 ТДИ, ква-
тро, 2000, караван, реги-
строван до августа, пе-
фектан, 3.400 евра.
060/333-65-80. (183819)

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

ТРАКТОР 558, регистро-
ван, исправан, 2.600
евра, и рус 82, 1982. го-
диште, 2.600 евра, реги-
строван, исправан, дого-
вор. Тел. 063/804-07-85.
(183850)
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ОКТАВИЈА А 5, 1.9 ТДИ,
2005, први власник,
152.000 км, купљена у Ср-
бији, продајем или мењам
за мањи ауто до 1.500 евра
и грађевински материјал.
Цена 6.000 евра, може до-
говор, ауто беспрекоран.
065/533-30-33. (и)

БМВ 320 Д, 2001/2002,
фул, кожа, екстра стање, на
име, 4.200. 063/266-127.

ОПЕЛ корса Б, 2000. годи-
ште, дизел мотор исузу,
осам фелни и осам гума,
156.000 км. 060/051-90-
13. (183864)

ХОНДА сивик, 1.4, 1998.
годиште, бензин, плин,
мало вожен, одличан.
064/122-48-07. (183870)

ФИЈЕСТА 2007. годиште,
бензинац, увоз Немачка,
на име, као нов. 065/833-
91-62. (183887)

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

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

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90–500
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (183524)

ПРОДАЈЕМ зидану гара-
жу на Тесли. 062/849-12-
97. (183890)

ТВ половни, из увоза. 37,
55, 63, 72. 348-975,
066/348-975. (183572)

ПРОДАЈЕМ телевизор с
полицом и музичким сту-
бом и стаклени сточић.
066/484-711. (183591)

ПРОДАЈЕМ штрикаћу ма-
шину једноредну, метал-
ну, и нову микроталасну.
066/484-711. (183591)

ВЕШ-МАШИНА, замрзи-
вач и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-05-
10, 063/703-76-07.
(183805)

ПРОДАЈЕМ рачунар пен-
тијум 4. 351-592, 065/583-
38-53. (183811)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину.  Мића,
013/346-790, 064/129-73-
60. (183898)

ПРОДАЈЕМ две пећи кре-
ка весо. 063/841-09-43.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ комплетну
дечју собу, коришћену,
250 евра. Тел. 062/237-
421. (СМС)

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

БЕТОНСКИ блокови, 25,
30, 40, 45 дин. ЗТР „Луна
плус” Црепаја. 069/275-
73-94. (301)

ГРАНИТНА коцка 10 х 10,
за паркинге. 063/771-55-
44, 063/246-368. (183036)

СВИЊСКЕ полутке, ква-
литетне, кућна достава.
633-250, 065/614-74-40.
(183104)

СВИЊЕ дебеле и прасиће
продајем. Пелистерска 24.
372-768, 064/172-44-10.
(183311)

ПРОДАЈЕМ полован би-
бер цреп, 2.500 комада, 4
динара. 625-263, 064/114-
60-69. (183483)

ПЕЛЕТ, преостале коли-
чине, продајем, квалитет-
но – буква. 063/322-847.
(183480)

ПЕЋИ по 70 евра, чаробна
пећ, крека, мали камин.
062/182-32-81. (183438)

ШПОРЕТИ по 50 евра, ту-
чани калорекс, алфа 9.
062/182-32-81. (183438)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећих
свих киловата, доства,
монтирање, гаранција.
061/137-98-10. (183439)

ПОЛОВНО: цигла велики
формат, бибер, цреп, 10/5
динара. 065/872-29-68.
(183440)

СУДОПЕРА, висећа, рад-
ни делови, кревети, душе-
ци, сунђери, грејалице.
065/353-07-57. (183446)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава.
064/494-90-23. (183447)

СВИЊЕ на продају. Тел.
062/829-81-44. (183448)

НА ПРОДАЈУ прасићи,
кукуруз у клипу и зрну.
323-123. (183415)

ПРОДАЈЕМ нож за кроје-
ње материјала. 061/803-
82-88. (183418)
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ПРОДАЈЕМ ЦО2 апарт,
175 ампера, орахове фо-
сне, 4 цм. Тел. 063/740-
16-11. (183474)

ПРОДАЈЕМ троседе, спа-
ваћа соба, каучеве, комби-
новани фрижидер, дечја
колица, телевизоре, гар-
нитуре, регале, двоседе,
ел. шпорет, сто + четири
столице, ТА пећи, машину
за веш, суђе, мост регале,
тепихе, разно. 063/107-
78-66. (183516)

ПРОДАЈЕМ свиње мангу-
лице, товљеници, јаре и
козе. Тел. 062/431-815,
235-79-66. (183529)

ПРОДАЈЕМ гаражна кли-
зна врата 6 м х 2,40, и бу-
кова газишта за степени-
ште, 10 комада. 064/213-
97-37. (183531)

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

ПИЦА-ПЕЋ 230, топла ви-
трина 130, бутан боца, 35
кг, 60 евра. 063/865-27-76.
(183544)

НА ПРОДАЈУ витрина ле-
жај и орман, повољно.
315-290. (183560)

СТЕПЕНИШТА, храст, ја-
сен, буква, прозори, врата,
израда, монтирање.
063/732-82-16. (183556)

МЕСНАТИ прасићи, ја-
гањци и свиње, могућност
услужног клања и печења.
064/290-50-29, 060/037-
11-96. (183576)

ПРОДАЈЕМ бош фрижи-
дер 120 л и две барске сто-
лице. 064/866-23-99.
(183614)

ПРОДАЈЕМ штенад мали-
ноа и акваријум 25 л, по-
вољно. 063/844-82-31.
(183592)

ПРОДАЈЕМ вијетнамске
прасиће 2.000 динара ко-
мад, може и замена.
063/185-22-74. (183592)

ЧЕРУПАЉКА за пилиће и
левци за клање с посто-
љем, као ново. 065/241-
09-52. (183607)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих киловата, достава,
монтирање, повољно.
060/601-27-15. (183597)

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

ПРОДАЈЕМ двосед на рас-
клапање. Тел. 310-179,
063/700-70-99. (183634)

ПРОДАЈА  ТА пећи, свих
величина и откуп, повољ-
но. 063/887-08-66,
061/641-77-53. (183646)

ПРОДАЈЕМ меснату сви-
њу, екстра квалитет. 263-
80-35. (183637)

ЗАМРЗИВАЧ сандучар
410 л, фиокар 260 л, веш-
машина, фрижидер, ТА
пећ 2,2–3,5 кв, регал, ле-
жајеви, трпезаријски сто
са столицама, разно. Тел.
342-689, 063/861-82-66.
(183662)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те. 063/773-45-97, 371-
568. (183667)

ПРОДАЈЕМ лежај очуван.
063/875-88-83. (183697)

ПРОДАЈЕМ повољно две
индустријске шиваће ма-
шине ибердек и ендлерица.
063/801-27-15. (183685)

ПРОДАЈЕМ трпезаријске
столице, витрину, радни
сто, тепих, два лустера.
063/750-40-24. (183696)

ТА ПЕЋ, ТВ полица, те-
пих, шпорет, веш-маши-
на, ТВ 54, 72 цм. 060/144-
85-54. (183699)

ПРОДАЈЕМ радијаторе,
дрва, боце за аутогено,
греде. 061/634-32-93.
(183702)

ПРОДАЈЕМ електрокотао
24 кв, тучане радијаторе
(580 х 3) и панелне. 370-
894. (183711)

ПРОДАЈЕМ дечји креве-
тац и електрични шпорет.
063/748-72-63. (183722)

ПРОДАЈЕМ гасни горио-
ник за котао. Тел.
063/755-76-98. (183737)

НА ПРОДАЈУ свињске по-
лутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (183758)

ПРОДАЈЕМ бродић 9 м,
стар две године, мотор
меркур, замена. 060/312-
90-00. (183763)

ПРОДАЈЕМ три класична
кухињска стола, две комо-
де, повољно. 062/974-14-
04. (183765)

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

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

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, 2–6 кв, достава,
монтирање, гаранција.
063/182-08-95, 335-930.
(183786)

ПРОДАЈЕМ шпорет на др-
ва, смедеревац 3, и поцин-
ковани лим, две табле по
4,5 м. Тел. 064/152-16-33,
013/320-631. (183789)

ПВЦ прозор 135 х 175.
061/808-68-25. (183790)

АЛФА камин и ремонто-
ване креке. 064/367-97-
18. (183793)

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

ПЕРЈАНА јакна шевињон,
нова, увезена, црна, Л, му-
шка. 064/354-69-76.
(183807)

ЗБОГ затварања бутика
распродаја капута, одела,
сукњи и хаљина по 100 и
200 динара. 060/335-85-
99. (183814)

КУПОПРОДАЈА ремонто-
вантних ТА пећи, свих ки-
ловата, доства, монтирање
и гаранција. 061/317-07-
67. (183830)

ПРОДАЈА, улазна врата,
тросед, сточић. 013/362-
489. (183846)

ПРОДАЈЕМ плинску боцу,
12 литара, очувану, НИС.
064/329-49-19. (183838)

ПРОДАЈЕМ клавир пија-
нино, некоришћен, три
педале, марке смоленск.
063/835-81-90. (183843)

ФАСАДНУ жуту циглу
5.500 комада продајем
или мењам за грађевин-
ски материјал. Цена по
договору. Тел. 065/533-
30-33. (и)

ПРОДАЈЕМ преостала др-
ва, топола. 061/612-14-50.
(183858)
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ПРОДАЈЕМ веома повољ-
но лежај мојца, шест сто-
лица, трпезаријски сто.
066/261-184. (183873)

ФРИЖИДЕРИ, замрзива-
чи, веш-машине, сушили-
це, шпорети из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(183877)

НА ПРОДАЈУ регали, ТА
пећи, шпорети, судопера,
веш-машина, трпезариј-
ски сто, ципеларник, рад-
ни сто, ормани, дечји кре-
вети, собни тренажер, ко-
мода и витрина, францу-
ски лежај, каучеви, шпо-
рет на дрва, шанк.
064/155-38-13. (183894)

ТОВНЕ ћурке, пилићи,
уређени, месната прасад,
могуће клање. 060/444-
55-01. (183882)

ПРОДАЈЕМ дакон пећ за
централно грејање. Тел.
064/866-24-09. (1838849

ПРОДАЈЕМ ел. шпорет
комбиновани, 5.500 и че-
тири столице по 1.200 ди-
нара. 231-95-50. (183889)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи.
063/898-00-82. (183447)

КУПУЈЕМ стубну бушили-
цу. 064/139-04-48.
(183727)

КУПУЈЕМ старе, неис-
правне веш-машине, шпо-
рете, фрижидере, бојлере,
гвожђе. 061/287-48-87,
064/126-11-28. (183464)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи, добро
плаћам. 060/601-27-15.
(183598)

КУПУЈЕМ значке, војно
ордење, медаље, новац,
сатове. Тел. 313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (183627)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе сла-
вине, старе веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
акумулаторе, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (183540)

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи.
062/974-14-04. (183439)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
долазим на кућну адресу.
061/322-04-94, 064/484-
13-76. (183730)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете... 013/233-35-01,
064/265-82-98. (183821)

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ плац на Ста-
ром Тамишу, повољно.
063/870-69-20. (183488)

НОВА кућа, 200 �, Нуши-
ћева, на 3 ара, грејање,
паркети, могућа замена за
јефтиније, 75.000, дого-
вор. 061/689-30-03.
(183491)

ПРОДАЈЕМ кућу у Стар-
чеву, 100 м2, с недоврше-
ним поткровљем и 200 м2

помоћних просторија на
плацу од 15 ари, има ком-
плетну инфраструктуру и
употребну дозволу.
065/263-17-01. (183494)

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

ПРОДАЈЕМ кућу с плацем
величине 17 х 90 = 14 ари.
Тел. 367-118, 26.000 евра. 

ЗАМЕНИТЕ вашу стару ку-
ћу у граду за нови стан. Тел.
064/267-71-74. (183473)

МИСА, кућа, комплетно
завршена, два одвојена
стана, 6 ари. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (183469)

КУЋА, 120 м2, 2,6 ари, Доњи
град, укњижена, власник.
064/211-68-39. (183520)

МЕЊАМ стан, 40.000 за
кућу, део куће, добру ви-
кендицу до ширег подруч-
ја града. 069/251-19-55.
(183503)

ЈАБУЧКИ пут, грађевински
плац, 4 ара, фронт 15 м +
сипорекс греде за плочу 100
м2. 064/213-97-37. (184531)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, плац 17 х 24 м, покри-
вена, договор. 065/258-87-
77. (183530)

ВОЈЛОВИЦА, Борачка,
кућа 60 м2, плац 5,5 ари,
без посредника, 18.500
евра. 069/733-767.
(183537)

ПЛАЦ на Кудељарцу, 30
ари, 58 м2, њива прве кла-
се, 15.000 евра. 060/077-
71-65. (р)

ПРОДАЈЕМ плац 12 ари с
кућом у изградњи, Језер-
ска улица, близу „Малог
раја”, општина Палилула,
Београд. 063/768-33-66.
(183554)

ВОЋЊАК, стари црепајач-
ки пут, 32 ара, папири чи-
сти. 063/856-74-02. ПАН-
ЧЕВО, центар, кућа на 3
ара, продајем/мењам.
064/768-96-43. (183571)

ХИТНО, Баваништански
пут, 14 ари, грађевински.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (183586)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
11 ари, објекат, укњиже-
но, струја, вода. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(183586)

ТЕСЛА, кућа 100 м2, 4,5
ари, 57.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (183584)

ЦЕНТАР, кућа 100 м2, 2
ара, 51.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (183584)
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КУЋА, Банатско Ново Се-
ло, 100 м2, реновирана, 15
ари, доста зеленила, заме-
на стан. „Гоца”, 063/899-
77-00. (183584)

ПЛАЦ 10 ари, Новосељан-
ски пут. „Гоца”, 063/899-
77-00. (183584)

НОВА Миса, код школе,
64 м2, с поткровљем, 2 ара,
може на кредит. „Леа”,
064/340-37-14. (183609)

ЈАБУЧКИ, до пута, тро-
собна кућа, 7 ари, цигла,
уредна, 28.000. „Кров”,
060/683-10-64. (183615)

СТРЕЛИШТЕ, трособна
кућа, 2,2 ара, 25.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(183615)

СИНЂЕЛИЋЕВА, кућа
спратна, гас, 2 ара, све
сређено, 92.000. „Кров”,
060/683-10-64. (183615)

ВОЈЛОВИЦА, нова кућа,
две стамбене јединице, 3
ара, договор. 063/771-75-
96. (183618)

ПАНЧЕВО, Караула, гра-
ђевински плацеви, прода-
ја. 061/614-31-75. (183623)

ПОВРТАРИ, идеалних 67
ари, кућица, бунар, атар
Панчева, 15.000. 063/217-
194. (183641)

ГОРЊИ град, за рушење,
на 7,6 ари, 19 м фронт, Те-
сла на 7,8 ари, 55.000.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (183648)

ТУРСКА глава, за рекон-
струкцију са свим дозво-
лама, на 3 ара, 55.000, ку-
ћа код Водне заједнице,
договор. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (183648)

ПРОДАЈЕ се улични део
куће у строгом центру,
продаје се башта 14 ари,
прво спрско поље, орани-
це 2 х, Банатско Ново Се-
ло. 013/343-276, 060/331-
27-02. (183655)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа на 14 ари грађевин-
ског плаца, фронт 17 м.
Тел. 064/665-89-64,
064/549-08-78. (183666)

КУЋА, строги центар, 10
ари плаца, ланац и по зе-
мље (грађевинско), друго
српско поље. 062/471-601.
(183689)

СЕФКЕРИН, одлична, 200
м2, 16 ари, 20 м фронт,
22.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901. (183678)

СТАРЧЕВО, 88 м2, 9,3 ара,
нова фасада, добра,
27.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(183678)

КОТЕЖ 1, двојна, 100 + 40
м2, 3,85 ари, етажно,
52.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(183678)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-
вици, близу „беовоза”, це-
на 13.000 евра. 061/804-
97-23. (183682)

НА ПРОДАЈУ викендица,
25 ари, под воћем и два
ланца земље мали Надел.
064/078-69-06. (183677)

ДОЊИ град, продајем ку-
ћу са два стана, грејањем,
7 ари, воћњак. 063/845-
85-80. (183704)

КОТЕЖ 1, кућа око 300 м2,
сређена, плац 3 ара, гара-
жа. 013/311-564, 062/193-
82-55. (183675)

ТЕСЛА, 70 м2, 3 ара, кол-
ски улаз, 32.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(183707)

КУЋА код старе „Утве”, 70
м2, мањи плац, сређена,
32.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (183707)

ПРОДАЈЕМ кућу 55 м2, с
помоћним објектима и 8,5
ари плаца на Кудељарцу,
Преспанска улица, власник.
064/040-82-72. (183711)

ПРОДАЈЕМ плацеве 15 и
20 ари, Охридска улица,
Кудељарац, повољно.
065/669-47-56. (183718)

ПРОДАЈЕМ кућу, мењам,
договор. 063/748-72-63.
(183722)

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

ПРОДАЈЕМ повољно кућу
на Тесли, 3,5 ари плаца.
„Весна два”, 066/937-00-
13. (183821)

ПРОДАЈЕМ за инвестито-
ре, пар кућа у Лава Тол-
стоја, ка центру. „Весна
два”, 066/937-00-13.
(183821)

КОПАОНИК, кућа са осам
апартмана, може појединач-
но, укњижено, може замена.
060/312-90-00. (183763)

ПРОДАЈЕМ кућу, Пред-
грађе, легализована, 84
м2, четири собе. 064/476-
39-23. (183748)

ШИРИ центар, трособна,
100 м2, ЕГ, 2 ара, 45.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (183775)

ПРОДАЈЕМ плац 5 и 10
ари, Миса, грађевински.
062/830-85-42. (183822)

ПРОДАЈЕМ кућу, послов-
ни простор, 90 м2, плац 5
ари, Ж. Зрењанина, цена
по договору. Тел. 060/130-
34-54. (183825)

КУЋА 140 м2, на 4 ара пла-
ца, ближи центар. 351-
607. (183829)

КУЋА на продају, у Кача-
реву, усељива. 065/260-
17-14. (183836)

НА ПРОДАЈУ (замена) две
стамбене јединице, 60 м2 +
32 м2, легализовано. Тел.
060/500-90-12. (183853)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру, 130 м2, повољно.
062/885-41-07. (183895)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље у Банатском Брестов-
цу, на Баваништанском
путу. Тел. 064/143-64-35.
(183905)

КУПУЈЕМ кућу у Панче-
ву, до 10.000 евра. Тел.
063/823-12-27. (183547)

НОВ стан, 65 м2, у Таков-
ској и гаража. 063/342-
220, 063/701-19-77.
(181853)

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

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

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

ТЕСЛА, 3,0, II, ТА, без
улагања, хитно продајем.
064/112-40-78. (182653)

СОДАРА, продајем трои-
пособан стан, сређен, 83
м2, ЦГ, укњижен, договор.
064/482-44-94. (182960)

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

МЕЊАМ једнособан стан
у Крушевцу за исти у Пан-
чеву. 063/856-50-07.
(183205)

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

ПРОДАЈЕМ хитно стан
код „Лиона”, Београд, 59
м2, двоипособан, трећи
спрат, без лифта, ТА. Тел.
063/850-79-90. (183492)

КОМПЛЕТНО реновиран
трособан стан 64 м2 + 6 м2

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

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 30 м2, на Стрелишту.
Тел. 013/321-338,
063/892-38-30. (183470)

ОСЛОБОЂЕЊА, новоград-
ња, 63 м2, I, ЦГ, 46.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(183469)

СОДАРА, двособан, ЦГ, II,
укњижен, усељив, 31.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(183469)

ВОЈНЕ зграде, двоипосо-
бан, 70 м2, II, ЦГ, 44.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(183469)

СОДАРА, трособан, 83 м2,
једнособан, 40 м2. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(183469)

СВЕТОЗАРА Милетића,
једнособан, 32 м2, I, 750
евра/квадрат. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (183469)

НОВО, гарсоњера 25 м2,
17.000, једнособан, 38 м2,
23.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (183469)

ТЕСЛА, двособан, нижа
спратност, договор. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (183469)

НОВА Миса, сређен тро-
собан, II спрат, укњижено,
39.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (183469)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
33 м2, III, ЦГ, договор.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(183469)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
у центру код Зелене пија-
це, комплет сређен, све
ново, укњижен, власник, I
спрат, ЕГ. 064/267-62-16.
(183471)

СТАНОВИ од 26, 30, 32,
51, 52 и 77 м2, на десет ми-
нута од центра града. Тел.
064/267-71-74. (183473)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
стан четворособан од 86
м2. Тел. 064/267-71-74.
(183473)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
реновиран стан у Зрења-
нину, у насељу Д 2, ЦГ.
062/421-696, 066/221-696.
(и)

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

СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, VI,
42.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (183527)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII, лифт, 30.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (183527)

КОТЕЖ 2, 79 м2, ЦГ, брзо
усељив, V, 45.000, дого-
вор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (183527)

ЦЕНТАР, Робна кућа, дво-
ипособан, 63 м2, две тера-
се, 45.500, договор. „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (183527)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 57 м2, II, ЦГ, до-
бра зграда, 32.000, дого-
вор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (183527)

КОТЕЖ 2, двособан, 58 м2,
ВП, тераса, укњижен,
31.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (183527)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА, ВП, укњижен, 27.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (183527)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, VII, ЦГ, 26.500 и 52
м2, IV, TA, 22.000. „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (183527)

ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија градња,
29.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (183527)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан, 38
м2, ТА, II, укњижен,
23.000, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(183527)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двори-
ште, гаража. 064/938-41-
99. (183533)

ТЕСЛА, 48 м2, ЦГ, сређен,
одмах усељив, власник,
без посредника. 063/208-
017. (183534)

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

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
III, ТА, 24 м2, комплетно
реновирана, 18.900 евра.
062/848-93-87. (183552)

ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж
2, трећи спрат, продаја,
замена за Београд.
063/856-74-02. 

