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цена 40 динара

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Број 4588, година CXLVI

Oд краја децембра 
до средине јануара 
погинуло двоје, 
теже повређено четворо,
а лакше двадесет 
деветоро људи

Међу страдалима 
је било највише возача
аутомобила и њихових
путника

Полицијска управа Панчево апело-
вала је на све возаче да током ново-
годишњих и божићних празника во-
зе пажљиво и не седају за волан ако
су пили алкохол.

Статистички подаци панчевачке
саобраћајне полиције за период од
31. децембра 2013. до 15. јануара
2014. сведоче да за тај апел има
основа. За то време се на нашим
улицама и путевима догодило 30 са-
обраћајних несрећа, у којима је по-
гинуло двоје, теже повређено четво-
ро, а лакше двадесет деветоро људи.

Што се тиче структуре страдалих
и повређених, међу њима је петнаест
возача аутомобила, петнаест њихо-
вих путника, два пешака и троје би-
циклиста.

Поводом предстојећих празника
саобраћајна полиција упутила је во-
зачима још неколико апела.

„У вожњи обавезно везујте сигур-
носне појасеве. Будите толерантни и
пропуштајте пешаке и друге возаче.
Поштујте саобраћајне прописе и
знаке и придржавајте се упозорења
саобраћајних полицајаца. Уколико
желите да аутомобилом кренете на
путовање, водите рачуна да вам во-
зило буде технички исправно и да
имате сву прописану зимску опрему
(зимске гуме, ланце итд.) Пре него
што кренете на пут проверите код
Ауто-мото савеза Србије информа-
ције о оптерећености саобраћаја и
проходности путних праваца. Уко-
лико почне јако невреме док сте на
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„Ја долепотписани, полазећи од
тога да безбедност саобраћаја није
случајна и да се организованим де-
ловањем може смањивати број на-
страдалих у саобраћају, не мирим се
са чињеницом да је хиљаде погину-
лих и стотине хиљада повређених у
саобраћају. Због тога ћу стално на-
глашавати и захтевати одговорност
институција и појединаца за безбед-
ност саобраћаја, а посебно одговор-
ност стручњака, медија, јавних и по-
литичких личности, носилаца вла-

Консолидација и нова
енергија
» страна 4

младима на важност безбедног пона-
шања у саобраћају. Панчевачка ауто-
-школа „Монте Кристо” ових дана је
иницирала кампању у оквиру које би
ученици од првог до четвртог разре-
да средњих школа присуствовали
часовима на којима би се говорило о
опасностима због недовољног знања
и непажње и обуци за полагање во-
зачких испита. 

Према речима Зорана Милошева,
директора „Монте Криста”, о тим те-
мама би требало говорити стално, а
не само након трагедија и подсећања
на жртве досадашњих саобраћајних
несрећа.

Милошев је изјавио и да није до-
бро што је у основним школама изу-
зетно мало часова посвећено безбед-
ности у саобраћају, а што тај про-
блем уопште није заступљен у на-
ставним садржајима у средњим
шклолама.

Због све чешћих трагедија и поги-
бија младих на нашим путевима на-
јављено је да ће почетком идуће го-
дине бити промењено више одредби
у Закону о безбедности саобраћаја на
путевима. Како се ових дана нагове-
штава у медијима, требало би да бу-
де продужено трајање пробне возач-
ке дозволе, да се ограничи снага во-
зила којима управљају млади возачи
и да се пооштри казнена политика за
вожњу под дејством алкохола. Најте-
жи саобраћајни прекршаји биће ка-
жњавани одузимањем аутомобила.

Међутим, већ се чују упозорења
стручњака да пооштравање казнене
политике неће довести до смањења
саобраћајних несрећа. Они сматрају
да ће се ситуација на улицама и пу-
тевима поправити тек када се про-
мени свест учесника у саобраћају.

До тога неће доћи све док се не ис-
корене схватања да није ништа стра-
шно ако се седне за волан после по-
пијеног алкохола, уколико се вози
без возачке дозволе и ако се управља
технички неисправним аутомобили-
ма или се вози великом брзином по
лошим временским условима.

М. Глигорић

обраћаја, изјавио је да је за његове
чланове најважнија безбедност деце
и безбедност око школа и додао како
се на основу извештаја панчевачке
саобраћајне полиције може рећи да
је, кад је о томе реч, ситуација до са-
да била добра и да поред школа није
било тежих саобраћајних несрећа.

Више радити с младима 
Једно од могућих решења за смање-
ње броја удеса и страдалих у њима
могло би бити и скретање пажње

путу, зауставите се на безбедном ме-
сту поред пута што је пре могуће”,
наводи се у писаном сапопштењу са-
обраћајне полиције. 

Возити разумном брзином 
Због честих саобраћајних несрећа
које се завршавају погибијама прете-
жно младих и неискусних возача, у
градовима широм Србије ових дана
је почело потписивање Декларације
о безбедности саобраћаја. То је орга-
низовано и у Панчеву, у Градској
управи, 10. децембра. Тај документ
потписали су представници локалне
власти и Комитета за безбедност са-
обраћаја.

сти и креатора важних одлука. По-
себно ћу радити у кључним области-
ма безбедности саобраћаја тако што
ћу промовисати: употребу сигурно-
сних појасева и других система за-
штите, вожњу разумним и безбед-
ним брзинама, вожњу без употребе
алкохола и друге видове безбедног и
прописаног понашања у саобраћају.
Обавезујем се и да ћу активно испу-
њавати циљеве ове декларације и да
нећу дозволити да она остане само
мртво слово на папиру”, пише изме-
ђу осталог у овом тексту.

Предраг Патић, председник пан-
чевачког Комитета за безбедност са-
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је он челу. Ускратио је јавност за од-
говор на питање шта сада могу да
очекују праве невладине организа-
ције које се баве хуманитарним про-
блемима јер су остале без новца због
оних који су се представљали као
НВО да би незаконито присвојили
државне паре.

Иако је јавност оправдано указала
на нерегуларност конкурса, Вулин је
напао цео цивилни сектор и запретио
инспекцијама и проверама послова-
ња свих невладиних организација у
Србији у претходних десет година.

Све то само због тога што су не-
владине организације које су затра-
жиле његову оставку аргументовано
упозориле јавност да су се на пони-
штени конкурс за расподелу новца
из државног буџета јавиле и оне ор-
ганизације које су блиске владају-
ћим партијама, а основане су после
објављивања конкурса и имају једног
члана или највише два.

Вулин је оставио јавност и без од-
говора на питање да ли ће бити про-
мењен Закон о удружењима грађана,
који прописује рад невладиних орга-
низација. То је неопходно јер управо
тај законски акт својом недоречено-
шћу омогућава да се уз одавно афир-
мисане невладине организације, као
што су Грађанске иницијативе, Ко-
митет правника за људска права,
Центар за практичну политику и
друге, које у досадашњем раду имају
низ позитивних резултата, „шлепују”
и НВО профитери, они којима скра-
ћеница НВО служи само за бизнис и
незаслужено конкурисање за добија-
ње државних пара.

М. Г.

Кошмар зимске ноћи
Напомена: текст у овој рубрици није погодан за млађе од дванаест
година, а препоручљив је за све старије од тог узраста.

Пре пет година био сам пијан, последњи пут у животу. Попио сам
брдо алкохола с три најбоља ортака, који су ме волели највише на
свету, баш као и ја њих; била је то мушка верзија серије „Секс и
град”. Њихово одобравање онога што чиним грејало ме је као сун-
це и давало ми додатно самопоуздање, иако сам, као апсолвент ге-
нерације и аполонски тип, био, без фолирања и лажне скромно-
сти, најбољи фрајер у екипи. И шире.

Цимали смо се те ноћи с неким нашим старим рибама, наручи-
вали текиле и коктеле, смејали се; хтеле су све да буду само са
мном, што се није допало мојим другарима. Добро, отишао сам с
њима, за рибе има времена и сутра...

Онда сам сео за волан да мени омиљене ликове одвезем куда
треба. Зујао сам кроз наше село Панчево, прелетао „лежеће панду-
ре”, „цртао” гумама по асфалту, правио „осмице”; правио сам се
важан – могао сам, било је четири ујутро и нигде живе душе, а ови
моји су ме ложили ко коња путка: „Пиздо, смарамо се, брже!” Ја
још луђе!

Онда сам налетео на пса, тако ми се барем учинило: нешто је,
пошто сам то „нешто” ударио предњим десним фаром, издалека
цичало као кер на самрти. Изашао сам из аутомобила да му помог-
нем, волим псе, и сам сам тада имао лабрадора. Док сам се кретао
и прелазио тих десетак метара, колико је живи створ одлетео, по-
дилазила ме је језа, нека нестварна, као да сам схватио шта сам
учинио пре него што сам то и видео: човек, касније сам чуо, пија-
нији од мене, лежао је у потпуно неприродној пози, јер је био са-
свим поломљен, смрвљен. 

Почео сам да га подижем, изгледало је то као да грлиш крпену
лутку. Звао сам упомоћ, ма, драо се, покушавао да му са само де-
сет прстију затворим двадесет рана из којих је шикљала крв; отре-
знио сам се, последњи пут у животу. Моји ортаци нису мрднули из
аутомобила, седели су тамо и ћутали; чак ми се учинило да се је-
дан од њих и смејао.

Пет година касније, иако сам ја скоро нем док хонорарно при-
купљам секундарне сировине, они не ћуте. Један је пи-ар менаџер,
други професор у школи, трећи директор јавног предузећа. Позва-
ли су ме да се нађемо чим су чули да сам поново на слободи. Ре-
кли су ми да су ту за све што ми треба, а онда погнули главе, заћу-
тали и једва чекали да одем.

Оне наше старе рибе су прелепе младе мајке; сретао сам их у по-
следње време у парку. Јављао сам им се, нису узвраћале, било им
је непријатно. Разумем, пазе на своју децу; па, ја сам бивши роби-
јаш, с петогодишњим стажем. Мора да се питају ко ме је тамо хва-
тао згуза, какве болештине могу да ширим, о чему бих могао да ла-
јем... Не љутим се на њих: ни на бивше цице, ни на бивше ортаке.

Љут сам на себе – трудим се да будем фин према свима и да ни-
ко не примети очај на мом лицу; имам само тридесет, али више
никада нећу да пијем; не пада ми на памет да икада поново сед-
нем за волан, улазим искључиво у градски превоз. Џабе и та љут-
ња: убио сам човека, а он је – да сам, када је требало, био памет-
нији и зрелији, више свој – могао још увек да буде жив. И ја са
њим. Могао сам да будем заиста слободан...

Свака сличност са стварним људима и догађајима је случајна. Ап-
солутно намерно апелујемо на све учеснике у саобраћају, погото-
во на оне најмлађе и најнеискусније, да не возе ако нису саврше-
но трезни и трезвени. Иду празници, не дајте да од њих створимо
хорор приче. Леп провод!

И то ће трајати све док се „кука и
мотика” не освести, узме мотке у ру-
ке, умочи их у септичке јаме и разју-
ри ту гомилу никоговића који се
представљају као државници.

З. Сп.

Вулинов 
поклон

Да је Србија заиста демократска зе-
мља, директор полиције Милорад
Вељовић и Александар Вулин, мини-
стар за рад, запошљавање и социјал-
ну политику, морали би да поднесу
оставке. Иако не сноси никакву кон-
кретну кривицу, други човек у Ми-
нистарству унутрашњих послова мо-
рао би да оде јер је компромитован
након открића медија да је његов
син био на платном списку ухапше-
ног тајкуна Мирослава Богићевића и
безуспешног покушаја да то зата-
шка.

Требало би да се са садашње функ-
ције повуче и Александар Вулин, је-
дан од министара у Влади Србије.
Поред тога што је након обелодањи-
вања скандала с покушајем расподе-
ле новца невладиним организација-
ма еуфорично објавио како је одлу-
чио да паре оду за лечење болесне
деце, као да их поклања из сопстве-
ног џепа, учинио је и низ других
пропуста.

Између осталог, пропустио је да
каже да ли ће због неуспелог поку-
шаја расподеле државног новца
фантомским невладиним организа-
цијама бити позвани на одговорност
запослени у министарству на чијем

Кад медиокритети
воде државу

Наш пријатељ Владимир Владими-
рович Путин недавно је, после разго-
вора с турским премијером Реџепом
Тајипом Ердоганом, изјавио да је из-
градња гасовода „Јужни ток” немогу-
ћа због става Европске уније, а од-
мах потом је Алексеј Милер, шеф
руског „Гаспрома”, рекао: „Готово,
пројекат је затворен”.

И сада се наши политичари убише
објашњавајући како је ова вест за нас
изненађење, али да ипак није тако
црно, јер можда и није баш све гото-
во. Те разговараће с Путином, те из-
возићемо више „фијата”, те видеће-
мо шта пише у споразуму, те ово, те
оно. Кренимо редом.

Прво, ако је Милер рекао: „готово,
енде, нема више”, онда је стварно го-
тово. Само будала би могла да поми-
сли да би он то изјавио ако његов
шеф Путин има још било какву ре-
зервну варијанту.

Друго, још почетком ове године (!)
Алексеј Милер је најавио да Русија
може одустати од градње „Јужног то-
ка” (о чему смо писали у броју 4542,
објављеном 23. јануара ове године, у
тексту под насловом „Хоће ли нас
браћа опет намаргачити?”). И тада
наши вајни „државници” на Миле-
рову изјаву нису обраћали никакву
пажњу, као да је реч о лупетању сео-
ске луде. А сада су, као, много изне-
нађени!

Треће, напоменули смо да ће, ако
се тако нешто на крају и догоди, Ср-
бија остати ускраћена за око две ми-
лијарде евра, јер су наши „мудри др-
жавници” „Гаспрому” продали НИС
будзашто (за свега 400 милиона, а
вредео је 2,4 милијарде!), уз „обећа-
ње, лудом радовање” да ћемо као на-
докнаду добити стратешки гасовод и
приходе од његове будуће експлоа-
тације.

И закључили смо да би из оне на-
родне пословице: „Не липши магар-
че до зелене траве” за наше „мудре
државнике” могла бити резервисана
једино улога магарца.

Коначно, после свега, цела та бу-
лумента медиокритета (у које спа-
дају Коштуница, Тадић, Дачић,
Николић, Вучић и остала пратећа
братија лакеја, улизица и подлаца,
која је учествовала у работи „угова-
рања” и здушно је подржавала) са-
да објашњава да се Русија уговори-
ма заштитила, а Србија није?! И
покушавају да оперу руке од свега,
пребацујући одговорност једни на
друге.

Ојадили су нас за најмање две ми-
лијарде евра, а пишљивих 400 мили-
она сада ће одузети од пензионера!

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Терам точак велики, а мали ме држи, светло на семафору у две боје „пржи”.

На Баваништанском путу, ових дана

Снимио Никола Стоилковић
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• Власт је грађане прво ошишала као овце, а тек сада следи 
драње! 

• Данашње жене само мисле на секс. И ја исто само мислим.
• Пет векова смо били под Турцима, што само показује колико    

смо толерантан народ.
• Има успорен метаболизам. Тешко му долази из дупета у главу.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ВОЛИ ДА ПИЈЕ ВИСКИ, ВОЛИ ДА ЈЕДЕ КАВИЈАР И ВОЛИ ПЕВАЉКЕ У

КРИЛУ. ЈОШ ДА КУПИ ДИПЛОМУ И БИЋЕ ПРАВИ СРПСКИ ПОЛИТИЧАР!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНОГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 11. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 



Најистакнутији 
дипломац 
Београдског 
универзитета

За девет година три
лауреата из нашег
града

„Ролекс” као 
подсетник 
и подстицај

У организацији породичне
фирме „Petite Geneve Petro-

vić”, уз подршку швајцарске
амбасаде у Београду и Ректо-
рата Београдског универзите-
та, девети пут је додељена на-
града „Круна успеха”, намење-
на најистакнутијим диплом-
цима Универзитета у Београ-
ду. У изузетној конкуренцији
колега с десет матичних фа-
култета, ове године је трочла-
на комисија издвојила лауреа-
те Наталију Одановић и нашег
суграђанина Небојшу Скору-
пана, дипломце Медицинског
факултета у Београду, које је
породица Петровић награди-
ла сатовима „ролекс”. Поред
титуле, Наталију и Небојшу
повезују дугогодишње прија-
тељство и сарадња током сту-
дија, као и заједнички профе-
сионални циљ – специјализа-
ција у Америци, на чему су ду-
го и предано радили. Поред
високог просека (9,96), праксе
у иностранству, писања струч-
них радова и ангажовања у

ДОДЕЉЕНО ВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ НАШЕМ СУГРАЂАНИНУ

КРУНА НЕБОJШИНОГ УСПЕХА

Четвртак, 11. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 

АКТУЕЛНО 3

Промоција књиге „Илустро-
вани рокенрол водич” позна-
тог ликовног уметника и рок
новинара Давида Вартабеди-
јана биће одржана у уторак,
16. децембра, од 20 сати, у
клубу „Круна & кактус”.

Ово интересантно дело
штампано је на 102 стране,
на којима се нашло равно
сто илустрација, а сви заин-
тересовани моћи ће да, уз
помоћ сјајних цртежа и тек-
стова, упознају актере (или
да их се подсете) који су
променили лице популарне
музике.

Ова књига је добила на-
граду УЛУПУДС-а за илу-

страцију на 59. Међународ-
ном сајму књига у Београду.