СТРЕЛИШТЕ, стан 44,5 +
3,5 тераса, ЦГ, IV спрат.
315-290. (183560)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, TA, сређен,
30.000, једнособан, 37 м2,
ВП, ЦГ, тераса, 22.500.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (183562)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, II, ТА, тераса, 26.000.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (183562)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, III, ЦГ, тераса, 29.000.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (183562)

ДВОРИШНИ станови на
свим локацијама. „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (183562)

ДВОСОБАН стан, 61 м2,
Стрелиште, мењам/прода-
јем за кућу у Панчеву, уз
доплату. Тел. 013/317-
827. (183575)

ПРОДАЈЕМ укњижен стан
100 м2, тераса 20, први
спрат, дворишни у Њего-
шевој, 600/квадрат.
060/027-10-46, 066/345-
009. (183583)

КОТЕЖ 2, 74 м2, трособан,
III, замена мањи, доплата,
46.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (183584)

КОТЕЖ 2, 50 м2, наме-
штен, 29.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (183584)

СТРЕЛИШТЕ, више тро-
собних, двособни, добре
локације. „Гоца”, 063/899-
77-00. (183584)

СОДАРА, 56 м2, двособан,
34.500, трособан, ЕГ,
37.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (183584)

ЦЕНТАР, 84 м2, четворо-
собан, I, 67.000, хитно.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(183584)

ЦЕНТАР, 50 м2, намештен,
нов, III, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (183584)

ЦЕНТАР, петособан, 115
м2, замена стан, доплата,
75.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (183584)

ТЕСЛА, мањи двособан,
сређен, 26.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (183584)

ЦЕНТАР, гарсоњера, ЦГ,
IV, укњижена, повољно.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (183586)

СТРЕЛИШТЕ, 64 м2, ЦГ, ВПР,
тераса. 319-446, 064/130-38-
29, „Трем”. (183586)

ХИТНО, Содара, 58 м2,
ЦГ, III, тераса, усељив.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (183586)

КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ, III, „Радо-
ва” зграда. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (183586)

ЦЕНТАР, дворишни, повољно,
укњижен. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (183586)

ЦЕНТАР, 55 м2, ТА, III,
40.000. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (183586)

УЖИ центар, 40 м2, ЕТ, II,
26.500. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (183586)

ПЕПЕЉАРЕ, трособан,
ТА, I, повољно. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(183586)

НОВА Миса, 54 м2, ТА, I,
две терасе, повољно. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (183586)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан, 59 м2, у
киндер згради. 063/102-
94-45. (183590)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, без посредника,
договор. Тел. 060/011-49-
52. (183593)

ТЕСЛА, продајем двосо-
бан стан, 62 м2, ЦГ, дого-
вор, власник. 065/559-42-
62. (183595)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи трособан, 88 м2, Ко-
теж 1, ексклузиван, хитно.
064/237-32-87. (183600)

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2, с
двориштем, договор.
061/721-12-56. (183602)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, III,
ЦГ, 29.000, Тесла, 52 м2, I,
ЦГ, 33.000, договор.
„Леа”, 064/340-37-14.
(183609)

КОТЕЖ 1, 98 + 40 м2, 1 ар,
50.000. „Леа”, 064/340-37-
14. (183609)

КОТЕЖ 2, одличан тросо-
бан, III, 72 м2, сунчан,
продаја, замена за мањи,
хитно. „Кров”, 060/683-
10-64. (183615)

ТРОСОБАН, новоградња,
62 м2, Котеж 1, трећи
спрат, укњижено, 45.000
евра, Радничка 3.
063/158-28-92. (183619)

ТЕСЛА, новији једноипо-

собан, V, лифт, тераса,

усељив, 24.000. „Кров”,

060/683-10-64. (183615)

ПРОДАЈЕМ или мењам
стан у Београду за Панчево.
064/280-26-26. (183616)

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

ЈЕДНОСОБНИ, Содара, 38
м2, 20.000, Тесла 25.000,
Стрелиште, 22.500. „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-
99-20. (183620)

ДВОСОБНИ, Тесла, ЕГ,
29.500, Котеж 30.000,
Стрелиште, 26.000. „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-
99-20. (183620)

КОТЕЖ, 47 м2, одличан, те-
раса, 26.000, 80 троипосо-
бан, 41.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20. (183620)

ТЕСЛА, 40 м2, I, тераса,
комфоран, 25.000, дого-
вор. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (183620)

НОВА Миса, трособан,
ЦГ, замена за мањи стан
или кућу. 064/199-43-42.
(183622)

ТЕСЛА, трособан, два нивоа,
ТА, IV, одмах усељив, 19.000.
063/217-194. (183641)

СОДАРА, двособан, IV/V,
ТА, 27.500, једнособан, III,
ТА, 24.000, војне, комплет-
но реновиран троипособан,
44.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (183648)

ТЕСЛА, двособан, I, ЦГ,
33.000, двоипособан, IV,
ЦГ, 37.000, двособан, ком-
плетно реновиран, I,
36.500. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (183648)

КОТЕЖ 2, сређени двосо-
бан, 38.000 и троипособан
53.000, Ж. Зрењанина 55, IV,
ЕГ, 34.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (183648)

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

СТРЛЕИШТЕ, 50 м2, ЦГ,
тераса, IV спрат, екстра
повољно, власник.
063/262-127. (183653)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан,
део куће, салонски, 85 м2,
строги центар, договор.
064/255-61-50. (183658)

ПРОДАЈЕМ стан у центру
града, 60 м2, ЦГ, III спрат.
060/350-10-85. (183660)

ГАРСОЊЕРА у строгом
центру, III спрат, ТА.
064/311-39-64. (183660)

КОТЕЖ 1, 78 м2, две терасе,
функционалан, договор.
064/134-08-20. (183665)

ТЕСЛА, 53 м2, I, ЦГ, леп
распоред, 33.000, договор.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (183678)

КОТЕЖ 2, 60 м2, ВП, ЦГ, до-
бар, 30.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901. (183678)

ТЕСЛА, мањи једнособан,
ВП, ЦГ, 20.000, фиксно.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (183678)

КОТЕЖ 2, леп, једноипосо-
бан, 36 м2 + тераса, ВП,
26.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901. (183678)

СОДАРА, једнособан, 30
м2, ВП, ЦГ, 22.000. „Му-
станг”, 331-341, 062/226-
901. (183678)

МИСА, „Тргопродуктова”
зграда, 43 м2, ТА, 20.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (183678)

ПРОДАЈЕМ стан, 37 м2,
центар, хитно. 065/408-
57-09. (183670)

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

КОТЕЖ 1, 66 м2, четврти,
ЦГ, укњижен, 35.000, за-
мена за мањи. 063/115-
38-50. (183701)
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СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан 43 м2, централно греја-
ње, тераса, подрум.
063/845-85-80. (183703)

ТЕСЛА, двособан, 55 м2, II
спрат, ЦГ, сређен, усељив,
35.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (183707)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2,
ВП, ЦГ, усељив, 30.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (183707)

СТРОГИ центар, једносо-
бан, 34 м2, III, ЦГ, усељив,
26.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (183707)

КОТЕЖ 2, трособан, 80 м2,
III спрат, ЦГ, усељив,
45.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (183707)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан, 43 м2, ВП, ЦГ, усељив,
23.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(183707)

СОДАРА, двособан, 57 м2, II
спрат, ЦГ, 32.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(183707)

ТЕСЛА, једнособан, без ула-
гања, 30 м2, VII, ЦГ, 20.000.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (183707)

НОВ неусељен стан, Тесла,
код пијаце, 37 + 12 м2, гале-
рија (дуплекс), једнособан
+ галерија, леп и миран
крај, квалитетна зграда, IV,
нема лифт, 19.500, без по-
средника. 065/567-56-78.
(183712)

ДВОСОБАН, 64 м2, Кикинд-
ска, ВП, намештен, 38.000
евра. „Весна два”, 066/937-
00-13. (183821)

ДВОИПОСОБАН, Котеж 2,
први део, 40.000 евра. „Ве-
сна два”, 066/937-00-13.
(183821)

ТЕСЛА, двособан, 53, I, ЦГ,
33.000; једнособан, 32, при-
земље, 25.000. „Тина РС”,
060/709-72-99. (183736)

ТЕСЛА, једнособан, ВП, ЦГ,
26 м2, ново купатило,
20.000. „Мустанг”, 069/226-
66-58. 

КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2, ВП, ново купатило,
26.000. „Мустанг”, 069/226-
66-58. 

ТЕСЛА, двособан, I, ЦГ, 53
м2 + тераса, уредан, 33.000.
„Мустанг”, 069/226-66-58. 

НОВОГРАДЊА, једносо-
бан, приземље, тераса, гас,
енергетска ефикасност,
паркинг. Тел. 065/372-37-
50, 063/309-535. (183552)

ПРОДАЈЕМ, Тесла, хитно,
трособан, X, ЦГ, 29.500.
„Ковачевић”, 060/745-05-
75, 060/505-10-50. (183749)

ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,
двособан, II, ЦГ, повољно,
30.500. „Ковачевић”,
060/745-05-75, 060/505-10-
50. (183749)

ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,
једноипособан, I, TA,
25.000. „Ковачевић”,
060/745-05-75, 060/505-10-
50. (183749)

ПРОДАЈЕМ, Котеж 2, јед-
ноипособан, приземље, за
сређивање, 50 м2, 30.000.
060/505-10-50, 060/745-05-
75. (183749)

НОВОГРАДЊА, Светог Са-
ве 85, станови и локал, по-
вољна продаја, изузетно.
Тел. 065/372-37-50,
063/309-535. (183572)

ЦЕНТАР, двособан, 55,
38.000; улично 45, 14.000,
локал 45, договор. „Јанко-
вић”, 348-025. (183766)

КОТЕЖ 2, двособан, 56,
30.000; Стрелиште, двосо-
бан, 57, 30.000; трособан,
80, 39.000; Зеленгора, 40,
22.000; Содара, једнособан,
33, 24.000; Тесла једносо-
бан, 30, 23.000. „Јанковић”,
348-025. (183766)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ без
посредника трособан стан,
74 м2, I спрат, власник, Со-
дара, за једноипособан, ма-
њи двособан, Тесла, Котеж
1. 064/616-47-67. (183679)

СОДАРА, двоипособан, II,
65 м2, ЦГ, лифт, 38.500.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (183775)

ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
ЦГ, III, две терасе, 38.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (183775)

САМАЧКИ хотел, гарсоње-
ра, II, 18.000, ЦГ, 13.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (183775)

СОДАРА, једнособан, II, 33
м2, ЦГ, тераса, 24.000. „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (183775)

КОТЕЖ 2, двоипособан, II,
72 м2, ЦГ, 43.000. „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (183775)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру на
Котежу 1, високи партер, 28
м2. 061/634-62-55. (183771)

ПРОДАЈЕМ стан, Миса, 39
м2, укњижен, грејање,
21.000 евра, власник.
063/727-76-29, 013/372-
405. (183792)

ПРОДАЈЕМ одличан тросо-
бан, 75 м2, IV спрат, без лиф-
та, фиксно 36.500 евра. Тел.
064/323-91-93. (183796)

ТЕСЛА, двособан, призе-
мље, ЦГ, 51 м2 + 6 м2 лођа,
власник. 064/668-89-15.
(183800)

ПРОДАЈЕМ стан, 43 м2, но-
ва Миса, поткровље. Тел.
013/370-021, 064/616-90-
87. (183803)

ХИТНО дворишни једносо-
бан стан са грејањем, кли-
мом, својим двориштем и
баштом, 2,5 ари, 14.000.
062/885-43-20. (183808)

СТАН 128 м2, Милоша
Обреновића 31, с гаражом,
могућа замена за мањи уз
доплату. 060/335-85-99.
(183814)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 24
м2, Ул. Светозара Милетића
бр. 91, градско грејање са
уграђеним калориметром и
зидану гаражу на истој
адреси. Тел. 063/204-314.
(183815)

МАРГИТА, нови, укњижени
станови, мале квадратуре
на продају. Контакт
063/693-944. (и)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
70 м2, етажа, екстра. „Мла-
дост”, терасе, власник. Тел.
370-433, 064/255-57-34.
(183885)

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

ПРОДАЈЕМ или мењам
двоипособан стан на Коте-
жу 2 за кућу у Панчеву или
Банатском Новом Селу.
Тел. 064/618-38-15.
(183847)

СОДАРА, трособан, без ула-
гања, ЦГ, лифт, празан,
45.000. „Ивакс”, 064/376-
80-83. (183892)

КОТЕЖ 2, 2,5, VIII, 93.000,
ВП, 50 м2, постоји договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(183892)

НОВА два преостала стана,
50 и 69 м2, интерфон, видео
надзор, на трећем спрату.
Тел. 064/049-62-72.
(183896)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан, нов, ПВЦ столарија, ЦГ
на струју, цена по договору.
065/822-48-22. (183893)

ЦЕНТАР, једноипособан,
нов, екстра сређен.
065/822-48-22. (183893)

ЦЕНТАР двоиопсобан, 60
м2, ЦГ, нов, ПВЦ столарија.
065/822-48-22. (183893)

ЦЕНТАР троипсобан, 88 м2,
ЦГ, нов, ПВЦ столарија.
065/822-48-22. (183893)

ТЕСЛА, станови у изградњи
разних структура, екстра
сређени, ЦГ. 065/822-48-
22. (183893)

ПРОДАЈЕМ реновиран тро-
собан стан 80 м2, у војним
зградама, повољно.
062/885-41-07. (183895)

ГАРСОЊЕРА, центар, 12 +
8 м2, комфорна, 9.000. „Ју-
ричан”, 346-737. (183899)

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

КУПУЈЕМ стан, дајем ауто,
остало кеш. 064/134-06-30.
(183622)

КУПУЈЕМО двоипособан,
трособан стан, ТА, ЦГ, цен-
тар, шири центар. „Преми-
ер”, 063/800-44-30.
(183775)

КУПУЈЕМ станове, исплата
одмах. 060/745-05-75,
060/505-10-50. (183749)

ИЗДАЈЕМ двособан, нена-
мештен стан, Котеж 1.
063/152-43-09. (СМС)

ДВОСОБАН стан издајем,
Панчево, Котеж 2. 063/847-
80-05. (СМС)

ПОЛУНАМЕШТЕН стан на
новој Миси за издавање, 36
м2. 064/228-53-86. (СМС)

ИЗДАЈЕМ празну гарсоње-
ру у Самачком хотелу.
064/503-31-72, Драган.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ нову намештену
гарсоњеру у строгом центру
Панчева. 063/313-005.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у центру Панчева.
063/313-005. (СМС)

ДВОСОБАН стан, 63 м2, из-
дајем, Панчево, Котеж 2,
ненамештен. 063/847-80-
05. (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал 16 м2, код
„бувљака” („Аеродром”),
једнособан стан, гарсоњеру,
код „бувљака”, двособан
стан 67 м2, парно грејање,
приземље, Тесла. Тел.
069/014-64-75. (183633)

ИЗДАЈЕМ већи једноипо-
собан стан + гарсоњера,
намештено, кућа, Стрели-
ште. 362-406, 064/218-83-
45. (183487)

ИЗДАЈЕМ станове, двосо-
бан и двоипособан, на Коте-
жу 2. 062/342-486, 064/501-
03-83. (182598)

КОМФОРАН стан, 30 м2,
ненамештен, Стрелиште,
депозит обавезан. 251-96-
03, 064/226-67-31. (188847)

ДВОСОБАН празан стан,
строги центар, 120 евра.
301-165. (182998)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 54
м2, Котеж 2. Тел. 251-07-96,
065/910-36-52. (183001)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан на Новосељан-
ском путу. Тел. 064/137-48-
67. (182939)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан. Тел. 066/631-31-
80. (183228)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на 7 ари дворишта, с по-
моћним објектима.
064/948-71-22. (183495)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан с
грејањем. 063/238-524.
(183490)

ИЗДАЈЕМ стан једноипосо-
бан, Тесла, Илије Гараша-
нина 10, ТА. Тел. 231-56-00,
065/468-76-27. (183481)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан преко
пута Народне баште.
066/335-578, 066/400-702,
013/331-951. (183484)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту, 38 м2, ЦГ,
III, празан. 064/865-85-08.
(183437)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
са централним грејањем, Те-
сла. 063/376-268. (183441)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, посебан струјо-
мер. Цара Лазара 119-а.
252-13-57. (183444)

СТАН за издавање, Цара
Лазара. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-20-
00. (183442)

КОД „Авива”, Тесла, једно-
собан намештен стан за
самца, 120 евра. 065/353-
07-57. (183446)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, ЦГ, на Стрели-
шту, 80 евра. 062/726-625.
(183452)

ПРАЗАН стан издајем,
Стрелиште, близу „беово-
за”, зграда, грејање.
060/372-75-00. (183454)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
за самца, с употребом купа-
тила. 013/371-262. (183455)

ИЗДАЈЕМ једнособан већи
комфоран стан у кући на
спрату, посебан улаз, стру-
ја, кабловска, клима. Стара
Миса, Козарачка 31. Тел.
013/377-948, 064/500-94-
26. (183460)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, 62
м2, на Содари, комфоран, са
централним грејањем.
069/202-41-20. (183472)

СТРЕЛИШТЕ, издајем ком-
плетно намештен стан.
063/845-85-80. (182715)

ИЗДАЈЕМ кућу. 061/649-
67-75. (183419)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
намештен стан, кабловска,
итнернет, ТА грејање, по-
вољно, Банијска 6. Тел. 378-
093. (183505)

НАМЕШТЕН, центар, згра-
да, централно, 30 м2, изда-
јем. 063/816-77-96.
(183506)

ИЗДАЈЕМ стан у Аксентија
Максимовића. 064/866-22-
54. (183504)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
двоипособан стан на Тесли,
ТА, 130 евра. 064/235-78-
00. (183518)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
41 м2, ТА и намештену гар-
соњеру, ЦГ. 063/617-421.
(183546)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Те-
сли са централним греја-
њем ученику, ученици.
013/251-28-80. (183551)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Коеж 2, повољно.
064/212-53-94. (183561)

ИЗДАЈЕМ стан двособан,
Спортски центар, повољно.
063/849-54-32. (183569)

ПРАЗАН двособан стан за
издавање, на дужи период,
Стрелиште. 064/267-45-05.
(183573)

ИЗДАЈЕ се стан близу Очне
болнице, у одличном стању.
063/112-44-64, 065/409-74-
31, 013/347-737. (183581)

ИЗДАЈЕМ двоипособан по-
лунамештен стан на Сода-
ри. 063/876-19-81. (183578)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Содари. Тел.
063/861-42-84. (183578)

ПОВОЉНО изнајмљујем
комфоран трособан стан на
Стрелишту. 064/064-95-65.
(183594)

ИЗДАЈЕМ намештен двои-
пособан, ЦГ, на Тесли, близу
„Авива”, 150 евра + депозит.
064/149-08-36. (183599)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан на Котежу 2.
Тел. 267-72-59. (183601)

ИЗДАЈЕМ двособан стан са
двориштем, Спортски цен-
тар, нова Миса. 064/363-60-
08, 013/615-516. (183604)

ДВОСОБАН стан на Котежу
издајем. 064/157-44-53.
(183606)

ИЗДАЈЕМ празан стан, Ко-
теж 2, 73 м2. 060/488-38-15.
(183611)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
Зеленгори, без централног
грејања. 065/891-09-87.
(183612)

ИЗДАЈЕМ ненамештен тро-
собан стан, без грејања,
преко пута „Диса”. Тел.
064/700-13-40. (183632)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 37 м2, на Котежу 2.
Тел. 626-730. (183638)
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ИЗДАЈЕМ намештену собу
с употребом кухиње, купа-
тила. 064/850-70-33.
(183642)

ИЗДАЈЕМ стан у Панчеву.
Тел. 258-04-45. (183654)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан од 52
м2, на Котежу 2, цена дого-
вор. 063/156-54-53.
(183650)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
са грејањем, климом, видео
надзор. 064/118-38-79,
062/113-20-14, 061/613-38-
84. (183659)

ЦЕНТАР, издајем намеште-
ну собу. 063/761-03-56.
(183674)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, могу и ученице.
064/842-92-11 и 313-893.
(183676)

СОДАРА, једнособан стан,
38 м2, ЦГ, повољно.
060/335-42-00. (183680)

НОВА Миса, ненамештен,
50 м2, ЦГ, СББ, интернет,
заједно 100 евра. 063/892-
08-37. (183681)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на Тесли. 061/804-
97-23. (183682)

ИЗДАЈЕМ двособан комфо-
ран намештен стан, Котеж
2. 064/121-48-37. (183683)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, пра-
зну или намештену, Котеж
2, Стевана Шупљикца, де-
позит. 063/868-98-32.
(183686)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан. 063/777-27-08,
013/355-575. (183694)

ИЗДАЈЕМ стан, 43 м2, ком-
плетно намештен, централ-
но грејање. 061/224-47-97.
(183703)

ИЗДАЈЕМ намештен једносо-
бан, на дуже време, Стрели-
ште, централно грејање, депо-
зит. 064/131-44-67. (183690)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Котежу 1, ЦГ.
065/636-65-70. (183705)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, код Болнице.
064/059-11-58. (183704)

ИЗДАЈЕМ стан код Библио-
теке, Немањина бр. 5, 54 м2,
ТА. 064/134-06-08. (183709)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, двособан, без грејања.
064/169-35-88, Цара Лазара
121/9. (183719)

У ЦЕНТРУ мањи намештен
стан, кабловска, ТА.
063/742-14-27, 063/347-
701. (183724)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву,
за становање. 063/878-71-
63. (183730)

СТАН, једну собу задржа-
вам за ствари, 100 евра.
064/135-81-61 (суботом),
063/387-941. (183739)

ИЗДАЈЕМ трособан стан на
Котежу 1. Тел. 317-313.
(183750)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири цен-
тар, пословно-стамбене на-
мене. 062/347-667. (183774)

ТРОСОБАН празан у цен-
тру и намештен једнособан
на Тесли. 013/334-536,
064/348-05-68, „Перфект”.
(183776)

ИЗДАЈЕМ собе за самце и
раднике. 064/305-73-01.
(183779)

ЈЕФТИНО издајем наме-
штену гарсоњеру, ужи цен-
тар. 063/810-92-39.
(183754)

ТЕСЛА, двособан стан, из-
дајем, екстра, усељив.
069/235-34-96. (183782)

У ЦЕНТРУ издајем празан
стан, 56 м2, са ЦГ. Тел.
064/357-17-36. (183793)

ИЗДАЈЕМ стан, мањи, бли-
зу „беовоза”, депозит.
064/867-48-68. (183795)

ИЗДАЈЕМ намештену дво-
ришну гарсоњеру, код Дома
Војске, центар. 064/222-88-
05. (183799)

КОТЕЖ 2, двособан наме-
штен стан. 062/342-486.
(183800)

СТАН око 50 м2, намештен,
грејање, нова градња, цен-
тар, цена 150 евра. 063/776-
16-77. (183804)

ИЗДАЈЕМ стан, строги цен-
тар, двособан, приземље,
ненамештен. 063/131-41-
15. (183806)

ИЗДАЈЕМ на Тесли код пи-
јаце ненамештен двоипосо-
бан стан, 74 м2, II спрат, ЦГ,
лифт, цена 120 евра.
064/398-72-62. (183816)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, реновиран, Тесла,
ЦГ, вреди погледати. Тел.
251-83-88, 063/863-82-00.
(183812)

ИЗДАЈЕМ стан, шири цен-
тар, грејање гратис. Цена
130 евра. 060/340-70-60.
(183822)

ХИТНО потребна празна
кућа за издавање, шири
центар. 061/155-72-40.
(183823)

ИЗДАЈЕМ стан, Стрелиште,
ЦГ, 48 м2, високо приземље,
празан. 063/248-683. (183831)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
ЦГ, лифт, за једног или дво-
је. 064/151-13-85. (183837)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан, нова Миса, ка-
бловска, клима, ТА.
064/231-23-59. (183841)

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште,
издајем намештен стан.
064/842-92-10. (183844)

ИЗДАЈЕМ стан, 53 м2, у
Светог Саве 68-б, новије
градње. Тел. 063/241-325,
064/658-39-70. (183845)

ГАРСОЊЕРУ новије наме-
штену издајем, паркет, гре-
јање, близу центра.
065/520-73-72. (183848)

НАМЕШТЕН мањи двосо-
бан стан издајем, паркет,
грејање, близу центра.
061/689-86-22. (183848)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, центар, месечно
плаћање, повољно.
065/691-88-23. (183849)

ИЗДАЈЕ се једнособан на-
мештен стан, 30 м2, на Ко-
тежу 2, у приватној кући.
Тел. 013/311-849, 063/124-
55-89. (183851)

ИЗДАЈЕМ ексклузивне ста-
нове у строгом центру гра-
да, 38 м2, 55 м2, 76 м2 и 136
м2. Контакт 063/693-944.
(и)

ИЗДАЈЕМ намештену дво-
ришну гарсоњеру, код
„Авив парка”, кирија 70
евра. 060/333-01-50.
(183856)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, Котеж 1, ЦГ,
кабловска. 063/164-61-70.
(183857)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан, комфоран, греја-
ње, телефон, центар Стре-
лишта. 063/325-622.
(183837)

ИЗДАЈЕМ намештене ста-
нове, 70, 80 евра, код хотела
„Тамиш”. 064/122-48-07.
(183869)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
намештен стан на Стрели-
шту. 063/843-39-70.
(183874)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан, шири центар.
064/489-65-50. (183878)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, 45 м2, ново купатило,
ВП, ТА, телефон, интер-
фон, сређен, центар. Тел.
013/251-01-65. (183883)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
полунамештен, ТА, близу
Аутобуске, пијаце, поште,
школе. 063/810-27-74.
(183885)

ИЗДАЈЕМ стан, двоипосо-
бан, ЦГ, клима, Котеж 1, III
спрат. 064/149-42-23.
(183886)

САМЦУ/САМИЦИ наме-
штена соба с купатилом,
посебан улаз, струја.
064/866-23-86. (183888)

ИЗДАЈЕМ једнособан ком-
форан намештен стан, ЦГ,
близу „Авив парка”.
063/266-127. 

ИЗДАЈЕМ комфоран опре-
мљен стан, кућа, посебан
улаз, Стрелиште. 063/759-
43-95. (183904)

ИЗДАЈЕМ халу 24 х 9 х 5,5,
опремљене канцеларије,
130 м2, ограђено двориште,
видео надзор, wi-fi, и по-
моћне објекте поред Рафи-
нерије. 060/321-53-60.
(182938)

ИЗДАЈЕМ локал, 45 м2, у
центру Панчева. 060/333-
52-60. (183087)

ИЗДАЈЕМ нов локал у цен-
тру, 92 м2. 066/305-566.
(183187)

ИЗДАЈЕМ гаражу, магацин,
52 м2, 10 х 5 х 3. 616-024,
063/747-95-26. (183304)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ ло-
кал 15 м2, тржни центар код
Суда. 069/663-773. (183175)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ ло-
кал, 40 м2, на прометном
месту, Ул. Димитрија Туцо-
вића, Панчево. Тел.
063/889-93-11, 063/867-40-
25. (182924)

ИЗДАЈЕМ локал, у центру,
Његошева, шеталиште, два
излога, 60 м2. 063/745-64-
26. (183486)

ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру града, у самом пар-
ку, бивша кафана „Касина”.
062/313-313. (183497)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
110 м2, атрактивна локаци-
ја, повољно. 063/436-778.
(183457)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал 21 м2, у центру, на Кор-
зоу. Тел. 063/808-58-16.
(183465)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2, гре-
јање, телефон, близу Зелене
пијаце. 013/333-058.
(182525)

ПРОДАЈЕМ локале од 39 и
81 м2, на Стрелишту. Тел.
064/267-71-74. (183473)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, у
Немањиној 8. 063/853-93-
29. (183509)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, 120 м2, нова Миса,
Македонска улица.
065/211-66-59. (183512)

ИЗДАЈЕМ локал 30, 40 м2,
70 м2, погодно за фризер-
ски, козметички салон или
фитнес. Тесла. 065/669-48-
91. (183518)

ХИТНО продајем локал 13
м2, у Његошевој, 5.000 евра
фиксно. 060/027-10-46,
066/345-009. (183583)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2. Тел.
013/343-097. (183598)

ИЗДАЈЕМ локал 33 м2, Те-
сла. 062/823-58-94.
(183649)

ИЗДАЈЕМ опремљен локал
за фризере, 40 м2. 064/329-
37-84. (183663)

ИЗДАЈЕМ опремљену салу
фитнес инструкторима за
држање групних фитнес
програма. 064/359-54-73.
(183668)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, из-
лог, центар, Војводе Петра
Бојовића 19. 063/314-803.
(183671)

ПОВОЉНО издајем локал
(17 м2), на Стрелишту, Вељ-
ка Петровића 5-а, Панчево.
361-298, 064/320-85-38.
(183674)

ПРОДАЈЕМ локал 22 м2,
екстра, у Радомира Путни-
ка 1, приземље. Тел.
062/979-63-64, од 20 сати.
(183753)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2,
строги центар, полунаме-
штен. Тел. 315-297.
(183747)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2, или
70 м2, код школе „Никола
Тесла”, за канцеларију или
ординацију. Тел. 062/979-
63-64, од 20 сати. (183753)

ПРЕКО пута новог бувљака,
локал 70 м2, издајем. Ше-
мићева 18. 063/240-817.
(183778)

ЛОКАЛ, Георгија Димитро-
ва 17-б. 062/342-486.
(183800)

ИЗДАЈЕМ локал од 21 м2, у
Панчеву, Ж. Зрењанина 13.
064/184-87-50. (183802)

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-
штену теретану. 061/139-
28-10. (183810)

ИЗДАЈЕМ локале у центру
града 28 м2, 40 м2, Војводе
Радомира Путника 22. Кон-
такт 063/693-944. 

НА ПУТУ Панчево–Београд
издајем простор за занатску
делатност. 061/649-45-79.
(183829)

ИЗДАЈЕМ локал, 30 м2, у
центру. 063/181-54-90.
(183860)

ИЗДАЈЕМ опремљену пека-
ру 150 м2, може и друге де-
латности. Миса. 065/892-
74-62. (183862)

ИЗДАЈЕ се локал 200 м2,
Карађорђева 21, бивша пр-
одавница намештаја.
063/278-250. (183864)

ИЗДАЈЕ се локал, 51 м2,
Милоша Обреновића 31,
нова зграда, преко пута
„Плинаре”. 063/217-251.
(183864)

ИЗДАЈЕ се локал, 12 м2, Вој-
воде Путника 29, у двори-
шту, поред „Фото Бате”.
063/278-250. (183864)

ИЗДАЈЕ се технички пре-
глед – магацин, 200 м2 и ви-
ше канцеларијских просто-
ра у АМЦ-у „Звезда”, С. Шу-
пљикца 88. 063/278-250.
(183864)

ПОТРЕБАН возач са Д-ка-
тегоријом. 062/819-59-11.
(183299)

ПОТРЕБНЕ жене искључи-

во с искуством, за рад на

индустријским шиваћим

машинама. 062/875-53-65,

Андреа. (183513)

ПИЦЕРИЈИ New York Slice

потребни пица-мајстори, с

искуством. 063/338-332.

(183574)

ПОТРЕБАН хитно мушко-

женски фризер. 064/492-

32-19. (183645)

ПОРЕБАН радник за рад у
ауто-перионици. 069/108-
06-54. (183706)

КРОЈАЧКОМ салону по-
требна радница с иску-
ством. Радно време по дого-
вору. Звати после 17 сати.
061/607-69-10. (183741)

ПОТРЕБНА фризерка му-
шко-женском фризерском
салону. 060/312-90-00.
(183763)

РЕСТОРАНУ потребна ку-
варица и конобарица с ис-
куством. 063/152-09-34.
(183794)

ПОТРЕБНЕ женске особе за
рад на месту кол-оператера
од 25 до 60 година. 064/645-
30-96, 064/645-30-95.
(183820)

ХИТНО потребан мушко-
женски фризер, плата фик-
сна. 060/049-60-07.
(183820)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. 063/800-07-94.
(183826)

ТРАЖИ се двојка за промо-
цију и продају лаванде.
062/641-523. (183829)

ПОТРЕБАН тапетар и шнај-
дерка, производња наме-
штаја, Панчево. 064/111-
22-56. (183835)

ЗБОГ отварања новог лока-
ла, ћевабџиници „Хало Ле-
сковац” потребне раднице.
063/897-55-04. (183842)

РЕСТОРАНУ „Панвивио”
потребни пица-мајстори и
кувари са искуством. Звати
од 8 до 16 сати. 013/333-
318. (183839)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер. 064/488-31-69.
(183695)

РЕСТОРАНУ „Poco Loco”
потребан квалификован ко-
нобар, шанкер, бармен.
064/874-03-01. (183863)

КАФАНИ „Ђерам” потре-
бан конобар с искуством.
062/478-394, 013/631-872.
(183865)

ПОТРЕБАН момак, за ноћ-
ни рад на монтирању и одр-
жавању спортског терена
(сезонски рад). 064/116-30-
31. (183866)

ПОТРЕБАН посластичар с
искуством. 063/155-96-87.
(183872)

ПОТРЕБНА продавачица за
рад у пекари. 063/155-96-
87. (183872)

ВОЗАЧ, озбиљан, с иску-
ством и Ц-категоријом по-
требан за сталан посао.
065/807-00-13. (183875)

ПЕСАК, шљунак, сејанац,
ризла, превоз кипером.
062/195-33-35. (СМС)

КЊИГОВОДСТВЕНА аген-
ција потребна ради праксе.
063/811-21-06. (СМС) 

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-85-
31. (СМС)

ОСНОВЕ електротехнике,
часови, професор с иску-
ством. 062/801-97-58.
(179394)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, да-
вање терапије, купање и не-
га болесника. 063/737-59-
60. (182093)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, ма-
шински сечемо зидове, ру-
ски кондор. 060/691-01-13.
(182983)

МАСЕРКА – релаксациона
масажа целог тела, парци-
јална масажа. Тел. 062/817-
17-31, СМС. (183235)

СТОЛАР тражи посао, ку-
хиње, плакари по мери, сто-
ларија, поправке и пре-
правке. 064/176-88-52, 371-
274. (182986)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством, тра-
жи посао. 064/120-77-64.
(183588)

БРИНУЛА бих о старијој
особи, полупокретној или
непокретној. Могућ сваки
договор. Тел. 062/353-283.
(183624)

ЧАСОВИ енглеског и ма-
ђарског. 064/958-95-16.
(183625)

КЕРАМИКА, водовод, ква-
литетно, поуздано, повољ-
но. 063/318-780. (183620)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсани радови, демит фа-
саде, квалитетно, повољно.
063/864-67-16, Влада.
(183647)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, кошење и крчење,
фрезирање баште. 064/196-
17-32. (183497)            

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 20
година искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(183479)

ЧАСОВИ енглеског за
школски узраст, врло по-
вољно. 064/211-50-28.
(183485)

КЕРАМИЧАР, поставља све
врсте керамичких плочица.
063/668-451. (183482)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушење, утовари шу-
та, одношење непотребних
ствари, обарање стабала,
итд. 064/122-69-78.
(183441)

ОБАРАЊЕ стабала, крчење
плацева, шута, рушења ку-
ћа, ископи и остало.
060/035-47-40. (183441)

МАЛТЕРИСАЊЕ, ренови-
рање кровова, зидање, фа-
саде, кречење, бетонирање,
повољно. 064/014-79-45.
(183446)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-22-
43. (183451)

НАДСТРЕШНИЦЕ, терасе,
ограде, капије, веранде, га-
раже, тражим посао. Тел.
312-408, 064/926-59-43.
(183466)

НЕМАЧКИ, часови свим уз-
растима, сигуран успех.
Тел. 352-892, 061/656-04-
04. (183468)