Након разговора уследиће
музика из студија по избору
ди-џеја Давида.

Ј. Ф.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У КЛУБУ 

„КРУНА И КАКТУС”

Илустровани рокенрол

„Петници” и на факултету,
они су заједничким снагама
нострификовали дипломе ма-
тичног факултета положивши
испите и тако стекли услов да
конкуришу за програме спе-
цијализације у САД. Ускоро
овo двоје стручњака одлазе у
Нови свет, на Источну обалу,
са идејом да унапреде знања,
достигну професионални мак-
симум и остваре своје снове.
Предстоје им интервјуи за по-
сао у болницама у Њујорку,
Балтимору и Вашингтону.

Небојша пут Америке одла-
зи да би специјализирао ин-
терну медицину. Како каже,

та грана медицинских наука
представља „краљицу” у коју
се заљубио на први поглед.

– Поред менталног труда
који треба уложити при дијаг-
ностици и касније током да-
љег лечења различитих обо-
љења, постоји и тај заиста ин-
тиман и личан контакт с па-
цијентом, који лекару омогу-
ћује да конкретно види пози-
тивне последице свог рада.
Чињеница је да Америка тре-
нутно, као најмоћнија еко-
номска држава, поседује нај-
већи степен технологије да
овај ресурс преноси и на само
здравство. С друге стране, тзв.

стандарди неге се углавном
прописују великим болнич-
ким центрима и специјализа-
ција у њима отвара сва могућа
професионална врата. Имао
сам ту срећу да се практично
упознам са аустријским систе-
мом здравствене заштите, ко-
ји је, налик нашем, потпуно
централизован, али је новчано
далеко више потпомогнут, и
са америчким, који је бољи и
професионалнији, нарочито у
домену образовања што се ну-
ди током специјализације.
Реч је о једној немилосрдној
машинерији која након три
године специјалистичког уса-
вршавања рађа комплетне
докторе. Желим да знам ме-
дицину на оном нивоу који
сам себи зацртао и верујем да
је Америка прави избор – изја-
вио је Небојша за „Панчевац”.

Он планира да се врати у Ср-
бију након супспецијализације
и професионалне афирмације
јер ће му то, кад се једног дана
буде вратио у Србију, омогући-
ти да оствари позитиван утицај
како у држави, тако и у локал-
ној заједници. На проблем од-
лива мозгова гледа из перспек-
тиве особе што верује у егзи-
стенцијалну нужност коју су
утемељили наши преци с краја
19. века – отићи на знамените
универзитете, бити део развије-
ног и успешног система, стећи
неопходна значајна искуства, а
затим, по повратку у своја род-
на места, стеченим благом по-
магати својим сународницима
и суграђанима.

З. Станижан

Овог викенда, 13. и 14. де-
цембра, у МШ „Јован Бан-
дур” биће одржано пето Так-
мичење младих талената
„Мита Топаловић” за соло
певаче (отварање је у суботу
у 12 сати). У суботу ће се так-
мичити ученици основних
школа, а у недељу, од 10 са-
ти, ђаци средњих музичких
школа. Предвиђено је уче-
шће 105 ученика и гостова-
ње 34 професора из 19 гра-
дова из Србије и региона
(Подгорица, Сарајево, Бије-
љина), а успешност интер-
претација оцењиваће на-
ставници из школа учесни-

ца, као и мр Виолета Панче-
товић Радаковић, професор-
ка соло певања с Факултета
музичке уметности у Бео-
граду, и др Софија Пижури-
ца, првакиња опере Народ-
ног позоришта у Београду.

Извештај с тог догађаја,
као и новости о успесима
ученика панчевачке музич-
ке школе на такмичењу у
Трсту, те о наградама за уче-
нике и професоре које ће 11.
децембра бити додељене у
згради Извршног већа у Но-
вом Саду, биће објављени у
наредном броју „Панчевца”.

Д. М.

АКТИВНОСТИ У МШ „ЈОВАН БАНДУР”

Такмичење соло певача
Небојша Скорупан: „Верујем да је Америка прави избор”

Прилика за друштвени
активизам

Панчевачке организације и
институције – реализатори
пројекта „Регионални волон-
терски центар” (РВЦ) обеле-
жиле су Светски дан волонте-
ра, 5. децембар, сајмом „Ши-
римо осмех” у дворани „Апо-
ло”. Том приликом су буду-
ћим волонтерима свој рад
представиле 22 организације,
а први пут су додељене и годи-
шње награде за најбољег во-
лонтера и волонтерску акцију.

Сајам „Ширимо осмех”
имао је циљ да будуће волон-
тере упути ка приликама за
волонтирање, али исто тако да
пружи шансу излагачима да
на што бољи начин представе
програме које нуде. Учесници
и творци пројекта „Регионал-
ни волонтерски центар” сма-
трају да млади нису довољно
информисани о програмима и
садржајима што их окружују,
а где би могли да се активира-
ју и дају свој допринос дру-
штву.

Дениз Хоти, један од осни-
вача удружења „Connecting
People”, носиоца пројекта,

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ВОЛОНТЕРА

Ширимо осмех
Марко Ивошевић, члан одре-
да извиђача „Надел” из Стар-
чева, док је награда за најбо-
љу волонтерску акцију уруче-
на Планинарском друштву
„Јеленак” за еколошко-спорт-
ску акцију „У бојама руја”, то-
ком које су обележене стазе у
Делиблатској пешчари.

Дениз Хоти је истакао да су
признања успостављена у свр-
ху промоције активизма и под-
стицања младих у том смеру.

– Желимо да препознамо
најбоље волонтере и организа-
ције и да их на тај начин стиму-
лишемо, односно да промови-
шемо вредности волонтирања.
Оно што је било најважније
при оцењивању, јесте колико се
допринело заједници, као и то
каква је била њихова мотива-
ција приликом реализације тих
акција – изјавио је Дениз Хоти.

У оквиру пројекта „Регио-
нални волонтерски центар”
17. децембра биће спроведена
обука „Прикупљање средстава
– успешна размена вредности
између дародаваца и удруже-
ња грађана”. Циљ тог догађаја
је унапређивање капацитета
удружења грађана на терито-
рији јужног Баната.

Ј. К.

сматра да је сајам прошао
успешно судећи по великом
броју посетилаца, као и мла-
дих који су приступили во-
лонтерској бази РВЦ-а.

– Веома смо задовољни од-
зивом. Први пут су додељене
и волонтерске награде, више
од 20 волонтера је приступи-
ло бази, а 22 удружења су
представила преко 200 нових
прилика за волонтирање. Ве-
ћина волонтера из базе се ак-
тивно укључила у рад органи-
зација током године – рекао
је Хоти.

Годишње награде су уручи-
ли Марија Команов, коорди-
наторка Канцеларије за младе
у Панчеву, и Ненад Малетин,
директор Дома омладине.
Признања под називом „Нај-
волонтер/ка” и „Најволонтер-
ска акција” припала су акти-
вистима за које је жири сма-
трао да су током ове године
уложили највише труда и до-
принели томе да волонтирање
одржава свој континуитет у
доношењу позитивних дру-
штвених промена. Награду за
најбољег волонтера добио је

Наш суграђанин Иван Ивач-
ковић, новинар и публициста,
промовисао је своју нову књи-
гу „Писма из Тајног града” у
суботу, 6. децембра, на препу-
ној сцени Културног центра.
Интересовање за тај догађај
било је толико да је двадесе-
так поштовалаца Ивачковиће-
вог рада своје место морало да
потражи у дворани. Сама про-
моција је одржана на ауторов
педесети рођендан и протекла
је у знаку подсећања на нека

давна времена када је рокен-
рол био насушна потреба, о
чему, између осталог, говоре
„Писма из Тајног града”. У
двочасовном програму су уче-
ствовали и специјални гости –
Александар Жикић и његов
бенд „The LVSC”, затим Биља
Крстић, Драгољуб Ђуричић са
бубњарима и трибјут састав
„The Best Beat”. Поједини од
тих музичара су Ивачковиће-
ви блиски пријатељи, док је о
делима неких од њих писао

музичке критике. Догађају су
присуствовали и други актери
који се помињу у књизи, као
на пример Иванов отац, браћа
Теофиловић и фотограф Зо-
ран Јовановић Мачак.

Да ли због добре музике, ма-
гије Ивачковићеве књиге или
целокупне атмосфере, једно-
ставно, публика је била дирну-
та оним што је те вечери чу-
ла/видела/осетила у Култур-
ном центру Панчева.

Д. М.