НЕГОВАТЕЉИЦА пружа
услуге неге старих, боле-
сних, на сат, потреби.
060/366-63-69. (183467)

ПОМОЋ и нега болесној,
старој инвалидној особи.
060/616-82-58. (183502)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, ТА пећи,
индикатора, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(183511)

АЛУ и ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, уграђујем, попра-
вљам. 064/181-25-00.
(183526)

ТВ и сателитске антене,
монтирање, припрема за
дигитализацију. 013/352-
565, 064/866-20-70.
(183532)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКЕ
послове радим квалитетно,
педантно, мајстор тражи
посао. 013/233-38-64,
063/738-58-02. (183535)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради
одгушења купатила, слави-
не, бојлере, повољно.
060/521-93-41. (183540)

ГИПСАРСКО-МОЛЕРСКИ
и фасадерски радови.
064/029-27-61. (183541)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица, цело-
дневна нега, заказивање и
превоз до лекара. 063/868-
04-51. (183550)

ЕЛЕКТРИЧАР, израда, по-
правка инсталација, ТА пе-
ћи, бојлера, ел. шпорета,
апарата. 064/228-05-33.
(183553)

ШАМОТИРАМ шпорете за
ложење, пећи, чистим ка-
љеве пећи, тражим посао.
064/437-64-33. (183564)

ПРЕВОЗ комби, макси, до 3
тоне, Панчево, Србија.
063/849-54-32. (183569)

МАТЕМАТИКА, часови за
основце, повољно. 065/467-
41-55. (183688)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (183675)

ПРЕОСТАЛА багремова др-
ва на продају. 060/603-32-
32. (183699)

СТУДЕНТ Математичког
факултета, часови матема-
тика основцима и средњо-
школцима. 060/052-28-34.
(183708)

СПРЕМАЊЕ станова, кућа,
локала, пеглање. 013/251-
28-97, 061/366-65-65.
(183712)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета. 063/369-
846. (183713)

СЕРВИСЕР свих врста бој-
лера и веш-машина, тра-
жим посао. 312-408,
064/926-59-43. (183714)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одушења канализације,
адаптације купатила, сервис,
повољно, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (183723)

ЧИСТИМО шут, таване, по-
друме, радимо све послове.
061/322-04-94, 064/484-13-
76. (183738)

СЕРВИС пи-си рачунара,
инсталација програма, чи-
шћење, одржавање, дола-
зим кући. Тел. 064/104-98-
12. (183755)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством, квалитет-
но, педантно, повољно.
064/252-51-75. (183762)
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ВРШИМ ремонт, поправку
ТА пећи, повољно. 062/974-
14-04. (183765)

ДУБИНСКО прање мебли-
раног намештаја, душека,
унутрашњости аутомобила,
керхер. Наташа, 060/361-
47-41. (182767)

ИЗОЛАТЕР, радим изола-
цију равних кровова, тера-
са, купатила, подрума. 345-
874, 062/235-839. (183760)

ТРАНСПОРТ робе, селидбе
с утоваром или без. Никола,
061/159-74-73, 351-907.
(183772)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
пријемни, месечно плаћа-
ње. Професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (183773)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА пе-
ћи, бојлера, најјефтиније у
граду. 063/804-57-99.
(183781)

БРАВАРИЈА: надстрешни-
це, ограде, терасе, врата, ка-
пије, решетке, рукохвати,
израда од прохрома, ситне
поправке, врло повољно.
060/140-54-44, Дуле.
(183780)

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ, из-
рада надстрешница, заста-
кљивање тераса, ограде, ка-
пије и друго. 062/816-33-84.
(183787)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање пар-
кета. 602-701, 064/341-79-
60. (183797)

КЕРАМИЧАР квалитетан,
повољан, с дугогодишњим
искуством. 063/191-69-75.
(183798)

ВРШИМО све врсте физич-
ких послова. Селидбе, уто-
вар/истовар робе, копање,
сечење и цепање дрва, раш-
чишћавање терена, чишће-
ње подрума, тавана и шупа
и сви слични послови. Де-
јан, 065/440-97-00, 341-
571. (183296)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адап-
тација купатила, поправке,
преправке, одгушење кана-
лизације одмах. 061/648-
96-62. (183854)

ЗИДАМ, малтеришем, гле-
тујем, кречим, поправљам
кровове, димњаке, лимари-
ју и патос. 066/944-55-90.
(183827)

НЕГА слабо покретних ли-
ца, одржавање стамбених
простора, радним данима.
061/198-06-03, 061/607-
403-503. (183898)

ПОВОЉНО часови енгле-
ског за ученике основних и
средњих школа. 063/875-
88-83. (183880)

МАЈСТОР Жељко ради све
кућне мајсторије, преправ-
ке струјних инсталација,
бојлера, грејалица, шпоре-
та, молерске радове и сече-
ње дрва моторном тесте-
ром. 061/614-88-32. 

ОРЕМ баште тактором
фергусоном и култивирам
култиватором. 063/809-35-
89. (183903)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
w w w . b a l t o k a d . c o. r s .
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (181806)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 062/156-
02-07, 064/317-10-05,
„Скочко”. (183436)

СЕЛИДБЕ Дејан нуди услу-
ге превоза, транспорта робе
камионима, комбијем,
монтирање, утовар, исто-
вар, одвоз непотребних
ствари, заштита намештаја
обезбеђена. 064/051-83-81.
(182154)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебе-
љаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и пар-
кет), 013/665-220, 063/847-
74-38. (177371)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА „План
Б”. 064/613-74-68. (и)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, малтерисање, по-
правка разних кровова.
013/664-491, 063/162-53-
89. (181987)

ПОСТАВЉАЊЕ и хоблова-
ње паркета. 063/812-08-51.
(182378)

ОДГУШЕЊЕ одвода и кана-
лизације специјалним ма-
шинама, може преко рачу-
на. Acqua”, 062/532-346.
(183131)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. 065/334-23-38.
(183167)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради
купатила, одгушење кана-
лизације, замене, поправке.
331-657, 063/777-18-21,
064/495-77-59. (182969)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
машински ископ, рушење
објеката и одвоз шута.
063/246-368. (181960)

КИРБИ, дубинско усисава-
ње, прање тепиха, намешта-
ја. Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (183196)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
машински ископ, рушење
објеката и одвоз шута.
063/771-55-44. (181966)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево, даље, цена до-
говор. 063/193-22-29,
013/366-843. (183249)

СЕРВИС ТВ аудио уређаја,
продаја рисивера за диги-
талне програме, пунктова-
ње, ремонт батерије за аку
бушилице, лаптоп рачуна-
ра. 063/800-01-96, Дејан.
(183489)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, ба-
терије и санитарије, одваја-
ње водомера. Све за воду.
Пензионерима екстра по-
пуст. 0–24 сата. Долазим
одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-20-
00. (183442)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, меша-
лице за бетон. 064/351-11-
73. (183455)

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77.
(183420)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила, канализа-
ције, адаптације на водово-
ду, купатила, батерије, вен-
тили, долазимо одмах, пен-
зионерима попуст, 24 сата,
348-139, 064/151-82-64,
063/811-74-89, 061/266-77-
45. (183463)

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-
мионом, Војводина, Србија,
с радницима или без њих,
најповољније. Иван.
063/107-78-66. (183516)

ТЕПИСИ, мебл, дубинско
усисавање, прање, 15 годи-
на искуства. 334-034,
063/839-75-93. (183522)

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. (183514)

СЕЛИДБЕ Борис, селидбе
Борис комбији, камиони,
екипа радника 0–24 сата, за
вас и недељом радимо. Иза-
берите најбоље! Овог месеца
са овим исечком из новина,
попуст на све селидбе и пре-
возе 10 одсто. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com-
, www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs (183514)

СЕЛИДБЕ Бомбончић – Бо-
рис, комплетна услуга се-
лидбе камионима 3, 5 и 7 т,
комбијем 2 т, са или без
радника, у свим правцима,
плаћање могуће чековима
100 дана и преко рачуна.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-bo-
r i s . s e r . r s -
. (183514)

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-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-bo-
r i s . s e r . r s -
. (183514)

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – камионима, комби-
јима, екипа радника, монти-
рање/демонтирање, пакова-
ње ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту наме-
штаја. Селите се без стреса.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
r i s . s e r . r s -
. (183514)

СЕЛИДБЕ Бомбончић – Бо-
рис, комплетна услуга се-
лидбе камионима 3, 5 и 7 т,
комбијем 2 т, са или без рад-
ника, у свим правцима, пла-
ћање могуће чековима 100
дана и преко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-bo-
r i s . s e r . r s -
. (183514)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ, гипсани радови, по-
стављање ламината, кера-
мике, брзо, квалитетно.
062/816-66-78. (183577)

ПРЕВОЗ кипером до три
кубика, повољно, песак,
шљунак, сејанац. 064/354-
69-94. (183596)

РОЛО-НАЈ вам нуди по-
правку, уградњу ролетни,
венецијанера, тракастих за-
веса, роло-комарника, хар-
мо-врата, туш-кабина, ро-
ло-челичних заштитних
врата, тенди. Ми смо нај-
јефтинији, с највећом га-
ранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-21-
80. (183644)

СЕЛИДБЕ и превоз робе ка-
мионом и комбијем већ од
1.500 динара, градска тура,
бесплатно монтирање и за-
штита намештаја, одвоз ста-
рих ствари на депонију, еки-
па радника, попуст на ван-
градске туре. 0–24 сата, ми
смо ту због вас, задовољан
клијент је наш једини циљ.
064/334-85-64, 063/811-98-
32, Поповић. (183636)

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-
мионом, радници, повољно.
Вук, 013/365-051, 063/278-
117, 064/176-91-85.
(183669)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”,
поправља веш-машине, бој-
лере, шпорете, фрижидере,
пећи, електроинсталације.
060/180-02-83, 013/251-28-
97. (183710)

КОМБИ превоз робе, ства-
ри, селидбе по целој Србији
и шире. 062/371-058.
(183859)

ПОПРАВКА веш-машина,

судо-машина и остале беле

технике, монтирање, сер-

вис клима уређаја, овла-

шћени сервис „Фриго Пе-

ђа”. 063/771-24-16,

013/301-300. (183716)

ДУБИНСКО прање наме-

штаја професионалним

керхер машинама, тросед

1.200, фотеља 600. 069/322-

05-33. (183717)

РОЈАЛ МГ, хит цене, уград-

ња, поправка ролетни, ве-

нецијанера, тракастих, ро-

ло римских завеса, туш-ка-

бина, хармо-врата, роло-

комарника, роло-заштит-

них врата за локале, гараже,

тенди. Горан, 351-498,

063/816-20-98. (183743) 

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, бојлере,

климе, шпорете, поправља-

мо квалитено с гаранцијом.

„Фриготехник”, 361-361,

064/122-68-05. (183768)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско

прање тепиха, сушење у ко-

мори. 302-820, 064/129-63-

79. (183788)

ПЕРФЕКТ- фасаде, зидање,

малтерисање, кров, глето-

вање, кречење, ламинати,

керамика. 063/122-14-39.

(183813)

ФИРМА с дугогодишњим
исксутвом, од темеља до
крова, „Панграђевина”.
064/206-50-91. (183828)

СЕРВИС рачунара, лапто-
па, монитора, најповољни-
је, бесплатан долазак, нон-
стоп. 063/240-275. (183868)

КОМБИ превоз робе, ства-
ри, селидбе по целој Србији
и шире. 062/371-058.
(183858)

ТВ СЕРВИС „Плус”, по-
правка телевизора, монито-
ра, даљинских. Д. Туцовића
28. 353-463. (183891)

СТАРИЈОЈ госпођи без на-
следника, плодоуживање у
породици у замену за не-
кретнину. 061/309-80-07.
(183473)

ПОМОЋ и нега старој, боле-
сној, инвалидној особи. Тел.
060/616-82-58. (183502)

ПЕНЗИОНЕР, 73 године, си-
туиран, жели познанство го-
спође ради брака. 060/150-
17-15, 251-77-15. (183643)

ПОРОДИЦА с Косова брину-
ла би о старијој особи, наслед-
ство. 063/735-44-50. (183692)

ПЕДЕСЕТСЕДМОГОДИ-
ШЊАКИЊА упознала би
човека, искључиво ради
трајне везе. 066/912-40-30.
(183770)

ИЗДАЈЕМ апартмане, Зла-
тибор, насеље Закоси, цена
30 евра апартман. Тел.
064/142-78-27. (183500)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-
тру Златибора, повољно.
063/709-44-97. (173852)
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Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине на основу члана 20.

Закона о процени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник РС” бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА
јавни увид Студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прера-

да, Улица народног фронта бр. 12, поднео je захтев за

давање сагласности на Студију о процени утицаја на

животну средину пројекта Реконструкција и доградња

система за линијско намешавање моторних бензина

на к. п. бр. 3532, 3534, 3536, 3547, 3549, 3551 и 3570

КО Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца про-

јекта могу се добити на увид радним данима, од 10 до

14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата

за урбанизам, градитељство и заштиту животне среди-

не, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,

канцеларија бр. 39), и у просторијама Градске управе

града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, до 22. де-

цембра 2014. године. За време трајања јавног увида

заинтересована јавност може у писменом облику под-

нети примедбе и мишљења на изложену студију о

процени утицаја на адресу Секретаријата.

Јавна расправа и презентација ће се одржати 23.

децембра 2014. године, у 12 сати, у згради Владе АП

Војводине (приземље, канцеларија бр. 39).

(Ф-2221)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине, на основу члана 14.

Закона о процени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник РС” бр. 135/04), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о поднетом захтеву за одређивање обима

и садржаја Студије о процени утицаја на

животну средину

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прера-

да, Улица народног фронта бр. 12, поднео је захтев за

одређивање обима и садржаја Студије о процени ути-

цаја на животну средину за пројекат Прања ејектор-

ског гаса на S-2200 (смањење емисије SOx) у РНП-у,

на к.п. бр. 3559 КО Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца про-

јекта могу се добити на увид у просторијама Покра-

јинског секретаријата за урбанизам, градитељство и

заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина

16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).

Сви заинтересовани могу доставити своје мишље-

ње у писаној форми на адресу Секретаријата у року од

15 дана од дана објављивања овог обавештења.

(Ф-2222)

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 
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ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева Панчево, на основу члана 9. став 2 Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града

Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 15/2014) и Одлуке Надзорног одбора број 01- 4082-7/2014, од 4. новембра 2014. године, расписује:

ОГЛАС
за давање у закуп пословног простора

у државној својини, чији је корисник град Панчево

путем јавног надметања, на период од пет година

Огласом је обухваћен следећи пословни простор:

Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица. 

Право учешћа у поступку јавног надметања немају буџетски корисници који право коришћења пословног простора без накнаде могу оста-

врити према Закону о буџету за 2014. годину, односно према Одлуци о буџету града Панчева за 2014. годину.

Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове из јавног Огласа, а наведени износ представља збир две почетне месечне

закупнине. Депозит се уплаћује на  рачун бр. 840-488641-69, код Управе за јавна плаћања, број модела 97, позив на број 04-226-00.

Поступак јавног надметања започиње објављивањем почетне закупнине за стицање права на закуп, који представља почетну висину закупни-

не по м2. 

Учесник који је излицитирао највиши износ почетне закупнине по м2 је најповољнији понуђач.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину, већ се он враћа у року од пет дана од дана потписивања уговора. 

Понуђачима који нису успели у јавном надметању уплаћени депозит се враћа у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања. Депо-

зит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном надметању.

На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додатну вредност, као и све трошкове коришћења пословног простора (утрошак

ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.).

Такође је у обавези да достави једно од средстава обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа, и то:

1. банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први позив” с клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију;

2. сопствену (соло) меницу.

Банкарска гаранција се доставља у року од 45 дана од дана закључења уговора и даје се на период важења који не може бити краћи од 12 ме-

сеци, с тим да су закупци пре истека рока у обавези да важност гаранције продуже пре истека рока, на период који не може бити краћи од на-

редних 12 месеци, под претњом раскида уговора.

Сопствена (соло) меница доставља се у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора, под претњом раскида.

Пословни простор се издаје у виђеном стању. Пословни простори набројани у Огласу могу се погледати од 10. до 14. новембра 2014. године,

од 9 до 12 сати. Све информације се могу добити на тел. 013/219-03-00, локал 212. 

Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, најдуже на период од пет година.

Ако понуђач има неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних прихода, његова пријава се неће узимати у разматрање.

Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од закључења уговора о закупу пословног простора који је био предмет ранијег

оглашавања у року од три године од дана одустанка.

Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, закључење уговора о закупу пословног простора биће понуђено првом сле-

дећем учеснику јавног надметања. 

Пријава треба да садржи :

1) податке о подносиоцу пријаве, и то:

а) за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број; 

б) за правна лица: назив и седиште, оверену копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице ко-

је заступа подносиоца пријаве не старије од шест месеци,

2) податке о пословном, магацинском простору за који се пријава подноси – површину и редни број из Огласа;

3) делатност која ће се обављати;

4) изјава да пословни простор преузима у виђеном стању;

5) доказ о уплати депозита за учешће;

6) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних прихода од Секретаријата за пореску админи-

страцију Градске управе града Панчева. 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање. 

Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице. 

Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просторија, с тим што је у обавези да за сваки простор поднесе потпуну пријаву

и уплати тражени депозит.

Током самог поступка јавног надметања председник Комисије објављује висину почетног износа и утврђује да сваки наредни лицитациони

корак не може бити мањи од пет одсто од претходно највише излицитираног износа.

Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП Дирекције, с назнаком

ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ, име и адресу односно седиште лица које се при-

јављује на оглас. 

Рок за подношење пријава је закључно са 17. новембром 2014. године, до 11 сати. 

Јавно надметање ће бити одржано 17. новембра 2014, у 12 сати, у соби бр. 108, у  ЈП Дирекцији, Змај Јовина 6.  

Након правноснажности Решења градоначелника града Панчева, закључиће се уговор о закупу на одређено време. 

Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступку јавног надметаља, а за пуномоћника уредно пуномоћје оверено у

суду. 

Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци. (Ф)

Р. бр. Адреса
Површина и

структура
Зона

Висина почетне закупнине по

м2  која се лицитира без пореза
Делатност Депозит/дин.

1 Војводе Радомира Путника 2 31,67 1 300,00 дин./м2 трговинска занатска 

канцеларијска
19.002,00

2 Војводе Радомира Путника 2 23,10 1 300,00 дин./м2 трговинска занатска 

угоститељска
13.860,00

3 Војводе Радомира Путника 19 39,33 1 300,00 дин./м2 трговинска занатска 

угоститељска
23.598,00

4 Војводе Живојина Мишића 8 13,84 1 300,00 дин./м2 трговинска занатска 

канцеларијска угоститељска
8.304,00

5 Ослобођења 31
59,14 

пословни
1 300,00 дин./м2 трговинска занатска 

канцеларијска
35.484,00

6 Краљевића Марка 18 372,91 1 300,00 дин./м2 угоститељска занатска канцела-

ријска трговинска
223.746,00

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине, на основу члана 25.