ПРОМОВИСАНА КЊИГА „ПИСМА ИЗ ТАЈНОГ ГРАДА” ИВАНА ИВАЧКОВИЋА

Магија минулих времена

ЈУБИЛЕЈ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Девет деценија 
библиотекарства

У наредном периоду Градска
библиотека Панчево обеле-
жиће 90 година постојања.
Тим поводом је у уторак, 9.
децембра, одржана конфе-
ренција за новинаре, на којој
су најављена предстојећа,
тродневна дешавања. Како се
могло чути, за среду, 17. де-
цембар, од 19 сати, планира-
на је премијера документар-
ног филма „Стеф”.

– Стеф је надимак позна-
тог панчевачког новинара и
културног посленика
Драгослава Стефанови-
ћа, који је цео живот
посветио култури и но-
винарству. Он је био
вишегодишњи сарад-
ник Градске библиоте-
ке, а последње године
његовог живота сни-
мљен је материјал од
којег је направљен
филм „Стеф” – обја-
снио је Дејан Боснић,
директор Библиотеке.

Библиотекар Горан
Траиловић подсетио је
да се Стеф родио 1924.
године, баш када је
основана панчевачка
библиотека, тако да се
његов животни век по-
клопио с јубилејом те
институције.

Неколико дана касније, у
понедељак, 22. децембра, ет-
нолог Никола Влајић одржа-
ће предавање под називом
„Неки моменти из прошлости
и садашњости двеју панчевач-
ких библиотека”. Такође, тада
ће бити отворена изложба до-
кумената и књига под нази-
вом „Сто година библиотеке
Пучке банке”, коју ће прире-
дити Несиба Палибрк Сукић.

– Бавим се истраживањем
о специјалним библиотека-
ма, какве су, рецимо, биле
библиотека овдашње Руске
колоније или библиотека
Француског клуба. У ту кате-

горију спада и библиотека
Пучке банке. Она је основа-
на 1914. године, садржала је
веома занимљив фонд и
имала 7.500 књига, од којих
су неке биле на немачком,
неке на мађарском, а неке
на српском језику – изјавила
је Несиба Палибрк Сукић.

Централни догађај у обе-
лежавању 90 година Градске
библиотеке биће приређен
26. децембра и том прили-
ком ће бити промовисана

публикација припремљена
за ову прилику, као и специ-
јални, 25. број „Читалишта”,
а оба та издања приредио је
Горан Траиловић.

– Публикација доноси бе-
лешке с маргина историје би-
блиотекарства у нашем гра-
ду, с промишљањима о могу-
ћим путевима развоја у бу-
дућности. Исте вечери про-
мовисаћемо нови број „Чита-
лишта”, са стандардним ру-
брикама, али и текстовима
који се односе на овај јубилеј
– рекао је Траиловић.

Том приликом ће бити
отворена и изложба слика
Јованке Рашовић. Д. М.



„Пешчаник – ако вам је
добро, онда ништа” назив
је трибине која ће бити
одржана у петак, 12. де-
цембра, у 19.30, у дворани
„Аполо” Дома омладине
(Улица Максима Горког
6). Гости су Светлана Лу-
кић, ауторка и уредница
„Пешчаника”, др Жарко
Кораћ, професор универ-
зитета, и Дејан Илић, вла-
сник издавачке куће „Фа-
брика књига”.

Реч је о наставку јавних
разговора на тему „Ко уво-
ди медијски мрак у Срби-

ји?”, серији коју је покре-
нула панчевачка Грађан-
ска акција. О томе да ли је
раскорак између садржаја
медија и реалног живота
већи него деведесетих го-
дина прошлог века, да ли
је друштво у Србији пре-
шло линију иза које су
стварне промене биле мо-
гуће и да ли су примитиви-
зам, паланаштво и банал-
ност постали преовлађују-
ће карактеристике нашег
културног модела – само
су неке од тема о којима ће
и овог пута бити речи.

– Вучићева власт нема ника-
кву породичну политику. Бор-
ба против беле куге не посто-
ји. Зато Покрет „Двери” пред-
лаже оснивање министарства
за бригу о породици, које би
се бавило решавањем свих
ових нагомиланих проблема.
Сматрамо да породица мора
да дође на прво место у нашем
друштву и држави предлаже-
мо сет конкретних мера подр-
шке породици преко таквог
министарства. Те мере подра-
зумевају, пре свега, подршку
рађању, подршку младим
брачним паровима за решава-
ње стамбеног питања, као и
самохраним мајкама и очеви-
ма, породицама с више деце,
старачким домаћинствима,
повратницима на село који
желе да се баве пољопривре-
дом, породичним фирмама и
сеоским породичним задруга-
ма – рекла је Биљана Чубрило,
члан панчевачког Поверени-
штва те странке, на конферен-

цији за новинаре одржаној у
среду, 10. децембра.

„Двери” предлажу да се до-
несе и посебан закон о заштити
презадужених породица, којим
би им био отписан део дугова и
омогућен нови финансијски
почетак. У свим градовима и
општинама, према њиховом
мишљењу, требало би отворити
канцеларије за подршку поро-
дицама, као и фонд за лечење
тешко болесне деце. Владу Ср-

бије, због небриге о овим про-
блемима, ова странка назива
„антипородичном Владом”.

– Очекујем од одборника
Скупштине Панчева и градона-
челника да преко наших пред-
ставника у републичком пар-
ламенту издејствују да се и на
том нивоу поведе већа брига о
породици, јер нам прети да
ускоро постанемо земља бес-
кућника – додао је и Милутин
Илић, активиста овог Покрета.

Због свега тога, „Двери” су
нашој градској власти предло-
жиле и текст „Породичне де-
кларације”. У њој се, између
осталог, предлаже да породи-
лишта и дечје здравствене слу-
жбе имају приоритет; да се
оснују саветодавни центри за
заштиту репродуктивног здра-
вља и подршку трудницама; да
свако насеље добије игралиште
за децу; да се за најсиромашни-
је обезбеди бесплатан вртић,
летовање, зимовање, бесплатни
уџбеници и превоз; да јеловни-
ци у вртићима и школама буду
састављени по стандардима
здраве хране, без ГМО произ-
вода; да се обезбеде олакшице
за плаћање комуналних услуга
и још много тога.

Циљ ових мера је да Панче-
во постане „породични град,
пријатељ беба, деце и породи-
це”, а за спровођење ових ме-
ра, по предлогу „Двери”, био
би задужен скупштински од-
бор за подршку породици.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 11. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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Нађа Хигл и Небојша
Тасић изабрани за
потпредседнике
Градског одбора

Коалициона сарадња
са СНС-ом не доводи
се у питање

Демократска странка је у сре-
ду, 10. децембра, на конфе-
ренцији за новинаре и зва-
нично објавила резултате уну-
тарстраначких избора у Пан-
чеву одржаних 29. новембра.

Избори су, према речима
Весне Мартиновић, досада-
шње председнице Градског
одбора ове странке и народне
посланице, били непосредни,
што значи да су ново руковод-
ство бирали сви они чланови
ДС-а који имају најмање ше-
стомесечни партијски стаж и
редовно плаћају чланарину.
Пошто приговора није било,
централа странке је потврди-
ла ове резултате:

– За председника Градског
одбора изабран је Предраг Бо-
гатинчевић, као једини кан-
дидат, а од 32 кандидата за
стални састав Одбора изабра-
но је њих 25. По функцији, у
ово тело улази још седам чла-
нова, међу којима су народни
посланици и чланови Главног
одбора. Очекујем да ће новои-
забрани председник, коме сви
дајемо подршку, у будућем
периоду успети да ону енер-
гију по којој је странка била
препознатљива обнови и да јој
да нови импулс, као и да ћемо
повратити и унапредити
углед који је Демократска
странка имала.

На конститутивној седници
Градског одбора, која је одр-
жана претходног дана, Нађа
Хигл и Небојша Тасић изабра-
ни су за потпредседнике овог
органа.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

КОНСОЛИДАЦИЈА И НОВА ЕНЕРГИЈА

– Добили смо нова лица за
нека будућа времена и нећемо
ту стати. И даље ћемо тражи-
ти нове људе који ће својим
квалитетом допринети раду
Демократске странке и по-
бољшању услова живота у гра-
ду. Показали смо да смо једи-
на партија која непосредно
долази до квалитетних људи,
а потрудићемо се да и убудуће
дођемо до оних који су нам
потребни у странци – рекао је
у првом обраћању јавности
Предраг Богатинчевић.

Он је напоменуо да ће први
задатак у његовом мандату
бити да ДС „консолидује своје
редове”, да се реактивирају и
„поново покрену” сви они који
су се из неког разлога пову-
кли, као и да се учини више
како би се ангажовали млади
људи и искористила њихова
енергија. ДС ће обновити и
месне одборе, које тек чекају

избори, а потом поново по-
кренути рад ресорних одбора,
који су за рад странке, према
речима Богатинчевића, мо-
жда и најбитнији.

О функционисању панче-
вачке власти и о томе да ли ће
ново руководство преиспити-
вати односе унутар коалиције,
нови председник демократа је
рекао:

– Градски одбори ДС-а и
СНС-а су направили коалици-
они споразум и ја ту не видим

велике проблеме. Ми смо
ускочили 2013. године и при-
текли у помоћ, када је Граду
био неопходан континуитет
рада и да то нисмо учинили
вероватно бисмо били суоче-
ни са поновним изборима,
што никоме тада није било
потребно. Ми се држимо спо-
разума, СНС лепо сарађује с
нама, нисам чуо да смо имали
неких већих проблема у тим
односима, тако да не видим
разлог да се било шта мења.

Градски одбор Покрета соци-
јалиста, гледајући напоре чел-
ника у Новом Саду, који поку-
шавају да одстране све дивље и
отворене депоније у свом гра-
ду, те да на тим местима уреде
атрактивне зелене површине,
сматра да би и наша градска
власт морала да учини нешто
слично. А нарочито да коначно
затвори постојећу отворену де-

понију крај Јабучког пута и на-
сеља Караула и тако „отклони
смрад, заразу и ружну визуру с
лица града” – каже се у саоп-
штењу те странке.

„Можда би то био подстицај
и за решавање питања Багре-
мара и започете спортске хале,
бувљака, као и ширег приоба-
ља Тамиша на том подручју. А
у светлу напора актуелних вла-

сти да се искорене корупција и
јавашлук у трошењу новца,
Градски одбор сматра да се ко-
начно мора поставити питање
трошења новца, како за из-
градњу регионалне депоније,
тако и за градњу спортске хале
у Багремару”, сматра Покрет.

У овој партији тврде да се
мора учинити све како би се
спречило даље пропадање тих

објеката, али и да се истражи
„питање могуће кривице оних
који су одлучивали” о њиховој
изградњи.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Зелена површина уместо депоније

Како ће се усвајање нових из-
мена Закона о планирању и
изградњи одразити на Војво-
дину, а посредно и на Панче-
во, била је основна тема о ко-
јој је на конференцији за но-
винаре одржаној у понеде-
љак, 8. децембра, говорио Јо-
ван Лазаров, покрајински по-
сланик Српске напредне
странке. Он је подвукао да ће
поменуте измене грађанима
омогућити да за 28 дана дођу
до грађевинске дозволе, чи-
ме ће коначно бити зауста-
вљена пракса која је довела
до тога да имамо милион и

по нелегалних објеката у Ср-
бији, а да грађевинска инду-
стрија само током прошле
године забележи губитак од
230 милиона динара. Локал-
не самоуправе ће такође би-
ти брзо оспособљене за при-
мену овог новог прописа.

Када је реч о инвестиција-
ма у Војводини, према њего-
вим речима, у периоду од
2007. па до 2013. године
Фонд за капитална улагања је
поделио 47,75 милијарди ди-
нара, од чега је Панчево „ви-
дело” само 1,79 милијарди,
што говори о томе да досада-
шња влада није водила рачу-
на о равномерном развоју
свих делова Покрајине. Као
пример је навео Аду, са свега
16.000 становника, која је за
све ове године из Фонда доби-
ла 1,53 милијарде динара.

– Средства су дељена по
партијској структури, одно-
сно ономе ко је имао јачи
утицај и ко је у локалној са-
моуправи вршио власт –
подвукао је Лазаров.

Погрешну политику Вла-
де Војводине Лазаров је
илустровао и податком да је
од 2008. до 2012. године у
Покрајини угашено десет
хиљада фирми, да је број
неликвидних предузећа по-
већан за 50 одсто, а да је
преко „50.000 хектара зе-
мље сумњивом приватиза-
цијом дошло у тајкунске ру-

ке”. У том периоду су, по
његовим речима, и 90.074
грађанина Војводине остала
без посла.

Због свега тога овај покра-
јински посланик је критике
које долазе од Бојана Пајти-
ћа и Демократске странке
оквалификовао као „незна-
ње и бахатост”, због које је
после четрнаест година њи-
хове владавине Војводина
постала „последњи вагон у
возу који се зове Република
Србија”. Истовремено, Лаза-
ров је изразио очекивање да
ће усвајањем новог покра-
јинског буџета за идућу го-
дину из Фонда за капитална
улагања бити више одвојено
и за наш град, те да ћемо за-
вршити реконструкцију Ин-
терног одељења болнице и
Завод за јавно здравље.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Колико је пара 
„видело” Панчево

Страну припремио

Зоран
Спремо

Предраг Богатинчевић: „Чекају нас избори у месним одборима и обнова рада ресорних одбора”

ЛЛИИЧЧННАА  ККААРРТТАА  ННООВВООГГ  ППРРЕЕДДССЕЕДДННИИККАА  ДДСС--аа

Предраг Богатинчевић, нови шеф ДС-а, рођен је 1976. го-

дине у Београду, живео је у Банатском Новом Селу, а сада

живи у Панчеву. Завршио је овдашњу Електротехничку

школу, а потом Факултет за физичку културу у Приштини.

Од 2003. године ради у просвети, а од 2010. је директор

Основне школе у Долову. Члан је ДС-а од 2013. године,

ожењен је и отац једногодишњег детета.

ТРИБИНА У ДВОРАНИ „АПОЛО” 

О „Пешчанику” 
и медијском мраку

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

О проблемима 
избеглих и протераних
Иницијативни одбор Краји-
шког демократског форума
у понедељак, 15. децембра,
у 18 сати, одржаће трибину
под називом „Актуелни про-
блеми избјеглица и протје-
раних” у малој сали Градске
управе.

Гост на том скупу биће
Миодраг Линта, народни по-
сланик, председник Коали-
ције избјегличких удружења
и члан Одбора за Србе у ре-

гиону. Он ће говорити о за-
конској и политичкој пракси
у Хрватској која се директно
тиче људских, стечених и
имовинских права избеглих
и протераних: како поступи-
ти у вези с пребивалиштем,
шта је с порезима на имови-
ну у Хрватској, како пронаћи
нестале, како без страха пу-
товати у родни крај, како
остварити право на учешће у
приватизацији...

ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Вучићева влада је антипородична



Након годину дана 
преговора „Азалеја 
меритајм” послала писмо
о намерама

Инвестиција јапанско-холандске
компаније „Азалеја меритајм”, која
је најављивана више од годину дана,
изгледа нешто извесније – саопште-
но је након разговора градоначелни-
ка Павла Раданова и Лорана Стокви-
са, амбасадора Холандије у Србији.
Њих двојица су на састанку одржа-
ном у понедељак, 8. децембра, најви-
ше времена посветили економским
темама, а једна од најважнијих била
је долазак те међународне бродарске
компаније у Панчево. Раније је саоп-
штено да „Азалеја” треба овде да из-
гради центар за обучавање помораца
за сналажење у кризним ситуација-
ма, нарочито у случају несрећа на
танкерима.

– Амбасадор ме је обавестио да је
та компанија данас послала Градској
управи писмо о намерама које смо
очекивали. Реч је о озбиљној компа-
нији која не жели да срља, а чињени-
ца да је после годину дана прегова-
рања послала писмо говори о томе
да она има намеру да реализује та-
кву инвестицију – оценио је Раданов.

Он је додао да је амбасадора Сто-
квиса упознао с пољопривредном
производњом у нашем граду и же-
љом Панчева да у северној инду-

ХРОНИКА
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У последње време су учестале траге-
дије на српским путевима. Не прође
дан да се не догоди саобраћајна не-
срећа с фаталним исходом. Страдају
углавном млади. Јавност је с разло-
гом узнемирена, а узроци тих несре-
ћа тек доносе неспокој. Алкохолиса-
ност и пребрза вожња снажних ауто-
мобила, неискуство за воланом, не-
потребно доказивање у друштву и ба-
хато понашање укључили су аларм и
код оних који брину о безбедности
саобраћаја у нашој земљи. Зато се
спремају допуне Закона о саобраћа-
ју, који ће садржати много оштрије
казне у сваком смислу. Да ли смо на
прагу решења проблема?

ЈОВАНА ЈАНКОВИЋ, 
средњошколка:

– Нисам за нове, строже мере и то
не подржавам, а рећи ћу и зашто.
Мислим да онај ко до сада није по-
штовао саобраћајне прописе, то неће
чинити ни од сада, јер то се већ мно-
го пута показало. Прекршаје углав-
ном чине повратници, што би се ре-
кло. На другој страни, ми који вози-
мо по правилима и поштујемо све за-
коне, сада треба да испаштамо. Па, је
л’ то у реду? Ако би се поштовали
већ постојећи прописи, све би било
боље.