Закона о процени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник РС” бр. 135/04), објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању 

сагласности на Студију о процени 

утицаја затеченог стања 

на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 29. oкт-

обра 2014. године донето Решење о давању сагласно-

сти на Студију о процени утицаја затеченог стања на

животну средину пројекта Реконструкције резервоара

ФБ-0801, ФБ-0802 к. п. бр. 3547 КО Војловица и ФБ-

1102 и ФБ-1104 к. п. бр. 3549 КО Војловица, носиоца

пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада, Улица на-

родног фронта бр. 12.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део Извештаја Тех-

ничке комисије, као и увидом у достављену докумен-

тацију, којом је констатовано да предметни пројекат

својом реализацијом неће имати негативних утицаја

на животну средину уколико се испоштују прописане

мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере

дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја

на животну средину, као и да обезбеди извршавање

програма праћења утицаја на животну средину, пред-

виђеног поглављем 9. Студије о процени утицаја на

животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о проце-

ни утицаја на животну средину је коначно у управном

поступку. Против овог решења се може покренути

управни спор пред Управним судом у Београду у року

од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

(Ф-2220)

У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и

изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09 – ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УC и 98/2013-УС) и Правилником о садржи-

ни, начину и поступку израде планских докумената

(„Сл. гласник РС” бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА 

Секретаријат за урбанизам, 

грађевинске и 

стамбено-комуналне послове 

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

СЛЕДЕЋЕГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

Нацрт Плана генералне регулације несељеног 

места Долово 

Нацрт наведеног планског документа излаже се на

јавни увид у згради Градске управе града Панчева, Трг

краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом спрату, у тра-

јању од 30 дана, од 6. новембра 2014. године. 

За пружање информација у вези с наведеним

планским документом обратити се Секретаријату за

урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне по-

слове Градске управе града Панчева, на тел. 308-905. 

Представници обрађивача плана даваће обаве-

штења у вези с планским документом за време траја-

ња јавног увида, сваког петка, од 11 до 12 сати. 

Заинтересована правна и физичка лица подносе при-

медбе на Нацрт плана за време трајања јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи града Пан-

чева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбе-

но-комуналне послове, путем писарнице Градске управе

града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, Панчево. 

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

докумената биће организована за 19. новембар 2014.

године, у 13 сати, у малој сали зграде Градске управе

града Панчева. 

Јавна седница Комисије за планове биће одржана

23. децембра 2014. године, у 13 сати, у малој сали

зграде Градске управе града Панчева. 

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, биће

оглашен нови термин и место одржавања седнице Ко-

мисије. (Ф-2226)
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ЈОВАНКА 

МАКАРА
1927–2014.

Последњи поздрав.

Ћерка ЉИЉАНА, зет

ЈОВО, унук ЗОРАН, 

снаја НАТАША, 

праунуци СТЕФАН 

и ВАЛЕНТИНА

(8/183461)

ЈОВАНКА 

МАКАРА
1927–2014.

Последњи поздрав од
ћерке МИРЈАНЕ, зета

СЛОБОДАНА, унуке
НАТАШЕ, унука 

ГОРАНА, зета ДЕЈАНА,
снаје ЈЕЛЕНЕ 

и праунука

(9/183461)

ЈОВАНКА 

МАКАРА
1927–2014.

Последњи поздрав од
сина ДУШАНА, снаје

СЛАВИЦЕ, унука 
НИКОЛЕ, унука 

ДАНИЈЕЛЕ и ЈОВАНЕ 
и праунука ПЕТРА 

и ТАМАРЕ

(10/183461)

27. октобра преминуо је наш

ЂЕРЂ ЂУРИ КЕМЕЊ
1948–2014.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерка МАГДАЛЕНА с породицом
(26/183536)

СТОЈА КОВАЧЕВИЋ
1933–2014.

Ожалошћени: супруг ГЕОРГИЈЕ с многобројном 

породицом и пријатељима

(30/183545)

ДРАГОЉУБ 

НИКОЛИЋ

Последњи поздрав

брату Гилету од брата

БАНЕТА с породицом

(39/183570)

ДРАГОЉУБ 

НИКОЛИЋ ГИЛЕ
27. I 1950 – 31. X 2014.

Драги оче, поносни смо
што смо те имали и ту-
жни јер смо те изгубили.

Ожалошћени син 
НЕНАД и ћерка 

ДАНИЈЕЛА 
с породицом

(12/183476)

Последњи поздрав брату

ДРАГОЉУБУ 

НИКОЛИЋУ

од сестре МАЛИНЕ 

и зета ДЕЈАНА 

с породицом

(47/183607)

Последњи поздрав драгом колеги

МАРИНУ БРМБОЛИЋУ
археологу

Оставио је неизбрисив траг у конзерваторској

струци и раду нашег завода. Памтићемо га по

стручности, ведром духу и несебичности.

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву
(59/ф-2229)

Радно време благајне: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

DOO  „Al Sistem”

Улица кнеза Михајла Обреновића 10-а

26000  Панчево

Тел./фаx:+ 38113/233-25-04, + 38113/233-26-10

e-mail: office@al-sistem.com

расписује

КОНКУРС
за следећа радна места

1. ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ – један извршилац

Услови:

– радно искуство три–пет година на пословима орга-

низовања и руковођења процеса производње у метал-

ској индустрији

– школска спрема ВСС (машински факултет)

– рад на рачунару AutoCAD

– активно знање енглеског језика

– возачка дозвола Б-категорије 

2. КОНСТРУКТОР-ПРОЈЕКТАНТ – два извршиоца 

Услови:

– радно искуство три–пет година, на пословима про-

јектовања алуминијумских и PVC конструкција

– школска спрема ВСС (машински, архитектонски

или грађевински инжењер)

– рад на рачунару AutoCAD

– активно знање енглеског или руског језика

– возачка дозвола Б-категорије 

Заинтересовани кандидати могу послати своју

пријаву (CV) или је донети лично на горе наведену

адресу.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана

оглашавања.

Напомињемо да ћемо контактирати само с канди-

датима који уђу у ужи избор. (Ф)

ПОГРЕБНА СЛУЖБА ЈКП-a 

„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА 

СВИХ 365 ДАНА У ГОДИНИ

ОД 0 ДО 24 САТА

Поштовани грађани,

нудимо велики избор опреме по изузетно повољ-

ним ценама.

Куповином погребне опреме код нас добијате

низ повољности, као што су:

– ниже цене погребних услуга: плаћање опреме у

шест месечних рата, без камате, забраном или

на лични доходак;

– бесплатан превоз у локалу, као и нижа цена

услуга хладњаче;

– најјефтинији превоз покојника ван територије

Панчева;

– компјутерска обрада парти;

– израда парти с фотографијом у колору;

– изводимо радове на уређењу гробних места као

што су: израда бетонских оквира и стаза, попу-

на гробних места земљом, попуна гробних ме-

ста бетоном и др.

НОВО У ПОНУДИ ПОГРЕБНЕ СЛУЖБЕ ЈКП-а

„ЗЕЛЕНИЛО”

– продаја споменика и опсега,

– рефундација трошкова преко ПИО фонда.

Посебно вам нудимо новоизграђене гроб-

нице.

Све ближе информације можете добити у

продавници погребне опреме, у Ружиној 7,

или на телефон број 318-958. (Ф)

На основу чл. 57 ст. 1 тачка 6 Закона о основама система

образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 72/09,

52/2011, 55/2013) и на основу чл. 44 ст. 1 тачка 17 Статута

Пољопривредне школе „Јосиф Панчић” Панчево, те у складу

са чл. 59 ст. 2 и ст. 5 Закона о основама система образовања

и васпитања и на основу чл. 55 Пољопривредне школе „Јо-

сиф Панчић” Панчево, те на основу чл. 57–60 Статута Пољо-

привредне школе „Јосиф Панчић” Панчево, и на основу чл.

63–66 Статута Пољопривредне школе „Јосиф Панчић” Пан-

чево, Школски одбор Пољопривредне школе „Јосиф Пан-

чић” Панчево, на IV седници, одржаној 20. октобра 2014. го-

дине, донео је Одлуку и овим путем 

ОГЛАШАВА
КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

на мандатни период од четири године

На наведени конкурс за радно место директора школе

може да конкурише лице које испуњава следеће услове у

складу са чл. 59 ст. 2 Закона о основама система образовања

и васпитања („Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/2011,

55/2013) и на основу чл. 59 ст. 5 Закона о основама система

образовања и васпитања и у складу са чл. 55 Статута Пољо-

привредне школе „Јосиф Панчић” Панчево, и то: 

1) поседовање одговарајућег високог образовања (прописа-

ног чланом 8. став 2. Закона о основама система образовања

и васпитања) за наставника те врсте школе и подручја рада,

за педагога и психолога; 

2) испуњеност услова за пријем у радни однос у установи за

образовање и васпитање (прописаних чланом 120. Закона о

основама система образовања и васпитања), тј.: 

а) поседовање одговарајућег образовања; 

б) да има психичку, физичку и здравствену способност

за рад с децом и ученицима;

в) да није осуђивано правноснажном пресудом за кри-

вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у

трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела наси-

ље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и

злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривич-

но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из

групе кривичних дела против полне слободе, против правног

саобраћаја и против човечности и других добара заштићених

међународним правом, без обзира на изречену кривичну

санкцију, и за које није у складу са Законом утврђено дис-

криминаторно понашање; 

г) да има држављанство Републике Србије; 

д) да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни

рад у школи (знање српског језика). 

Доказе под а) и г) учесник Конкурса подноси уз пријаву

на Конкурс, доказ под б) се подноси пре закључења уговора о

раду, а доказ под в) прибавља установа. 

3) најмање пет година рада у установи за образовање и вас-

питање, на пословима образовања и васпитања, након стече-

ног одговарајућег образовања; 

4) поседовање дозволе за рад – стручног испита или испита

за лиценцу; 

5) обуку и положен испит за директора установе.

Учесник Конкурса који нема положен испит за директо-

ра школе а буде изабран по Конкурсу за директора биће ду-

жан да га положи у року од годину дана од дана ступања на

дужност. 

Уколико не положи испит за директора у року од годину

дана од дана ступања на дужност, престаје му дужност ди-

ректора. 

Уз пријаву учесник Конкурса треба да поднесе: 

1) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држа-

вљанству или извод из матичне књиге рођених); 

2) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-

ном одговарајућем образовању; 

3) доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-

ни рад у Школи (доставити оверену фотокопију дипломе као

доказ о знању српског језика или уколико кандидат није за-

вршио образовање у Републици Србији, знање српског језика

доказује уверењем са факултета о положеном испиту – срп-

ски језик); 

4) оверен препис или оверену фотокопију уверења о положе-

ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 

5) потврду о радном стажу у области образовања и васпита-

ња; 

6) радну биографију; 

7) оквирни план рада за време мандата; 

8) доказе о поседовању организационих способности (фа-

култативно). 

Потписане пријаве на Конкурс с прилозима подносе се

препорученом пошиљком на адресу Пољопривредна школа

„Јосиф Панчић” Панчево, Новосељански пут бр. 31, с назна-

ком – За Конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од да-

на објављивања. Неблаговремене или непотпуне пријаве не-

ће бити узете у разматрање. 

Доношење одлуке по Конкурсу биће спроведено у скла-

ду са Законом и роковима предвиђеним Статутом школе. 

(Ф-2219)

РАНКО НЕЂИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга РАДОЈКА и синови ДРАГАН 

и ГОРАН с породицом

(97/2014)

РАНКО НЕЂИЋ

Последњи поздрав од

породице ВУЈАНИЋ

(98/2014)

МИЛЕНКО ЈАКОВЉЕВИЋ

Драги Миленко, увек ће те волети твој ЂОРЂО,

ЈУКА, РУЖА и ЛЕПА с породицама
(99/2014)
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Последњи поздрав дра-

гом комши

ЛАЛИ

од станара у Савској 8

(6/183458)

Последњи поздрав дра-

гом куму

ЛАЛИ

Породица ПЕМАЦ

(17/183499)

СТАНА 

ВЈЕШТИЦА

Последњи поздрав 

кума Стани од 

породице ШИМИЋ

(35/183563)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 2. новембра 2014, у 81.

години, преминула наша драга

СТАНА ВЈЕШТИЦА
1933–2014.

С љубављу и поштовањем доживотно ће те носити у срцима и од

заборава чувати ожалошћени: супруг РАЈКО, синови НИКОЛА 

и ГОРАН, снаје СНЕЖАНА и СВЕТЛАНА, унуци БРАНИСЛАВ, 

НИКОЛА и МИЛОШ и унука ЈЕЛЕНА с породицом

(36/183565)

29. октобра 2014. године изненада нас је напустио

ЉУБОМИР ЛАКИ НИКОЛИЋ
1956–2014.

Лаки, поносни смо што си био део нашег живота. Оставио си траг

који се не брише, доброту која се не заборавља и тугу која не про-

лази.

Вољени не умиру, док живе они који их воле...

Твоја ДУЈКА, САЛЕ и твоја ТИЋА

(40/183580)

Последњи поздрав дра-

гом

ЛАЛЕТУ

од ИВАНА, НАДЕ 

и баба ЛАТИНКЕ

(48/183608)

Последњи поздрав

ЉУБОМИРУ 

ЛАКИЈУ 

НИКОЛИЋУ

Лаки, недостајеш нам.

Твоји СТАНКОВИЋИ

(52/183587)

Уз најлепша сећања последњи поздрав драгом колеги

ЉУБОМИРУ НИКОЛИЋУ

од агенција за некретнине: „Мустанг”, „Леа”, „Лајф”, „Олимп”,

„Премиер”, „Ивакс”, „Нишић”, „Кров”, „Кварт”, „Ћурчић”, 

„Перфект” и „Гоца”

(58/183678)

Последњи поздрав тетки

СТАНИ 

ВЈЕШТИЦИ

од братанице СТАНЕ 

с породицом

(67/183725)

Последњи поздрав тетки

СТАНИ 

ВЈЕШТИЦИ

од братанице РАДЕ 

с породицом

(68/183725)

Последњи поздрав нашем љубимцу

СРЕЋКУ

Не знамо да ли ћемо те икад преболети, али зна-

мо да ћемо те увек спомињати и волети.

МИЋА КИЧКИЛА, КУЖЕ, РАША, ДЕКИ

АНУШИЋ, ЉУБА ЛУКИЋ, АЦА РУС, др СТЕВА

ЈОВИЧИЋ, ИВИЦА ЧИЧА, ЛАКИ ДРВОСЕЧА,

ЧИЛЕ и ДРАГАН БАТА
(69/183728)

4. новембра 2014, у 84. години, преминула је наша драга

мајка, бака и прабака

ВИДОСАВА ШТЕЛЕР
рођ. Момиров

Сахрана је обављена 5. новембра 2014, у 13 сати, на Ста-

ром православном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерка ОЛГИЦА, син ЗВОНКО, унуци 

МИРОСЛАВ и БРАНИСЛАВ с породицама, унук САША 

и снаја МИРЈАНА и СТАНКО
(72/183733)

ВИДОСАВА 

ШТЕЛЕР

Последњи поздрав од

АНУШКЕ

(73/183734)

У трену је нестало пријатељство дуго четрдесет две го-

дине. Хвала ти.

ЛИДИЈА ИВАНОВ
ЕДИТ КАШЛИК ШАРАЦ с породицом

(63/183700)

Последњи поздрав

ЛИДИЈИ ИВАНОВ
од другова из Машинско-техничке школе 

„Никола Тесла”, генерација 1972–1976.

(65/18371)

Последњи поздрав

ВИДОСАВИ ШТЕЛЕР

Актив жена клуба у Карађорђевој улици 20

(80/183761)

Последњи поздрав на-

шој драгој

ВИДИ
од породице ЈЕВТИЋ

(81/183763)

Последњи поздрав на-

шем неустрашивом

борцу

ЛИДИЈА 

ИВАНОВ

1957–2014.

БРАНИСЛАВ 

и ДРАГОМИР

(86/183832)

Последњи поздрав

ЛИДИЈИ 

ИВАНОВ

1957–2014.

од тетке СНЕЖЕ, 

ИВАНА и ЖЕЉКА

(87/183832)

Хвала ти за несебичну

љубав, подршку и разу-

мевање

ЛИДИЈА 

ИВАНОВ

1957–2014.

Сестре ЉИЉА, АРАНКА

и сестричина ТИЈАНА

(88/183832)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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8. новембра навршава

се петнаест година отка-

ко с нама није

МИЛУТИН 

ЈОВИЋ

25. VIII 1937 – 8. XI 1999.

Успомену на њега чува

породица.

(71/183732)

У суботу, 8. новембра 2014, у 10.30, дајемо годишњи помен нашем

ПЕТРУ КОТЛАЈИЋУ

Кажу да се сродне душе увек препознају. Ми у то верујемо... Јед-

ном и Ти и Бата и мама...

Сва твоја деца

(21/183510)

САЊА 

МАРИНКОВИЋ
из Омољице

Сања сине, сваки Твој

рођендан без Тебе све

нам је већи бол и туга.

Твоји најмилији

(3/183449)

ВИДОСАВА 

ЂУРКОВИЋ

11. XI 2005 – 11. XI 2014.

Навршиће се девет го-

дина откад ниси с нама.

Твоји: ДРАГАН, 

ДАНИЛО и ЗЛАТА

(37/185366)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈЕ ПАРЕЖАНИН БАТА
10. XI 1998 – 10. XI 2014.

Чувамо те од заборава.
Твоја породица

(57/183658)

СЕЋАЊЕ

ЦВЕТАН 

СТАНОЈКОВИЋ

7. XI 2001 –7. XI 2014.

Супруга САВА с децом

(14/183478)

8. новембра, у 15 сати, дајем шестомесечни по-

мен мојој вољеној супрузи

ЉИЉАНИ ЈОСИПОВИЋ
1957–2014.

на бежанијском гробљу Београд, парцела 183-а.

Супруг ВЛАДО
(91/183855)

ДРАГАН АНЂЕЛОВСКИ
1974–2012–2014.

Само је време прошло, љубав, бол и празнина

остају.

С љубављу и великом тугом успомену на тебе

чуваће вечно твоја тетка ЦВЕТА и брат ЈОВИЦА

с породицом из Јабуке
(28/183538)

ДРАГАН 

АНЂЕЛОВСКИ

С поносом и љубављу те

спомињем. У мислима и

сећању вечно чувам и

много нам недостајеш.

Братанац ДЕЈАН 

с породицом из Јабуке

(96/

Последњи поздрав нашој драгој

РУЖИЦИ ПОПОВ
1956–2014.

Тихо и достојанствено како си живела, та-
ко си нас и напустила. Надамо се да си
пронашла мир за своју племениту душу.
Нека те анђели чувају!

Ожалошћени: мајка СОФИЈА, брат САВА,
снаја МИРЈАНА, братанци МИЛОШ 

и АЛЕКСА, братаница МИЛАНА 
с породицом, ћерке МИЛИЦА 

и ВЛАДИЦА с породицама и унуци 
РАСТКО и ДАМЈАН

(85/183818)

РУЖИЦА
С љубављу 

и поштовањем НЕДА

с мамом и татом

(34/183561)

Последњи поздрав

РУЖИЦИ 

ПОПОВ
од комшија

(33/183559)

Последњи поздрав на-

шем зету који је преми-

нуо 31. октобра

ЗОРАН 

УРОШЕВСКИ

1968–2014.

Ожалошћени: таст

ЈЕФТА и ташта СТОЈНА

(82/

ЗОРАН 

УРОШЕВСКИ

1968–2014.