МИЛЕНКО УВАЛИН, пензионер:
– Чуо сам шта се предлаже у допуна-

ма Закона о саобраћају и имам озбиљне
примедбе. Навешћу вам један пример.
Имамо момка од двадесет година, до-
бар студент, не конзумира алкохол, са-
свим фино вози и до сада није направио
ни најмањи прекршај, а камоли нека-
кав озбиљнији инцидент. Причам о
младима који су већина у саобраћају у
Србији. Шта ће сад они да раде? Да ис-
паштају што неко до сада није радио
свој посао како треба и спроводио закон
који је већ на снази и сасвим је добар.

БИСЕНИЈА КОСТИЋ, спортисткиња:
– По мени, треба још пооштрити

закон. Оно што се најављује, а пре
свега мислим на забрану ноћне во-
жње младим возачима, сасвим је
океј. Знам да ће највише због тога
испаштати они који не пију и сасвим
су добри возачи, али и они могу да
настрадају због оних који су бахати,
пијани или дрогирани за воланом.
Има тога много на нашим путевима.

МИХАЈЛО ЂУРЧИНОВИЋ, студент:
– Имао сам прилику да видим тај

нацрт и мислим да има много ограни-
чења која немају никакву поенту. Кон-
кретно, ја сам, што се каже, одслужио
свој стаж с привременом дозволом. И

шта сад? Нисам направио никакав
прекршај. Зашто би нас, а има нас си-
гурно много, стављали у исти оквир
као оне који тек треба да полажу или
су то тек недавно учинили?

БОЖИЦА ЂОРЂЕВИЋ, ученица:
– Значајнији од сваког закона јесу

стални рад с младима и превентива.
Још више треба и родитељи да утичу
на своју децу. Знате, ми често дове-
демо неко стање до хистерије, а о то-
ме бринемо тек кад се нешто деси.
Ајде да се потрудимо да спречимо те
трагедије. Шта радимо у вези с тим?
Сигурност мора бити на првом ме-
сту, а питање је да ли то можемо
постићи само казнама.

ПЕТАР ПАНТЕЛИЋ, студент:
– Мислим да није фер према већи-

ни младих возача уводити нове мере.
Приметио сам и много недостатака у
том нацрту. Они акценат стављају на
кубикажу возила. А шта ако неко не
може себи да приушти аутомобил
који се уклапа у закон? Друго, забо-
равља се колико је сада скупа школа
за обуку возача. Шта сад да раде
млади возачи? Па, онда се више ис-
плати да се не полаже до 21. године.

Анкетирао С. Дамјанов

Б. КОСТИЋМ. УВАЛИН М. ЂУРЧИНОВИЋ Б. ЂОРЂЕВИЋ П. ПАНТЕЛИЋ

НАША АНКЕТА

ШТА МИСЛИТЕ О НОВИМ ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА?

Сигурност на првом месту, али...

Ј. ЈАНКОВИЋ

Да је идеја о продаји локалних
медија од јавног интереса била
од почетка сумњива – било је од
почетка и јасно. Сада се полако
показују модалитети подвале.

Наиме, стижу „писма о наме-
рама” за куповину тих медија.
Површна анализа тих писама
већ је поучна. Имамо, на при-
мер, нешто што се зове „Фидбек
консалтинг eнд њу медија про-
дакшн д. о. о.” Нови Сад, све та-
ко на енглеском, власник Дани-
јел Кулачин (27 година). Е, тај је
послао писмо за готово све вој-
вођанске медије (углавном по
Бачкој). Та његова фирма иначе
је удвостручавала добит послед-
њих година – без иједног запо-
сленог. Добро: допуштамо да је
г. Кулачин пословни геније; није
први... Али: шта ако г. Кулачин
добије све медије на које се на-
мерачио? Од којих пара ће све
то да плати? Има ту, наиме,
озбиљних медија, попут РТВ Су-
ботице...

Није он једини: за десетак ло-
калних медија у Србији и Војво-
дини такмичи се и извесни г.
Владан Костић; шта ако он побе-
ди? Има ли пара и одакле му?

Манимо се шеге, ово је озбиљ-
на ствар. Као прво, прича да је
наша „европска обавеза” да рас-
продамо локалне медије од јав-
ног интереса – лажна је. Десети-
не европских земаља имају ло-
калне медије од јавног интереса
и финансирају их из разлога де-
мократских и у јавном интересу.
Као друго – и још важније – овде
имамо покушај да странке на
мала врата, преко својих фронт-
мена под лажним заставама, ста-
ве копито на локалне медије. Тај

млађани г. Кулачин, на пример,
ради за рачун Треће Србије, чији
је секретар био, а и госпођа му се
по истој линији увалила у буџет,
основавши неке две невладине
организације и узевши новце, о
чему је ових дана Александар
Вулин викао по телевизијама.
Трећа Србија, наравно, тврди да
га не познаје, али ту своју фирму
на енглеском преузео је од Алек-
сандра Ђурђева, једног од осни-
вача Треће Србије; тако чујем на
радију.

Нису они једини, мада и даље
није јасно ни одакле им толики
новци, нити шта ће да раде кад
једном – далеко било! – купе све
те локалне медије. Све то некако
мирише (смрди) на оних 500 и
нешто приватизација до сада, па
је испало да су све то Мика Миш
компаније без запослених или с
једним запосленим, дакле зреле
за стечај и СБПОК. Локални ме-
дији, међутим, добрим делом су
занимљиве операције; неке од су
њих самоодрживе и успешне.
Поред тога су и политички зна-
чајне. То што су од користи сво-
јим заједницама које су их и
оснивале – никога овде не зани-
ма. Тако је и овај Богићевић што
куповао, што оснивао разне ме-
дије, па где је приспео?

Од самог почетка, дакле, јасно
је да је о гушењу локалних меди-
ја од јавног интереса реч. Да ни-
је, приватизација би била пону-
ђена прво запосленима, а тек ако
они неће или не могу неком дру-
гом. Уосталом, у барем једном
случају за приватизацију је кон-
курисала и локална власт, Скуп-
штина општине. Размислите о
томе.

Подвала с локалним
медијима

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРЕДСТАВИО ПАНЧЕВО ХОЛАНЂАНИМА

КОРAК БЛИЖЕ ЈЕДНОЈ ИНВЕСТИЦИЈИ? 

Пише: Милош Васић

стријској зони развија прерађивачку
прехрамбену индустрију. Градона-
челник је рекао како је било речи о
могућности да холандски „Филипс”
овде направи нов систем јавне ра-
свете, који би био много штедљивији
и ефикаснији од постојећег.

Раданов је поменуо да је Панчево
заинтересовано за обнову пиварске
производње након што је холандски
„Хајнекен” затворио некадашњу пи-
вару „Вајферт”. Он треба да се, уз по-
средовање амбасадора Стоквиса,

ускоро састане с представницима
познатог произвођача како би разго-
варали о обнови производње пива.

Холандски дипломата је изразио
наду да ће након писма о намерама
уследити инвестиција „Азалеје”, а у
контексту сарадње у области помор-
ства истакао је како Панчево има две
одличне луке и добре друмске и же-
лезничке везе с Београдом и Евро-
пом.

Стоквис је рекао да Србија има ве-
лике потенцијале у пољопривреди,
који ће расти с нашим приближава-
њем Европској унији. Нагласио је да
је сада сувуше рано говорити о дола-
ску холандских компанија из те
области у нашу земљу и Панчево, до-
давши да ће је ово била само прели-
минарна посета нашем граду. Он је
споменуо и могућности да Панчево
развија сарадњу на конкретним про-
јектима с градовима у Холандији.

За неколико недеља амбасада ће
организовати представљање једног
броја предузећа из Холандије, а на
тај скуп ће бити позвани и челници
нашега града.

Д. Вукашиновић

Прелиминарни разговори представника амбасаде и локалне власти

ШТА ГРАЂАНИ МИСЛЕ О ЛОКАЛНОЈ ВЛАСТИ

Највише верују Раданову
Истраживање јавног
мњења

Истраживање јавног мњења у Панче-
ву које је почетком новембра обавио
Центар за слободне изборе и демо-
кратију (ЦЕСИД) показује да међу
локалним органима власти грађани
највише поверења имају у актуелног
градоначелника Павла Раданова.
Њему у потпуности или донекле ве-
рује 38 одсто испитаника, док 23 од-
сто њих нема поверење у његов рад.

Панчевци на другом месту најви-
ше верују у рад Градске управе и
Градског већа (по 29 одсто), те у рад
Скупштине града (26 одсто) и на
крају у рад председника Скупштине
Филипа Митровића (24 одсто). Ис-
траживање показује да је градона-
челник Раданов најпрепознатљивији
локални политичар, за којег зна 55
одсто грађана.

Ово истраживање је показало да
грађани истовремено имају велико
неповерење према локалним полити-
чарима појединачно, што је тренд
који влада у читавој земљи. Чак 85
одсто људи је навело да не верује ни-
коме, а од преосталих 15 одсто најви-
ше грађана је поверење указало Рада-
нову (шест одсто), док су на другом и
трећем месту Весна Мартиновић и
Срђан Миковић са по два одсто.

На питање ко је највише учинио за
Панчево у последњих десет година,

по 10 одсто испитаника је навело
Нађу Хигл, светску шампионку у
пливању, и Весну Мартиновић, бив-
шу градоначелницу. На трећем ме-

сту је Душан Борковић, аутомобил-
ски ас, којег је поменуло пет одсто
учесника анкете.

Д. В.

ГРАДОНАЧЕЛНИК О ХАПШЕЊУ ЖИВАНОВИЋА

Без званичних информација
Ако је крив биће смењен
с места помоћника 
градоначелника

Градоначелник Павле Раданов изја-
вио је да о хапшењу свог помоћника
Дејана Живановића зна онолико ко-
лико је могао да се информише из
медија и да званичне информације о
том случају није добио.

– Ја лично радим искључиво у
складу са законом и у интересу гра-
ђана, а свако ко се огреши о прописе
мора да одговара и на то не вреди
трошити речи. Знам да је у притвору
и да би зато морао да буде суспендо-
ван, али немам никаква званична
обавештења о томе. Када буде иза-
шао из притвора, имаћемо више по-

датака и видећемо како ће тећи даљи
поступак. Желим да кажем да нико-
га без доказа не треба стављати на
стуб срама, али ако је Живановић
урадио то што је наведено у медији-
ма, сигурно више неће бити помоћ-
ник градоначелника – рекао је Рада-
нов.

Београдска полиција ухапсила је
Дејана Живановића 27. новембра
под сумњом да је примио мито од
1.000 евра од фирме „Енергоплан”,
која је израдила пројекат канализа-
ције у Омољици. Тужилаштво га
сумњичи да је као председник тен-
дерске комисије обезбедио посао тој
фирми за наведену своту новца. Ње-
му је након хапшења одређен при-
твор до 30 дана.

Д. В.



Одбор директора НИС-а је
на седници одржаној 5. де-
цембра размотрио средњо-
рочне и дугорочне циљеве
компаније, као и програм
комплекса мера за повећање
ефикасности у периоду кри-
зе. Главни приоритети НИС-а
у области истраживања и
производње угљоводоника
биће попуњавање ресурсне
базе, као и повећање ефика-
сности експлоатације нала-
зишта. Компанија ће наста-
вити реализацију програма
за повећање ефикасности
искоришћења гасних лежи-
шта и развој пројеката у
области електрогенерације.

Када је реч о панчевачкој
рафинерији, у делу развоја
прерађивачког комплекса,
основни задатак компаније

јесте да се реализује проје-
кат повећања дубине прера-
де нафте, као и да се опти-
мизује процес излаза произ-
вода и повећа енергетска
ефикасност. Кључни задаци
у области развоја логистике
и продаје биће повећање
обима просечне продаје на
бензинским станицама ком-
паније, као и наставак мо-
дернизације малопродајне
мреже.

Нафтни гигант ће наста-
вити развој програма пове-
ћања лојалности потрошача
и ширења пула купаца. По-
себна пажња ће бити посве-
ћена смањењу логистичких
трошкова, као и развоју про-
даје специјализованих про-
извода: авио-горива, битуме-
на, уља и бродског горива.

З. Ст.

Четвртак, 11. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Представљен фонд
за подршку 
перспективним 
предузећима

Европска банка за обнову и
развој представила је панче-
вачким привредницима у пе-
так, 5. децембра, занимљив и
нов начин финансирања по-
словања. Милош Лукић, са-
радник ЕБРД-а, представио је
у Регионалној привредној ко-
мори Панчево Фонд за подр-
шку даљег раста предузећа
који се бави инвестирањем у
капитал фирми за које посто-
ји процена да имају развојни
потенцијал.

Лукић је објаснио да је реч о
различитим инструментима
финансијске помоћи који се
праве и примењују у складу са
специфичним потребама кли-
јената. Додао је како то значи
да би се кредит који фирма
треба да добије треће године
могао претворити у капитал
Фонда, односно у његов удео у
власништву над предузећем.

Они који одлазе 
имају више извесности
од колега које 
остављају у предузећу

Следе „Азотара”,
Стаклара и још 
неке фирме

Влада Србије је „заскочила”
запослене у панчевачким
фирмама у реструктурирању
налозима да под хитно напра-
ве спискове технолошких ви-
шкова. У „Петрохемију” је та-
ква наредба стигла у петак, 5.
децембра, по подне, а радни-
ци су имали рок да од поне-
дељка, 8. децембра, до среде,
10. децембра, одлуче о својој
судбини. Репрезентативни
синдикати су успели да се из-
боре само за то да се прили-
ком решавања питања техно-
лошког вишка поштује прин-
цип добровољности, а не да
менаџмент направи списак
сувишних радника. Запослени
у „Азотари” су у уторак, 9. де-
цембра, обавештени да до пет-
ка, 12. децембра, треба да од-
луче да ли ће остати у фирми
или ће је напустити, а према
потврђеним информацијама,
такве анкете се одвијају још у
Индустрији стакла Панчево и
предузећу „Семе Тамиш”.

„Петрохемија” је у уторак,
10. децембра, увече саопшти-
ла како је  257 радника одлу-
чило да добровољно напусти
предузеће, користећи неки од
модела за исплату отпремни-
на. Наведено је да је међу њи-
ма највише оних који имају
преко 30 година радног ста-
жа, а више од половине та-
квих од пензије дели мање до
три године.

Татјана Прокић, директор-
ка Сектора за управљање људ-
ским ресурсима „Петрохеми-
је”, постављена на ту функци-
ју на предлог НИС-а, изјавила
је да је менаџмент изненађен
бројем пријављених, те како је
то „добар број и једна лепа до-
бровољност”. Она није умела
да објасни шта је ту добро и за
кога, али је нагласила да ће ти
радници бити материјално
збринути, јер ће до остварива-
ња права на пензију примати
накнаду од Националне слу-
жбе за запошљавање.

– Мислим да је ово добар на-
чин на који се држава брине о
својим грађанима. Добро је да
ће бити обезбеђен континуитет
производних процеса у „Петро-

ПОЧЕЛО САМООТПУШТАЊЕ РАДНИКА

„ПЕТРОХЕМИЈА” ПРОБИЛА ЛЕД

НОВ НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА

Партнерство уместо кредита

да донесу тешке одлуке. Злат-
ко Бекић, председник Синди-
ката сменских радника, оце-
нио је како нема доброг соци-
јалног програма, али да они
који су узели отпремнине бар
више неће живети у стресу, за
разлику од радника који оста-
ју у фирми.

– Тешко нам је да се раста-
немо од колега с којима смо
провели цео радни век, али се
надамо да ће држава успети
да нам нађе стратешког парт-
нера, јер је „Петрохемија” ва-
жна за Панчево и Србију. Ми
који остајемо и даље ћемо
живети у неизвесности, зато
што не знамо да ли ће држава
успети да нађе инвеститора и
да ли ће и колико моћи да
нам помаже ако се то не деси
– рекао је Бекић.

Зоран Обрадовић, шеф
Синдиката инжењера и тех-
ничара „Независност”, такође
је истакао тежак избор пред
којим су се нашли.

да би новац који ће остати на-
кон одласка запослених био
усмерен њој за плаћање сиро-
вог бензина и заосталих по-
траживања од „Петрохемије”.
Обрадовић је изразио сумњу у
то да ће у скорије време бити
пронађен стратешки партнер,
јер од десетак компанија које
су послале писма о заинтере-
сованости само једна је из те
бранше, док се остале баве
рециклажом гума и разним
другим пословима који нема-
ју везе с производњом пла-
стичних маса.

Миша Фарага, председник
Самосталног синдиката, твр-
ди како НИС директно оп-
струира налажење стратешког
партнера одбијајући потенци-
јалне кандидате из света и
тврдећи да таква компанија
постоји у Русији, иако се још
увек није појавила.

– Сигуран сам да „Гаспром”
тиме купује време до одласка
„Петрохемије” у стечај. А онда

ће 140 евра обезбедити Влада
Србије, а 160 евра само преду-
зеће. Међутим, није баш јасно
због чега се траже техноло-
шки вишкови тамо где их не-
ма, јер и сада та фабрика при-
лично велику количину новца
даје на прековремени рад, за-
то што у производњи нема до-
вољно радника. Једино су за-
послени у Стаклари оберучке
прихватили социјални про-
грам због положаја у ком се та
фирма налази. Драган Томић,
председник синдиката тог
предузећа, каже да се очекује
да од 190 радника оде 50-60.

Засад је само јасно то да ће
прилична количина новца из
буџета бити потрошена за от-
премнине. Да би се знало ка-
кви се ефекти од тога могу
очекивати, требало би да Вла-
да престане да крије од јавно-
сти шта намерава са овим
предузећима. Уколико то уоп-
ште зна.