Последњи поздрав 

брату и ујаку од сестре

СВЕТЛАНЕ 

с породицом

(89/183834)

31. октобра 2014. годи-

не преминуо је

ЗОРАН 

УРОШЕВСКИ

1968–2014.

Прерано си нас оста-

вио, али ћеш увек бити

у нашим срцима.

Твоји: ТИНА, 

ВЛАДИЦА и мајка

НАЦКА

(90/183834)

Последњи поздрав по-

штованом

ЗОРАНУ 

УРОШЕВСКОМ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

ТАНА, ГОРАН и ЗОРАН

(92/183871)

Последњи поздрав дра-

гој мами

ДРАГИЦИ 

ЧИКОШ
1931–2014.

од ћерке РАДОВАНКЕ,

зета МИЋЕ и унука

МАРКА и МИЛОША

(19/183507)

Последњи поздрав дра-

гој мами

ДРАГИЦИ 

ЧИКОШ

1931–2014.

од сина РАДЕТА 

с децом

(20/183507)

Последњи поздрав дра-

гој сестри и тетки

ДРАГИЦИ 

ЧИКОШ

од сестре ДЕСАНКЕ 

и сестрића СТЕВЕ 

с породицом

(83/183785)

Требало је да се заједно

неизмерно радујемо, а

ми смо неизмерно ту-

жни. Остали смо без на-

ше вољене мајке, таште,

баке и пријатељице

СВЕТЛАНА 

СПАСОЈЕВИЋ

рођ. Милчић 

Њени: САЊА, МЛАЂА,

ФИЛИП и ВЕСНА

(77/183756)

Последњи поздрав

СВЕТЛАНИ

СПАСОЈЕВИЋ

од ДЕСЕ с породицом

(78/183757)

ЂУРА 

КУКУЧКА

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу.

Породица ЕСИХ

(95/183879)

С тугом се опраштамо

од друга и пријатеља

БРАНКА 

НИКОЛИЋА

VIII-4 с разредном

(62/183691)

САВА ЦИЦУЉ
Никада те нећемо заборавити.

СОКРАТ, СОФИЈА, ЛАЗАР и ЉИЉАНА

(60/183684)

Последњи поздрав нашем драгом

САВИ ЦИЦУЉУ

Ћерке ЈЕЛЕНА и ЉУБИЦА, зетови ЖИВА 

и ЈОЛЕ, унуци ДРАГАНА, ДРАГАН, МАРИНА,

ВЛАДИМИР, БИЉАНА, МЛАДЕН и праунук 

МАТЕЈА
(75/183745)

Последњи поздрав дра-

гом брату

САВИ 

ЦИЦУЉУ

од сестре СПАСЕ 

с породицом

(76/183716)

Последњи поздрав брату

САВИ ЦИЦУЉУ
од сестре МИРЕ 

с породицом

(70783730)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобра-

вамо попуст свим радним данима осим средом.

ПОМЕН

СРЕТЕН 

ХРЊЕЗ

8. XI 1991 – 8. XI 2014.

Ожалошћени: мајка

КОВИЉКА и сестра

ЈЕЛИЦА с породицом

(15/183496)

ДОБРИЈЕВИЋ

ПЕТАР                 АНА                ПЕТАР

1929–1995.                     1928–1994.                    1950–2011.

Време пролази, туга и бол остају, моји најмилији.

Ћерка и сестра ВИКТОРИЈА и зет ГЕРИ с фамилијом

(31/183548)

У суботу, 8. новембра,

дајемо годишњи помен

нашем драгом

МИЛУТИНУ

ДОБРОСАВЉЕВИЋУ

Супруга ЉУБИНКА 

с децом и унуцима

(61/183687)

12. новембра су пуне три године од смрти нашег

НИКОЛЕ АНЕВА
1982–2011.

Тога дана, у 11 сати, посетићемо његову вечну

кућу и одати му почаст. 

Није умро онај који је престао да живи, већ онај

кога су људи заборавили.

Твоји најмилији: брат, мама и тата
(64/183715)

ПОМЕН

МУРГАШ

БРАНКО               ЂУРЂЕВКА
1980–2014.                            2006–2014.

Тамо сте Ви, где сунце вечито сја и где нема зла.

Ваша ЉИЉАНА
(53/183628)

РАДИВОЈЕ 

СПАСИЋ
8. III 1956 – 1. X 2014.

9. новембра одржаће се

четрдесетодневни помен

драгом брату Радету. 

Брат ДОБРЕ, снаја

ЈОВАНКА и синовац

СИНИША

(42/183585)

РАДИВОЈЕ 

СПАСИЋ

8. III 1956 – 1. X 2014.

9. новембра одржаће се

четрдесетодневни помен

нашем драгом Радету. 

Сестрa ДИНA 

с породицом

(43/183585)

9. новембра, у 11 сати, у
Јабуци, даваћемо четр-
десетодневни помен на-
шем драгом

РАДИВОЈУ 

СПАСИЋУ
8. III 1956 – 1. X 2014.

По добром ћемо те пам-
тити, с поносом помиња-
ти и од заборава чувати.

Твоја ЉИЉА с децом
(44/183585)

ЈОВАНКА 

МИЛУТИНОВИЋ

2009–2014.

Остала је туга у души и

вечно сећање.

Син МИША

с породицом

(51/183617)

У суботу, 8. новембра 2014, навршава се пет го-

дина откад није с нама наш вољени

МИЛОЈЕ НЕДИЋ

Кажу да време лечи све...

Али бол и тугу сигурно не...

Супруга МИЛЕНА с породицом
(24/183522)

ДРАГАН ЛОНЧАР
5. XI 2009 – 5. XI 2014.

Заувек с нама.

Твоји: ДЕСА, ВЛАДА, ИКА, КСЕНИА и МАЈА

(66/183711)

Четрдесетодневни по-

мен нашој баби

МИЛИКИ 

КРСТАНОВСКИ

Унуке ЈЕЛЕНА 

и ИВАНА с мамом

(55/183651)

Петогодишњи помен

ЖИВОЈИН 

СМИЛИЋ
12. XI 2009 – 12. XI 2014.

Време које је прошло

није умањило тугу, сећа-

ње и неизмерну љубав.

Увек си у нашим срцима.

Његови најмилији

(56/183657)

СЕЋАЊЕ

ЖИВКО 

МАРИЋ

10. XI 2007 – 10. XI 2014.

Колико нам недостајеш,

само руку да нам даш.

НЕВЕНА, ЗОРИЦА и

ГОРДАНА

(54/183640)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо че-

трдесетодневни помен обавити 11. новембра

2014, у 11 сати, на Старом православном гробљу

МИЛОРАД ЋОСИЋ
деда Мика

Време пролази, заборава нема. 
Твоја породица: супруга МАРИЈА, син 

СЛОБОДАН, снаја МИЦА, унука ТЕОДОРА, зет
МАКСИМ и праунук МИХАЈЛО

(79/183758)

6. новембра 2014. даће-

мо четрдесетодневни

помен

МИЛИКИ 

КРСТАНОВСКИ

Увек ћеш бити с нама.

Твоја ћерка СЛАВИЦА

с породицом

(84/183801)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАНКА ВЛАЈКОВИЋ

9. новембра 2014. навршава се годину дана откако нас је

напустила наша драга и непрежаљена Даца. Остали смо

заувек жељни твог осмеха с болом у души.

С љубављу и даље живиш у нашим срцима.

Мајка ВЕРА, брат ЛОРИС, сестра МЕРИ 

и зет WERNER с децом
(1/и)

У суботу, 8. новембра

2014, на гробљу у Омо-

љици, даваћемо годи-

шњи помен никад не-

прежаљеној

СЛОБОДАНКИ 

ВЛАЈКОВИЋ

1943–2013.

Најтежа година. Утехе

нема. Туга и неизбри-

сив бол.

Породица ВЛАЈКОВИЋ

(16/183498)

Годишњи помен

СЛОБОДАНКИ 

ВЛАЈКОВИЋ

Ујак ЖИКА ПОПОВИЋ с породицом

(74/183740)

1. новембра 2014. навр-

шава се осам година од

смрти нашег

РАДОВАНА 

ДЕБЕЉАЧКОГ

1947–2006.

Заувек захвална твоја

породица.

Супруга АНЂА и ћерке

ИВАНА и ЗОРИЦА

с породицом

(93/183876)
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ПОМЕН

РАДОВАН 

АЏИБАБА

1946–2014.

Прошло је пола тужне

године, али сећање не-

ће никада проћи.

Твоји најмилији

(2/7183443)

Прошле су две тужне године откад није с нама

ДРАГОЈЕ ЗАРИЋ

Чувамо сећање на тебе.

Твоји најмилији: супруга ЦАНА, ћерка ОЛГИЦА, син БРАНКО,

снаја ДАНИЦА и унуци МИЛОШ и АНДРЕЈА

(4/183450)

У недељу, 11. новембра 2014. године, у 11 сати, на Като-

личком гробљу у Панчеву, даваћемо двогодишњи помен

нашем драгом супругу, оцу и деди

СТИПАНУ СТЕВИ 

БАРАШЕВИЋУ

С љубављу твоји: супруга КАЈА, син ДЕЈАН, ћерка 

САЊА и унуци ЛУКА и УНА
(5/183457)

МАЏАРАЦ

СТОЈАН                   ЈАЊА
31. XII 2012 – 31. XII 2014.       17. XI 2013 – 17. XI 2014.

Остаћете заувек у нашем сећању.

Ваши најмилији
(7/183459)

У суботу, 8. новембра 2014, даваћемо го-

дишњи помен нашој вољеној

НАДИ ЂОРЂЕВИЋ
1941–2014.

Пуно нам недостајеш. Почивај у миру!

Супруг СВЕТА, син ЗОРАН, снаја НАДА 

и унуке АНА и ЕМА

(11/183462)

МИЛЕНКО 

ЈАКОВЉЕВИЋ

2013–2014.

С љубављу и поштова-

њем чувамо успомену

на тебе.

САША с породицом 

и мамом

(13/183477)

СЕЋАЊЕ

ОСТОЈА РАДУЛОВИЋ
2007–2014.

С љубављу и великом тугом, уз најлепша сећања

чувамо успомену на тебе.

Супруга ДРАГИЦА, син ДАНИЛО и ћерка 

НЕВЕНКА
(18/185501)

У суботу, 8. новембра

2014, у 11 сати, на Но-

вом гробљу, дајемо го-

дишњи помен

МИЛЕНКО 

ЈАКОВЉЕВИЋ

С љубављу његови 

најмилији

(22/183511)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНКО 

ЖЕБЕЉАН

9. XI 1999 – 9. XI 2014.

Време пролази, бол

остаје.

Породице ЖЕБЕЉАН 

и РАЈКОВ

(23/183519)

У недељу, 9. новембра, у 11 сати, на Католичком гро-

бљу, одржаћемо полугодишњи помен нашој драгој

СЛАВИЦИ ИЛИН
Породице ЈАКОВ, УМИЋЕВИЋ и ЧВОРО

(25/183525)

9. новембра 2014. навршава се шест ту-

жних година откад није с нама моја драга

ћерка јединица

САЊА ПАЈЕВИЋ
13. XI 1979 – 9. XI 2008.

Време пролази, а дани су све тежи, ноћи
дуге, препуне бола, плача и туге.

Сећања боле, туга не престаје, кћери моја
једина. Ти си са својим татом, а маму сте
оставили да плаче и тугује за вама.

Неутешна мама ЉИЉА

(29/183539)

ПЕТРУШЕВИЋ

СЛАВКО                         ОЛГА
28 година                                    15 година

Са сећањем и поносом ваша деца

(38/183567)

Годишњи помен

ОБРЕН 

МИЛАНОВИЋ
5. XI 2013 – 5. XI 2014.

Ожалошћени: супруга

МИЛКА, синови 

МАРКО и ЈАНКО 

и ћерка РАДИЦА 

с породицама

(32/183549)

СЕЋАЊЕ

РАНКО 

МИЛОШЕВИЋ

11. XI 2005 – 11. XI 2014.

Године пролазе, а бол и

туга за тобом не јењава-

ју. У мислима и срцу си

свакодневно с нама. Чу-

вамо те од заборава.

Твоји најмилији:

супруга СЛОБОДАНКА

и деца НАТАША 

и НЕБОЈША 

с породицама

(45/183589)

МИЛОМИР 

МИЋА 

РАЈОВИЋ

1961–2010.

Прође и четврта предуга

година без тебе, али су

љубав и успомене нешто

што никада не умире.

Твоје: СЛАВИЦА, ЈАЦА

и ЈЕЛА

(46/183605)

У суботу, 8. новембра, у

13 сати, на Новом гро-

бљу у Панчеву, даваће-

мо четрдесетодневни

помен нашој мајци

РАДОЈКА 

НОВАКОВИЋ

1953–2014.

Син ИЛИЈА и ћерка

МАРИЈА

(41/183582)

Навршава се четрдесет

дана откад смо остали

без нашег брата

МИЋЕ РУНИЋА

1926–2014.

С љубављу чуваћемо те

од заборава.

Сестре ОЛГА, 

МИЛОСАВА 

и ДУШАНКА

с породицама

(50/183613)

Четрдесет дана је отка-

ко смо остали без нашег

оца

МИЋЕ РУНИЋА

1926–2014.

Твоји синови ЗОРАН и

БРАНКО с породицама

(49/183613)

Двогодишњи помен

ИЛИНКА СИМЕУНОВИЋ
11. XI 2012 – 11. XI 2014.

11. новембра, у 11 сати, посетићемо твоју вечну

кућу и окитити је цвећем.

Твоји: син ОБРЕН и ћерка ОБРЕНИЈА 

с породицама
(94/183881)
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Озледа

Засићени
угљоводоник

НОВИНАР 
СА 

СЛИКЕ

Симбол
хришћанства

Већи
водени ток

Змијски
отров 
(нар.)

Врста
полумај-

муна, лемур

Згодно, на
свом месту

Предлог

Град у
Турској

Полуострво
у 

Црном мору
Тврђава на

Дунаву

Овог
тренутка

Чувар 
реда

Краљ
Спарте

Симбол
радијума

Савез

комуниста

(скр.)

Прва
словенска

држава

Литар

ЊЕГОВ

НАДИМАК

Прстенаста
глиста 
(лат.)

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Овнови су били више него вред-
ни и завршили су већину посло-
ва. Проверите пошту, до петка
ћете добити неки документ који
дуго чекате и обрадоваћете се.
Планирајте краћи одмор.

Новац је стигао. Одлично. Сада
размислите како да га правилно
искористите. Пред вама је дужи
период финансијског и послов-
ног успона. Уживајте у томе.

Очекујте мало већи прилив
новца до краја седмице. У четвр-
так или петак бисте могли да
кренете на дуго одлагани пут и
да коначно рашчистите све недо-
умице које вас дуго муче.

Спремите се за убитачан темпо
на послу већ од почетка седмице.
Бикови запослени у администра-
цији мораће да раде и прековре-
мено како би завршили заостали
посао. Однос с партнером је ста-
билан.

Прошле недеље сте имали ва-
жан разговор у вези с послом ко-
ји вам може донети додатне при-
ходе. Све ће се одвијати како сте
замислили, али сачекајте да дође
особа која све то финансира.

Не посустајте. Направили сте
крупне кораке у каријери. Имате
све разлоге да будете задовољ-
ни. Прошлост понекад закуца на
врата кад јој се најмање надамо.

Ако вам је за утеху, горе је они-
ма који немају никакав посао.
Пустите друге да раде свој посао
онако како мисле да треба. Про-
бајте крајем седмице да играте
игре на срећу.

Све дође на своје место ако
знате да сачекате, а ви сте стара
чекалица. Мудри сте и опрезни,
па су минималне шансе да вас
неко изигра. Повољан период за
трговце и занатлије.

Једино ви разумете себе и своју
потребу да улећете у ризике. Љу-
ди с којима радите доживљавају
то као малтретирање. Лавови ко-
ји се баве трговином и посредо-
вањем могу очекивати добру по-
словну седмицу.

Водолије већ пакују кофере и
крећу у нови пословни подухват.
Ове седмице ћете црнчити на по-
слу. Мало ће вас пореметити не-
планирани издаци. Паметни сте,
али кад решавате туђе пробле-
ме.

Од средине ове седмице моћи
ћете да одахнете. Ако планирате
неки самосталан посао, треба да
сачекате. Било би добро да Деви-
це које већ раде, среде своју до-
кументацију.

Четвртак доноси мале кон-
фликте на послу. Не узбуђујте се
превише, радите онако како сте
замислили, знате ви да будете
веома истрајни и тврдоглави.
Викенд вам доноси непланирани
трошак.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

32
Четвртак, 6. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs

ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕНИ

Добили близанце - ћерке
16. октобра: Ању и Ану – Изабела Колар и Милан Ранђеловић. 

Добили ћерку
3. октобра: Тамару – Наташа и Никола Глуваков; 10. октобра: Теодору – Јелена

Тук, Јану – Адела Мерча и Борче Величовски, Дуњу – Јелена Вељковић и Алексан-

дар Јовановић; 12. октобра: Лену – Ерика Качапор Гашпар; 13. октобра: Иву –

Маргарета и Милан Живковић; 18. октобра: Анастасију – Ивана и Петар Гаврило-

вић, Иву – Ана и Славко Трнић; 20. октобра: Лану – Наташа Врсајко и Љубинко

Бојовић, Софију – Силвија и Маринко Стаменковић, Петру – Лидија Борбанди Вар-

га и Емил Борбанди; 21. октобра: Сару – Јасмина и Верослав Радивојевић; 23. ок-

тобра: Хелену – Јелена Тук, Емили – Маријана и Нанди Тот; 24. октобра: Милицу

– Ивана и Милан Станишић, Дуњу – Косара и Ненад Станишић; 25. октобра: Сару

– Маја и Предраг Манчов. 

Добили сина
5. октобра: Михајла – Сузана и Петар Русмир; 8. октобра: Вању – Данијела и Не-

над Урсулић; 13. октобра: Лазара – Маријана Ромчев Радованов и Владимир Ра-

дованов; 15. октобра: Мику – Габриела и Виктор Тоадер; 16. октобра: Тадију –

Милана Кандић и Жељко Лакић; 20. октобра: Милана – Наташа и Јован Цицуљ; 24.

октобра: Андрију – Жаклина Петров и Жорж Миковић. 

ВЕНЧАНИ

25. октобра: Јована Милеуснић и Мирослав Костић; 30. октобра: Слободанка Па-

вловић и Душан Грујић; 1. новембра: Јелена Момировић и Дејан Недић; 2. окто-

бра: Јелена Обренов и Слободан Попов, Дубравка Живковић и Владимир Малеше-

вић; Ливиа Њистор и Мирко Колаковић, Светлана Ђуришић и Драган Богосављев,

Душанка Јанковић и Владимир Попов.

УМРЛИ

27. октобра: Ђерђ Кемењ – 1948, Душан Вукелић – 1944, Драгомир Дракула – 1937,

Милунка Грујић – 1931, Каролина Хучка – 1930; 28. октобра: Јованка Макара –

1927; 29. октобра: Милан Лукић – 1929, Драгица Чикош – 1931, Ђуро Прерадовић

– 1933, Љубомир Николић – 1956; 30. октобра: Миленко Поповић – 1926, Јелена

Секулић – 1935, Димко Станковић – 1942, Бисерка Влајнић – 1931, Анастасија Јо-

вановић – 2013, Кристијан Јовановић – 2009; 31. октобра: Ђура Кукучка – 1953,

Срећко Фехер – 1993; 1. новембра: Бранка Цвијић – 1938, Стоја Ковачевић – 1933.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Речи су састављене од следећих слогова: А, БИ, ВА, ВА, ГРАД, ГРЕ, ДА, ЗА,

ЗАН, И, ЈА, НИ, О, О, ПРЕ, РА, РАЧ, РИ, СПРА, ТА, ТИ, ЧИЋ.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. град на Хрватском приморју, 2. документ, aкт,

3. предострожан, oбазрив, 4. парати ноктима или канџама, 5. врста ратног бро-

да, 6. визуелни (графички) псеудоним неке особе на интернету (мн.), 7. српски

филолог, следбеник Вукове језичке реформе (Ђуро).

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

АНАГРАМ

ИЗНАД ВРШЦА (Б = К)

БАШ  ВРЛА  ЧУКА!

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Магични лик 7 х 7: Биоград, исправа, опрезан, гребати,

разарач, аватари, Даничић. Анаграм:Вршачка кула. Стиховни ана-

грам: Патрик Модијано. Коњићев скок: Од свега што човек посеје, ни-

шта не рађа брже него мржња. Скандинавка: прпор, лан, ОУР, амами,

дрим тим, к, р, ма, рана, умесно, од, Крим, Мирковић, редар, Леони-

дас, СК, Карантанија, Талиман, анелид.

СТИХОВНИ АНАГРАМ
НОБЕЛОВ ЛАУРЕАТ

Нобеловац овај

француске је лозе,

ОН ДИКТИРА ПОЈАМ

квалитетне прозе.

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, као решење ћете

добити једну мудру мисао Јована Дучића из књиге „Благо

цара Радована”.

ЧО- -ГО -ЈЕ, -ЂА -ГА

НИ- РА- ШТО МР- -СЕ-

НЕ- -ВЕК -ШТА СВЕ- БР-

НЕ ОД -ЖЕ ПО- -ЖЊА.

ЊЕГОВО
ПРЕЗИМЕ

ЊЕГОВО
ИМЕ



Петак (а није чак ни тринае-
сти)... Поноћ... Мрачни део
града... Чује се крик! Потом и
вриска... Неко је у гадној нево-
љи?! Неколико предугих тре-
нутака оне сабласно непријат-
не тишине, а потом...

Потом се зачуо олакшавају-
ће неконтролисан смех... Усле-
дио је пријатељски стисак руке
и позив на пиће у један од
оближњих локала на откачену
журку у Ноћи вештица.

Те вечери су многи, углав-
ном млади (или млади духом,
а можда и малко незрели), би-
ли одевени у духу старе келтске
светковине, јединственог дога-
ђаја који симболизују ужасава-
јуће лампе од бундева и којим
доминирају забаве у виду пиро-
ва вампира, утвара и других
ликова из хорор прича...

Обележавање Ноћи вештица,
које у целом свету узима све
више маха, садашњи облик
почело је да поприма током
19. века преласком ирских
имиграната у Америку. Пре
тога овај обичај је слављен у
знак завршетка пољопривред-

них радова, као дан када се
небо и земља спајају, а живи и
мртви сједињују.

Отада се у ноћи уочи пра-
зника Сви свети одвија урне-
бесни маскенбал, а симбол ко-
јим је отклањано сујеверје у
прво време била је репа у об-
лику главе осветљене свећом.
Преласком бројних колонија
Ираца „преко баре”, њу је за-

менила бундева, која најбоље
успева на америчком тлу.

Касније је овај празник по-
пуларизован, а мистика вези-
вана за њега довела га је у ве-
зу с хорором и ликовима по-
пут вештица, костура, утвара,
слепих мишева и разних дру-
гих ђаволака.

Еуфорија светских размера
није мимоишла ни нашу зе-
мљу, без обзира на то што је
овај пагански обичај у нескла-
ду са овдашњом традицијом.
Тако се из године у годину и
на овим просторима угости-
тељски објекти све озбиљније
припремају за Ноћ вештица,
будући да су се млади баш
„примили” на поменуту ма-
скараду. Штавише, нека деца
су, попут вршњака са запада,
ишла од врата до врата и узви-
кивала „дајте нам слаткише
или ћемо да урадимо нешто
безобразно”!

И у Панчеву је у петак, тог
31. октобра, све врвело од јуна-

ка хорор филмова, атмосфера
је била „застрашујућа”, „крв је
текла на све стране”, а многи
старији суграђани су се, у же-
љи да се, рецимо, отарасе сме-
ћа, грдно препали те вечери.

По градским клубовима
владало је тотално лудило и
заиста је било тешко одредити
чија је вештичја журка била
„страшнија и ужаснија”.

Можда и најживље било је у
„Штабу Погон”, све популар-
нијем окупљалишту младих
хипстера и њима сличних. Та-
мо је око триста маскираних
људи посетило трећу DTOX
журку, на којој су наступила

бројна имена актуелне ди-џеј
сцене. Слично је било и у клу-
бу „Круна и кактус”, у ком је
свирао бенд „Trouble Heart”, а
поред многих „сабласних” го-
стију, посебна атракција било
је двадесетак чланова Мото-
клуба „Којот” у кукуљицама.
Нешто времешнија екипа ин-
телектуалаца, а у ствари непо-
прављивих рокера, панкера и
њувејвера из осамдесетих и
деведесетих година, свој пир
је уприличила у „Бабису”. Уз
одличну свирку новосадског
састава „Betty Boom” у „Ку-
пеу” је ђускало на десетине
вампирица и вампира...

Тако је било у клубовима, а
какав је тек страва & ужас вла-
дао на улицама?! Бррр...

Ј. Филиповић
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У НОЋИ ИЗМЕЂУ ПЕТКА И СУБОТЕ

ВЕШТИЦЕ ОКУПИРАЛЕ ГРАД

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 пропозици-
је ’Избора најлепше торте Панчева’. Из-
јављујем и да сам једини аутор / једина

ауторка рецепта и фотографије јела
које вам достављам. Сагла-

сан/сагласна сам да текст
рецепта и фотографију

јела имате право да ко-
ристите и објављујете
без просторног и вре-
менског ограничења и
у свему према својим

потребама”.
Све то пошаљите на

адресу recepti@pancevac-
online.rs или поштом на адре-

су „Панчевца”: Трг краља Петра I број
11, с назнаком: „Избор најлепше торте
Панчева”.

Уколико објавимо ваш рецепт и фо-
тографију, то значи да сте ушли у ужи

избор за победника месеца и да
имате шансу да освојите вредан
поклон. Најбољи аутор торте за
октобар, кога ће одабрати профе-
сионални декоратери из посла-
стичарнице „Голуб”, освојиће
катер за фондан и ДВД са упут-
ствима за украшавање торти.

На крају читавог избора између
победника сваког месеца одабра-
ћемо троје најбољих, којима ће
припасти следеће награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декорисање са
дуготрајном дресир кесом од им-
прегнираног платна са шест ме-
талних наставака,

22..  ммеессттоо  – алат за израду јести-
вих цветова и букета с књигом у
пуном колору која садржи упут-
ства за израду и
11..  ммеессттоо – комплет целокупног

алата за украшавање торти и из-
раду декорација за торте, који
садржи 177 делова.

Ове заиста вредне поклоне о ко-
јима сваки талентовани посла-
стичар сања обезбедио је „TorteCo
Shop”.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

ППооббеедднниикк  ззаа  

ннооввееммббаарр  ооссввоојјиићћее  

ккааттееррее  ззаа  ффооннддаанн  

ии  ДДВВДД  ссаа  ууппууттссттввииммаа  ззаа

ууккрраашшаавваањњее  ттооррттии..

ППООББЕЕДДННИИКК  ЗЗАА  ООВВУУ  ННЕЕДДЕЕЉЉУУ

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала
нам је Татјана Луковић из Панчева. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег де-
коратера за новембар. Татјана, честитамо!

ККААППУУЧЧИИННОО  ТТООРРТТАА

ССаассттоојјцции  ззаа  јјееддннуу  ккоорруу:: осам беланаца, 100 г шећера, два жуманцета, три кашике мле-
вених ораха и две кашике презли.
Испећи три такве коре на умереној температури док благо не порумене.

ССаассттоојјцции  ззаа  ффиилл:: 18 жуманаца, 300 г шећера, два децилитра млека и три кашике гу-
стина.
Поступак: Наведене састојке кувати на пари. У хладан фил додати два маргарина и пе-
насто умутити, а затим додати пет кесица капучина од ваниле или лешника.
Умутити 400–500 г шлага. Филовати торту на следећи начин: кора–фил–шлаг и тако
док има материјала. Завршити шлагом.

ДДееккоорраацциијјаа::  Украсити фонданом.

„Купе”

„Штаб Погон”

„Круна и кактус”

Ђаво и Стари у „Бабису”

„Којоти”
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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

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У КРОСУ

АК ДИНАМО НАЈБОЉИ У СРБИЈИ
Титула чекана скоро
седам деценија

Медаље свим 
категоријама

Последње национално надме-
тање у овој години – Екипно
првенство Србије у кросу –
одржано је првог новембар-
ског дана на лесковачком хи-
подрому, где су се окупили
најбољи атлетичари које наша
земља тренутно има. Клубови
су се надметали у дванаест
старосних категорија, почев
од млађих пионира па све до
сениора, а бодовао се и уку-
пан пласман екипа.

Атлетски клуб Динамо је на
то надметање отишао с вели-
ким амбицијама, надајући се
титули која се у нашем граду
чека 67 година, колико тај
спортски колектив постоји.
На срећу правих пријатеља
спорта у нашем граду, деце-
нијски сан се претворио у јаву
– Динамо је нови клупски
шампион Србије!

– Наш стручни штаб се по-
трудио да састави свих двана-
ест екипа, у којима су се над-
метала 43 такмичара. И не са-
мо да смо били бројни већ и

веома успешни, јер смо у свим
категоријама заслужили меда-
ље, што ниједном другом клу-
бу није пошло за руком. Успе-
ли смо да освојимо титулу
шампиона, а то је и био главни
циљ Динама за ову сезону. Због
отежане финансијске ситуаци-
је, целе године смо штедели за
ово такмичење, али су на крају
део трошкова ипак морали да
сносе сами атлетичари. Поно-
сан сам на целу екипу, али и на
чињеницу да је трофеј наме-

њен најбољем српском клубу
коначно у нашем Панчеву –
рекао је Миле Угрен, алфа и
омега АК-а Динамо.

Екипни шампиони државе
су екипе млађих и старијих ју-
ниорки, као и млађе сениорке
и млађи сениори Динама.
Сребрна одличја су освојили
млађи и старији пионири, ста-
рији јуниори и сениори, док су
се бронзама окитили млађе и
старије пионирке, сениорке и
млађи јуниори. Треба напоме-

нути да је Динамо освојио ти-
тулу без иједног појачања, са-
мо са својим члановима, што
није био случај и са осталим
клубовима, па зато овај успех
још више добија на значају.

Aлетска сезона се ближи кра-
ју. Ипак, АК Динамо ће у субо-
ту, 8. новембра, у Народној ба-
шти, поводом дана Града Пан-
чева, организовати 67. уличну
трку, па овим путем позива све
пријатеље спорта да дођу и по-
држе своје суграђане.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” ТРИЈУМФОВАЛЕ И У ПАЗОВИ

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ТРОФЕЈИ ИЗ МИТРОВИЦЕ
На џудо-турниру „Куп Сирми-
јум”, одржаном 1. новембра у
Сремској Митровици, надме-
тало се 30 клубова из Републи-
ке Српске и Србије.

Младе борце Динама, који
су освојили девет трофеја,
предводио је тренер Петар
Илијин. Златна одличја су за-
служили Филип Француз и Пе-
тар Мљач, а бронзама су се
окитили: Андријана Кртенић,
Никола Мирковић, Немања
Нишић, Тијана Стојанов, Не-
мања Јурица, Алекса Крстев-
ски и Урош Ћућа.

Одлични су били и чланови
ЏК-а Панчево. Нина Гичков

је освојила сребрну медаљу, а
на победничко постоље су се
као трећи попели Лазар Ал-
бијанић и Милош Гичков.

Друго коло Прве лиге је одр-
жано у Руми, а првотимци Ди-
нама, предвођени тренером
Љубомиром Станишићем, опет

су остварили половичан успех.
Изгубили су од Радничког са
6:4, а победили су Словен са
8:2. За клуб из нашега града су
наступили: Марко Сарић,
Алекса Стојадинов, Иван Осто-
јић, Александар Вукојичић,
Коста Илијин, Младен Буља и
Стојан Секулић.

Треће коло биће на програму
23. новембра у нашем граду.

Више нема никакве дилеме –
ЖОК Динамо је прави хит нај-
јачег такмичења у нашој зе-
мљи. Иако су имале врло тежак
распоред на почетку новог
шампионата Суперлиге, панче-
вачке „лавице” су успеле да
освоје шест бодова и заузму ме-
сто на врху првенствене табеле.
Девојке које с клупе предводи
тренер Александар Владиса-
вљев су прошлог викенда у тре-
ћем колу у Старој Пазови са-
владале домаће Јединство с
3:2, по сетовима 30:28, 23:25,
23:25, 25:22 и 13:15.

То је било још једно велико
искушење за Јелену Петров и
њене другарице. Јединство је
пре сусрета важило за изрази-
тог фаворита, као што су то
били и Црвена звезда и Тент,
у прва два кола. Ипак, Дина-
мо је и овог пута показао да
има тим за високе домете.
Предвођене Бојаном Радуло-
вић, „лавице” су у сваком
смислу оправдале свој нади-
мак. Играле су пожртвовано,
храбро, с великом жељом за
тријумфом... Оставиле су ср-
це на терену и заслужено
освојиле два вредна бода.

Сам поглед на резултате се-
това довољно говори о драми
која се одвијала на паркету ха-
ле спортова у Старој Пазови.
Од почетка меча се водила же-
стока борба за сваку лопту и
сваки поен, а Јелена Лазић, Ка-

Страну припремио

Александар
Живковић
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„лавице” се нису уплашиле,
већ су успеле да стигну и до
сет-лопте (23:24). Прилику за
вођство потом су пропуштале
обе екипе, да би више концен-
трације у овом делу сусрета
имало Јединство. Већ тада је
било јасно да двеста гледала-
ца ужива у одличној одбојка-
шкој представи, па су аплау-
зима награђиване девојке из
обеју екипа. Блистала је Јеле-
на Новаковић, али је тон игри

ен за поен, а онда је у финишу
сета Милена Спремо одлично
изблокирала „један на један”
и тако „преломила” сет после
којег је Динамо повео са 2:1.
Након новог изједначења
уследио је пети сет, у којем се
још једном видело због чега
многи сврставају одбојку у
најлепше спортове. Повело је
Јединство, а онда су на сцену
ступиле три Јелене: Лазићева
је са два ас-сервиса преокре-

нула резултат, Новаковићева
је на месту коректора била не-
решива енигма за ривалке, а
Јелена Петров је била непре-
лазна у одбрани. И овог пута
је сјајан „диригент” била Боја-
на Радуловић.

– Утакмица је била одлич-
на. Одавно нисам присуство-
вао оваквој одбојкашкој пред-
стави, а дуго сам у овом спор-
ту. Сваки сет је одигран „на
нож”, па зато треба похвалити
све девојке. Мислим да је по-
бедника одлучило то што се
нисмо уплашили фаворита.
Честитам својим играчицама
јер су оставиле срце на терену.
Иако смо имали веома тежак
распоред на почетку првен-
ства, успели смо да освојимо
шест бодова. Ипак, не сме до-
ћи до опуштања, већ морамо
наставити да радимо како би-
смо и у наредним утакмицама
обрадовали навијаче – рекао
је Александар Владисављев
после дуела у Старој Пазови.

Одбојкаши Борца су претр-
пели и други пораз у четвртом
колу Прве лиге. Они су про-
шлог викенда изгубили у Бео-
граду од домаћег Железнича-
ра с 3:0, по сетовима 25:22,
25:20 и 25:19.

После ове рунде шампио-
ната Старчевци заузимају ше-
сто место на табели, са шест
бодова.

Захваљујући голу 
Лазара Милошева
Динамо савладао ЧСК

Фудбалери Динама су још
једном обрадовали своје на-
вијаче. Момци које с клупе
предводи тренер Горан Мр-
ђа су у дванаестом колу
Српске лиге „Војводина” на
свом терену савладали ЧСК
из Челарева с 1:0 и тако га
збацили с лидерског места.

Пред око 200 највернијих
навијача, по веома хладном
времену, „брзи воз” је заслу-
жено стигао до вредна три
бода, који су га учврстили у
горњем делу табеле. Иако је
цела утакмица протекла у
обострано офанзивној игри,
са више прилика за погодак
на обе стране, гол одлуке је
постигнут у 73. минуту, ка-
да је Стојановски идеално
центрирао с десне стране, а
у срцу шеснаестерца гостију
најбоље се снашао Лазар
Милошев, који је главом
послао лопту иза леђа не-
моћног голмана ЧСК-а. 

– Честитам својим фудба-
лерима. То су сјајни момци
и одлични играчи. Прво по-
лувреме смо одиграли опре-
зно, али смо у наставку кре-
нули у офанзиву, што нам
се исплатило. Драго ми је
да смо ЧСК-у вратили дуг
из прошле сезоне. Сада нам
предстоји мегдан у Пригре-
вици. Имамо кадровских
проблема, али покушаћемо
да остваримо позитиван ре-
зултат – рекао је Горан Мр-
ђа, тренер Динама.

Панчевци су овај меч од-
играли у саставу: Ђорђев,
Каранфиловски, Брајовић,

Илисић, Ђушић, Секулић,
Скокна, Спасић, Јуриша
(Стојановски), Шалипуро-
вић (Бајић) и Арбутина
(Милошев).

Дерби Војвођанске лиге
„Банат” одигран је у Луки-
ћеву, где су се састали пр-
вопласирана Младост и
панчевачки Железничар,
који заузима друго место на
табели.

Дуел двеју тренутно нај-
бољих екипа у Банату завр-
шен је без победника – 2:2. 

Синиша Радуловић, тре-
нер популарне „дизелке”,
поверење је поклонио еки-
пи у саставу: Митровић,
Матић, Смедеревац, Ми-
тић, Стајчић (Бошков), Тио-
доровић (Савић), Вулетић
(Анђеловић), Текијашки,
Тошић, Пештерац и Благо-
јевић.

Прво полувреме је проте-
кло у знаку домаћег тима,
који је головима у 34. и 37.
минуту повео са 2:0. Ипак, у
наставку сусрета Железни-
чар је заиграо боље и офан-
зивније, а упорност његових
играча и резултатски се ис-
платила. Најпре је Стајчић,
у 60. минуту, смањио на 2:1,
а Анђеловић је у самом фи-
нишу сусрета поставио ко-
начан резултат.

Фудбалери Борца су пре-
трпели још један пораз.
Овог пута их је у Ковину са-
владао Раднички с 1:0.

Иако су играли без неко-
лико стандардних првоти-
маца, Старчевци су пружи-
ли достојан отпор Ковинци-
ма. Да су имали више
спортске среће, на том го-
стовању су могли остварити
повољнији резултат.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„БРЗИ ВОЗ” СРУШИО ЛИДЕРА

тарина Симић, Јелена Новако-
вић, Милена Спремо, Катари-
на Петровић, Николина Ашће-
рић, Јелена Петров, Бојана Ра-
дуловић и Сања Ђурђевић
играле су одважно, без намере
да устукну пред фаворитом. 

Иако су домаће играчице у
првом сету повеле са 23:19,

Динама поново давала фено-
менална Јелена Лазић.

Много искуснији тим из
Старе Пазове, који предводе
Маја Јовановић и Сања Три-
вуновић, наставио је у јаком
ритму и после изједначења,
али се овог пута намерио на
опасног ривала. Играло се по-

Вишегодишњи сан претворили у јаву



БНС без пораза

Градски дерби 
припао Динаму

У четвртом колу Кошаркашке
лиге Србије Тамиш је про-
шлог викенда на свом терену
савладао Борац из Чачка са
66:56, по четвртинама 13:20,
22:10, 20:13 и 11:13. Тај сусрет
је директно преносио и РТС. 

Чачани су мајстори кошар-
ке, а своје умеће су показали
већ у уводној деоници утакми-
це, када су стекли предност од
седам поена. Ипак, Панчевци
су до полувремена успели да
узврате истом мером. Давор
Перак, капитен тима, са две
„тројке” у низу, покренуо је
своје саиграче и донео додат-
ну сигурност у игри. После па-
узе су домаћи кошаркаши на-
ставили у истом ритму, одр-
жавајући стечену предност.
„Прорадио” је Драган Кру-
шчић, велико појачање Тами-
ша, који је конце игре преузео
у своје руке баш када је било
најпотребније. На крају је се-
мафор показивао скор 66:56.
Ово је заслужени тријумф
Панчеваца пред наставак так-
мичења и неугодно гостовање

Четвртак, 6. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ НАДВИСИО ЧАЧАНЕ
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–КОЛУБАРА
субота, 18 сати

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈЕДИНСТВО
субота, 15 сати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МОРАВА
субота, 20.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Дебељача: СПАРТАК–ПАНЧЕВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО–ЖЕЉА
мушкарци

Шид: РАДНИЧКИ–ЈАБУКА

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ниш: КОНСТАНТИН–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС – СВЕТИ ЂОРЂЕ
субота, 17 сати

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ–ДИНАМО
Панчево: КРИС КРОС – Б. КАРЛОВАЦ
недеља, 19.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Пригревица: ПРИГРЕВИЦА–ДИНАМО

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Старчево: БОРАЦ–ЈЕДИНСТВО
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–СЛОГА
недеља, 13 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Омољица: МЛАДОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ (В)
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПОЛЕТ
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СЛОГА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–СПАРТАК

Прошлонедељни 
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО 2:3

ПРВА ЛИГА
Београд: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ 3:0

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
З. Поток: МОКРА ГОРА – ДИНАМО 40:34

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–СРЕМ 32:14

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Мошорин: МИЛЕТИЋ–ДОЛОВО 26:26
Качарево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ 20:16
Јабука: ЈАБУКА–ГРАДНУЛИЦА 34:20
мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–СОМБОРЕЛЕКТРО 34:23

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ 66:56

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Оџаци: ОЏАЦИ–БНС 67:70

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – КРИС КРОС 84:73

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–ЧСК 1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Ковин: РАДНИЧКИ–БОРАЦ 1:0
Лукићево: МЛАДОСТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВОЈВОДИНА 0:1
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈЕДИНСТВО 4:1
Војловица: МЛАДОСТ–ХАЈДУЧИЦА 3:1
Алибунар: БУДУЋНОСТ – МЛАДОСТ (О) 4:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Иваново: СТРЕЛА–БОРАЦ 3:0
Панчево: ДИНАМО 1945 – КОЛОНИЈА 11:0
Скореновац: П. ДУНАВ – ДОЛОВО 2:5
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК 4:0
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПРОЛЕТЕР 2:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ 2:1
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ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СТОНОТЕНИСЕРИ

ЛИДЕРИ
Стонотенисери Панчева на-
ставили су да ређају победе у
Другој лиги Србије. Они су у
петом колу у Београду савла-
дали Синђелић са 4:1.

Милија Чабрило и Немања
Марић су остварили по две по-
беде, а пораз је претрпео мла-
ди Слободан Ристовски. Сто-
нотенисери из нашега града су
и даље једина непоражена еки-
па у лиги и са пет победа заузи-
мају прво место на табели.

Такмичење се наставља 22.
новембра, када ће Панчевци
дочекати Примар из Београда.

СЈАЈНИ ОБАРАЧИ РУКЕ
Наши суграђани спортски
обарачи руке настављају низ
одличних резултата. У неде-
љу, 2. новембра, у Новом Саду
је одржан турнир „3Ф интер-
национални мултиспорт”, на
којем су Панчевци освојили
шест медаља.

Највеће изненађење је при-
редио Дарко Срећковић, који
је освојио два златна одличја
у конкуренцији обарача до 75
кг и левом и десном руком.
Милош Марков је заслужио
сребро десном руком до 85
кг, док су три бронзане меда-
ље у Панчево донели Никола

Рунић (и левом и десном ру-
ком у категорији до 75 кг) и
Јован Полић (левом руком до
85 кг).

ШКОЛСКИ ТУРНИР У

БАДМИНТОНУ
У Зрењанину је у суботу, 1.
новембра, одржан Школски
турнир у бадминтону, који је
подржао и БСС. На том так-
мичењу је учествовало преко
50 играча узраста од првог до
осмог разреда, а одличне ре-
зултате су остварили и играчи
из нашега града.

БК Панчево се представио
са 17 чланова, који су освоји-
ли шест медаља. Највреднији
трофеј, у конкуренцији деча-
ка од првог до четвртог разре-
да, заслужио је Никола Борка,
који је до титуле дошао без
изгубљеног меча. У истој ка-
тегорији бронзане медаље су
зарадили Наталија Бохаревић

и Виктор Бурјан. У надметању
девојчица из петих и шестих
разреда Анђела Рашовић је
освојила сребро, док се Миња
Ступаревић окитила бронзом
у конкуренцији „седмакиња”
и „осмакиња”. У истој катего-
рији, али у надметању дечака,
Стефан Мијатовић је освојио
сребрно одличје.

У Другој српској лиги на
програму је био локални дер-
би. Састали су се Динамо и
Крис-крос, па не чуди што је
Хала спортова на Стрелишту
била скоро попуњена. Дома-
ћин је победио са 84:73. 

На старту утакмице гости су
се боље снашли, посебно у шу-
ту за три поена. Динамовци су
узвратили добром одбраном, а
после одмора су изабраници
Ненада Раковца још више по-
јачали темпо. Дерби су обеле-
жили Штимац, Винчић и Ра-
довић. С. Дамјанов

новајлија. Реч је о Милошу
Коматини, бившем играчу
Игокее, и Вуку Јовановићу,
некада плејмејкеру ФМП-а.

У Првој српској лиги група
„Север” кошаркаши БНС-а ни
после пет утакмица не знају за
пораз. Они су као гости победи-
ли у Оџацима истоимени тим
са 67:70. Већ сам резултат гово-
ри колико је било узбудљиво у
овом сусрету, али победа је за-
служено припала изабраници-
ма Жељка Пасуја. Новосељани
деле лидерско место на табели
с Дунавом и Врбасом. 

Поводом обележавања Дана
нашег града Стрељачка дружи-
на „Панчево 1813” била је про-
шлог викенда домаћин финал-
ног турнира Купа Србије у гађа-
њу из серијске ваздушне пушке
у екипној конкуренцији.

Конкуренција је била веома
јака, јер су се надметали стрел-
ци из десет градова. Свака еки-
па се састојала од шест члано-
ва, а чинили су је најбољи пио-
нир и пионирка, јуниор и јуни-
орка и сениор и сениорка. 

Најуспешнији је био тим Пи-
рота, с рекордом од 1.825 кру-
гова. Домаћини су морали да се

задовоље седмим местом, јер су
упуцали 1.749 кругова. Панчев-
ци су били ослабљени због бо-
лести неких чланова, а насту-
пили су: Давид Даутовић, Ива-
на Виславски, Далибор Павло-
вић, Мина Михајловић, Урош
Јованић и Дајана Антонић.

Приликом отварања нове
такмичарске сале на горњем
нивоу, са једанаест стрељачких
места, уз присуство председни-
ка ССС-а Синише Машовића,
одржано је и ревијално такми-
чење вођа екипа. Победио је
Драган Алимпијевић из Инђи-
је, председник ССВ-а. A. Ж.

Зрењанин је прошлог викенда
био домаћин једног од нају-
гледнијих такмичења у плива-
њу у нашој земљи. Да је реч о
надметању елитних такмичара,
говори и податак је учествова-
ло око 400 пливача из: САД,
Италије, Турске, Словачке, Хр-
ватске, Грчке, Бугарске, Слове-
није, Македоније, БиХ и Срби-
је. Међу њима је било и петоро
пливача Динама, које је пред-
водио тренер Марко Спасов.

Ања Цревар је поново била
главна звезда митинга. Осво-
јила је пет одличја, уз неверо-
ватних 18 оборених државних
рекорда. То је успела у кадет-
ској, јуниорској и апсолутној
конкуренцији. Ања је била
најуспешнија у тркама на 400
м краул и мешовито, а доми-
нирала је и на 800 м краул.
Друга је била у трци на 200 м
леђно, а трећа је стигла на
циљ у надметању на 200 м ме-
шовито.

Нико ко је био на зрења-
нинском базену није остао

равнодушан. Иако има само
15 година, Ања је досада-
шњим успесима, и то не само
у Србији, направила велики
корак ка озбиљним резулта-
тима на светском нивоу. Већ
сада је јасно да наша земља
одавно није имала такав
спортски бисер.

У исто време у Београду је
одржан познати митинг „Анте
Ламбаша”. Пливачи Динама су
и на том такмичењу остварили
врло добре резултате, а предво-
дила их је Влатка Комленац.

Медаље су припале Ањи и
Марији Бисак, Анђели Богда-
новски, Ивани Гојсовић и Ва-
њи Грујић. Почетак зимске се-
зоне наговештава сјајне резул-
тате за ПК Динамо. С. Д.

ПЛИВАЧКИ ГРАН-ПРИ СРБИЈЕ

НОВИ РЕКОРДИ АЊЕ ЦРЕВАР

ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ ОДРЖАНО У ПАНЧЕВУ 

НАДМЕТАЛО СЕ ДЕСЕТ ГРАДОВА

ТТAAККММИИЧЧЕЕЊЊЕЕ  ЗЗАА  ДДААНН  ГГРРААДДАА

У организацији Окружног кошаркашког савеза Панчева, у

суботу, 8. новембра, у ОШ „Јован Јовановић Змај” биће

одржан турнир за млађе категорије.

Надметаће се девојчице и дечаци из Вршца, Ковина и

Панчева. Почетак турнира је заказан за 10 сати, а Град Пан-

чево је обезбедио сендвиче и освежење за све учеснике. 

ЈЈООВВААННАА  ИИДДЕЕ  УУ  ДДООХХУУ

Сениорка Јована Богдановић и

кадет Милош Михајловић пред-

стављали су ПК Спарту из наше-

га града на такмичењу у Зрења-

нину.

Јована је освојила треће ме-

сто на 200 м прсно, а с време-

ном 2:28,24 изборила је норму

за учешће на Светском првен-

ству, које ће бити одржано у де-

цембру у Дохи. Милош је био че-

тврти на 50 м краул, а пети на 100 и 400 м краул.

На митингу „Анте Ламбаша” Милош Михајловић је осво-

јио четири златне медаље. Био је најбржи у тркама на 50,

100 и 200 м краул, као и на 50 м делфин у конкуренцији

дечака до четрнаест година.

Детаљ с ревијалног гађања у новој сали

у Нишу, где ће се у суботу, 8.
новембра, састати с Констан-
тином, лидером на табели.

За Тамиш су први пут ове
сезоне наступила и двојица

Заслужен тријумф пред гостовање лидеру



Динамо доживео и шести
неуспех

Јабука друголигашки 
лидер

Рукометаши Динама су у седмом ко-
лу Супер Б лиге претрпели и шести
првенствени пораз. Они су прошлог
викенда у Зубином Потоку изгубили
од Мокре горе са 40:34 (19:15). Су-
срет на северу Косова пратило је око
300 гледалаца.

Муке Панчеваца су почеле много
пре изласка на паркет локалне двора-
не спортова, јер су на тај меч путова-
ли пуних осам сати. Док је било све-
жине, а реч је о првих двадесетак ми-
нута утакмице, гости су били равно-
праван ривал. Касније је домаћин
умео да искористи све слабости мо-
мака у жуто-црној опреми. Да су Пан-
чевци правили мање техничких гре-
шака током утакмице и искористили
велики број „зицера”, и резултат је
могао бити другачији. Већ сам поглед
на скор довољно говори о одбрани
Динама, па је јасно да је ту био најве-
ћи проблем у поразу.

Нажалост, не назире се крај црној
серији клуба из Масарикове улице.
Ни промена тренера није уродила
плодом... Време пролази и челници
Динама морају брзо да реагују уколи-
ко желе да се ствари помере с мртве
тачке.
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Милош Петровић,
пливач:
– Тренирам плива-
ње, па и суботом
одлазим на базен.
Тако ћу провести је-
дан део викенда.
Остатак времена ћу
посветити другари-
ма, с којима ћу се
играти напољу. 

Драган Новаковић,
воли да игра игрице:
– Субота и недеља су дани
када можемо да се одмори-
мо и забавимо. Зато ћу ја
највише времена провести с
другарима на свежем ва-
здуху, а играћу и игрице на
компјутеру, што обожавам.

Вук Ђорђевић,
ученик:
– Викендом нема
школских обавеза, па
остаје времена за за-
баву и игру. Волим ко-
шарку, а суботом и не-
дељом има доста за-
нимљивих утакмица
на телевизији, па ћу
искористити прилику
да их погледам.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Б. Петров З. Спремо

Опасна варијанта

Како је мали екран све више постајао прозор у свет, тако је и из-

ворна функција балкона и доксата бивала све мања.

Полако су постајали непотребан вишак који само смета, мора

да се чисти, одржава и повремено фарба.

Боравак на њему, због издувних гасова и загађења, постепе-

но је почео да бива опасан.

Због загађења за цвеће, а због неодржавања за пролазнике.

Балконска варијанта

У доба оне старе, грађанске Србије спратна кућа није могла да

се замисли без балкона.

То би било као недељни ручак без риндфлајша, као супа без

резанаца, као пољубац без бркова.

Попут кибицфенстера, балкони су били саставни и обавезни

део друштвеног живота.

Са њих се осматрало, на њима се показивало, а повремено и

ашиковало.

Сјајни су и рукометаши Јабуке, који се
надмећу у Другој лиги „Север”. Они су на
свом терену прошлог викенда, у осмом
колу, победили Сомборелектро с 34:23.
Доминација момака из места надомак
Панчева у овом рангу такмичења се на-
ставља, али посебно радује чињеница да
је Жикица Милосављевић овог пута на
терен послао момке који делују из другог
плана. Они нису изневерили ни њега ни
бројну публику, која је поново испунила
халу у Јабуци. Највише су се истакли
Иван Пешко и Давид Пешић, који су
предводили тим до новог тријумфа.

С. Дамјанов

ССППООРРТТ

Варијанта за шмекере

Колико леп може бити неки балкон, види се на згради „Либерта-

тее” у Улици Жарка Зрењанина.

Боравак на њему улепшавају цвеће, кована ограда и фасада

украшена прелепим орнаментима око прозорских отвора.

А нарочито две каријатиде обнажених груди.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПАНЧЕВКЕ ЧУВАЈУ ТРОН

Док њихови суграђани муку муче,
играчице ЖРК-а Панчево не само да
не знају за пораз у Првој лиги „Север”
већ своје лидерско место чувају од-
личним партијама и убедљивим по-
бедама над ривалкама. Прошлог ви-
кенда, у осмом колу, у Хали спортова
на Стрелишту, Лана Жига и њене саи-
грачице победиле су Срем с 32:14.

Иван Петковић, први тренер екипе из
нашега града, инсистира на чврстој од-
брани, а његове изабранице испуњавају
све замисли младог стручњака. Шансу
да играју имале су и млађе играчице и
потпуно су оправдале поверење.

Прва утакмица квалификација за
Првенство Европе у Пољској 2016. го-
дине, која је одиграна 29. октобра у
београдској хали „Пионир”, остаће
упамћена по много чему, а за љубите-
ље спорта у Панчеву имала је изузе-
тан значај.

Први пут у новијој историји срп-
ског спорта, али и шире, двојица су-
грађана су водила две националне се-
лекције у једном сусрету. Србију је
предводио Дејан Перић, а Црну Гору
Љубомир Обрадовић. Наш град је
препознатљив по рукомету, али овај
податак на најубедљивији начин го-
вори колико су Панчевци цењени и
какав значај имају за наш спорт.

Обрадовић је имао веома богату
играчку каријеру – од Динама, преко
зрењанинског Пролетера, до репре-
зентације Југославије. Касније, као
тренер, остварио је врхунске резултате
са сваким тимом који је предводио.
Црвеној звезди је вратио титулу шам-
пиона и трофеј Купа после четврт ве-
ка, а у једном периоду је био и селек-
тор националног тима. Већ годинама
ради у Португалу. С тамошњим Пор-
том је направио рукометни бум у
Европи. Учесник је Лиге шампиона.

ПАНЧЕВО ИМА ЧИМЕ ДА СЕ ДИЧИ

ЉУБА И ПЕРКЕ ЗА НЕЗАБОРАВ

БОРКОВИЋ УВЕЛИЧАО

ТРИЈУМФ

Поред поменутих Обрадовића и

Перића, овај сусрет је обележио

још један Панчевац.

Реч је о Душану Борковићу, ко-

ји је био специјалан гост Рукомет-

ног савеза Србије. Најбољег срп-

ског аутомобилисту је громогла-

сно поздравило шест хиљада на-

вијача у „Пиониру”.

Дејан Перић иза себе има импре-
сивну каријеру. Више пута је биран за
најуспешнијег голмана на свету, а
многи га сматрају најбољим голма-
ном свих времена. Наступао је за Ди-
намо, Црвену звезду, Атлетико из Ма-
дрида, Цеље, Барселону и Веспрем.
Са словеначким тимом и клубом из
Каталоније освајао је пехар намењен
победнику Лиге шампиона. Перић је
тек на почетку тренерске каријере,
али је на дебију, водећи селекцију
своје земље, показао да има потенци-
јала да направи каријеру сличну оној
играчкој. Утакмица између Србије и
Црне Горе завршена је са 25:21. По-
сле тог сусрета, на конференцији за
новинаре, наши суграђани су изрази-
ли задовољство игром својих изабра-
ника.

– Захвалио бих публици на пријему.
Србија је заслужено победила, али пред
младим момцима које тренутно предво-
дим је лепа будућност – истакао је Љубо-
мир Обрадовић, селектор Црне Горе.

Видно задовољан, други Панчевац је
имао шта да каже новинарима окупље-
ним у прес-сали хале „Пионир”.

– Утакмице с репрезентацијама из ре-
гиона имају специфичну тежину. Ми
смо сигурно могли да играмо боље. Пре-
срећан сам и честитам играчима на
тимском духу. Желимо да „дигнемо” пу-
блику и да заслужимо да навија за нас 
– рекао је Дејан Перић, вршилац дужно-
сти селектора репрезентације Србије.

Поред Црне Горе и Србије, у четвр-
тој групи квалификација за Првен-
ство Европе налазе се и Исланд и
Израел. С. Д.