Д. Вукашиновић

РАЗВОЈНИ ПЛАН НИС-а

Дубока прерада 
приоритет

РЕАКЦИЈА ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Грешка у рачунању
Секретаријат за локалну по-
реску администрацију замо-
лио нас је да исправимо гру-
бу материјалну грешку обја-
вљену у тексту „Половично
решење за порез на земљи-
ште”, објављеном у „Панчев-
цу” број 4586. Приликом ра-
чунања износа пореза на по-
љопривредно земљиште које
се налази у грађевинској зо-
ни направљена је омашка, па
су наведени енормно виши
износи од оних које су поре-
ски обвезници добили у сво-
јим решењима.

Порез по хектару ораница
које су најновијим изменама
планске документације про-
глашене за градско грађе-
винско земљиште не креће
се, како је наведено, од 1,3 до
2,2 милиона динара, већ је
знатно нижи. Секретаријат
за пореску администрацију
је навео да је овогодишњи
порез на грађевинско земљи-
ште по хектару у четвртој зо-
ни био 13.112 динара, а у пе-
тој 22.370 динара. Захваљују-
ћи одлуци локалне скупшти-
не 2015. ће ови износи бити
сведени на 5.962 динара, од-
носно 4.250 динара.

Умањене су и пореске обаве-
зе за пољопривредно земљи-
ште, па ће оне по хектару у че-
твртој зони с 3.324 динара би-
ти сведене на 1.771, а у петој са
2.481 на 1.235 динара. Четири
власника шумског земљишта у
четвртој зони ће за један хек-
тар, уместо 63.000 динара,
плаћати 31.500 динара годи-
шње, док ће код 22 обвезника у
петој зони порез скочити са са-
дашњих 3.450 динара на
21.000 динара по хектару. Раз-
лог је то што је за ову врсту зе-
мљишта у 2013. години било
промета по цени од 115 дина-
ра за квадратни метар, док у
периоду од 1. јануара до 30.
септембра 2014. није било
промета ни у једној од наведе-
них зона, као ни у онима с ко-
јима се оне граниче, тако да је
примењена законска одредба о
просечној цени квадрата непо-
кретности у екстра зони ума-
њеној за коефицијент 0,4. На
основу тога је пореска основи-
ца за ову врсту непокретности
у петој зони утврђена на 1.400
динара по квадрату.

Извињавамо се читаоцима
и Секретаријату због грешке.

Д. В.

јатних изненађења по већин-
ске власнике. У међувремену
ова финансијска институција
сноси све пословне ризике
као и остали власници и дели
с њима евентуални губитак,
али и добит.

Стручњак ЕБРД-а је навео да
Фонд преко свог члана надзор-
ног одбора фирме учествује у
креирању стратешких послов-
них одлука, јер је реч о ризич-
ном начину финансирања, али
се не меша у дневни рад ме-
наџмента. Када истекне пери-
од ангажовања Фонда, он свој
власнички удео може да прода
већинским акционарима или
да тај капитал заједнички по-
нуде неком стратешком парт-
неру. Лукић је објаснио да је
велика задуженост предузећа
директна препрека да оно ко-
ристи средства Фонда.

Циљ те институције јесте да
понуди финансијски инстру-
мент којег нема на тржишту,
те да својим саветодавним
услугама побољша пословање
предузећа и увећа им вред-
ност. Д. В.

– Минималан износ инве-
стиције је милион евра, а
максималан 10 милиона, али
ми увек остајемо мањински
власници с највише 20 до 30
одсто удела у укупном капи-
талу. Инвестира се по прин-
ципу докапитализације, тако
да нема истискивања било
ког од постојећих власника из
предузећа, већ се његов капи-
тал увећава. Та средства се
користе за модернизацију по-
стојеће, или куповину нове
опреме, или за излазак на

друга тржишта – објаснио је
Лукић.

Он је напоменуо да код ова-
кве врсте финансирања фир-
ме нису оптерећене високим
каматама као у случају кла-
сичних кредита. Фонд фор-
мално остаје власник дела ка-
питала три до 10 година, а у
пракси је то пет до шест годи-
на. Повољност је и то што се
већ на почетку докапитализа-
ције тачно зна када и по којој
формули Фонд излази из вла-
сништва, тако да нема непри-
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СКУП РАЧУНОВОЂА У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

Размена искустава
Новосадска фирма САОП,
која сарађује с књиговодстве-
ним агенцијама, организова-
ла је у четвртак, 4. децембра, у
Регионалној привредној ко-
мори, скуп на коме се распра-
вљало о променама прописа у
области књиговодства.

Дејан Контић, директор
САОП-а, рекао је да су 2014.
наступиле бројне промене у
области књиговодства. Он је у
најзначајније убројао елек-
тронску предају пореских
образаца и наплату те обавезе,
те другачије уговоре о раду и
обрасце за исплату зарада ко-
је је донео нови Закон о раду. 

– Овакве скупове органи-
зујемо да бисмо на крају по-
словне године сабрали и раз-
менили искуства у вези с

применом свих нових про-
писа. Свако од нас је имао
прилику да тражи упутства
од Пореске управе за реша-
вање појединих питања, па и
такве информације разме-
њујемо – рекао је Контић.

Он је додао како ће 2015.
карактерисати новине у вези
са европским интеграцијама
Србије, што значи да ће рачу-
новође морати брзо да реагују
и примењују их у раду. Кон-
тић је навео да ће наредне го-
дине сви морати да пређу на
електронску обједињену на-
плату пореза, што подразуме-
ва да ће и неке институције
попут централног регистра
пореских обвезника и ПИО
фонда почети да раде преко
он-лајн апликација.  Д. В.

хемији”, јер ће раднике који
одлазе заменити неки од прео-
сталих запослених, а на тај на-
чин ћемо омогућити и безбе-
дан рад компаније – изјавила је
Татјана Прокић.

У саопштењу менаџмента
објашњено је да ће програм
решавања технолошких ви-
шкова Владе Србије омогући-
ти рационализацију рада ком-
паније и њено реструктурира-
ње, чији је циљ налажење
стратешког партнера.

Председници сва три ре-
презентативна синдиката
предузећа нагласили су да је
анкета била очекивана, али да
су запослени свеједно морали

– Они који одлазе то чине
јер је будућност „Петрохеми-
је” неизвесна, па не знају шта
ће бити с њиховим правима и
зарадама уколико остану и да
ли ће сутра можда њихова
радна места бити укинута, па
ће морати да оду без ичега.
Стављајући све то на тас, они
су мерили да ли да узму оно
што им се нуди или да ризи-
кују и остану – рекао је Обра-
довић.

Он је оценио како на техно-
лошким вишковима није ин-
систирала Влада Србије већ
НИС, јер ће он једини имати
користи од тога. Објаснио је
да нафтна компанија то чини

ће нас купити из стечаја, јер им
требамо док има нафте у Срби-
ји да би имали коме да пласи-
рају сирови бензин. Њима ће
требати „Петрохемија”, која ће
са 200-300 запослених радити
шест месеци годишње док не
затворе рафинерију и онда ће
отићи – изјавио је Фарага.

Он је додао је како би Вла-
да Србије и премијер Алек-
сандар Вучић могли да спре-
че такву судбину ове компа-
није ако то желе.

Радници „Азотаре” ће до
петка, 12. децембра, разми-
слити да ли ће  прихватити
понуђену отпремнину од 300
евра по години стажа. Од тога

Три дана је премало за доношење важне животне одлуке



Обележена пешачко-
-образовна стаза
„Стари Тамиш”

Рекреативне и 
занимљиве шетње 
за Панчевце

Чланови Планинарско-еколо-
шког клуба „Соко”, под по-
кровитељством Секретаријата
за заштиту животне средине и
у сарадњи са „Војводинашу-
мама”, недавно су завршили
маркирање пешачко-образов-
не стазе „Стари Тамиш”, са
идејом да природу и потенци-
јале Градске шуме приближе
већем броју људи.

На свега 500 метара вазду-
шном линијом од самог цен-
тра града налази се шума, пра-
ва дивљина и природна оаза, о
чијим чарима знају само рет-
ки заљубљеници у природу.
Она обухвата подручје на де-
сној обали Тамиша, од Желе-
зничког моста до реке Дунав, и
простире се на око 300 хекта-
ра. Позната је по разноликом
и богатом биљном и животињ-
ском свету. Повремени посе-
тиоци Градске шуме су лисица
и орао белорепан, а староседе-
оци су црна рода, сива чапља,
дивља свиња, фазан и срна.
Вреди напоменути да црна ро-
да спада међу најугроженије
птице у Европи и у нашој зе-

САРАДЊА ШКОЛА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРИКУПЉАЊЕ АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА

највише отпада до краја ове
школске године, биће награ-
ђено једнодневном екскурзи-
јом на дестинацију која афир-
мише заштиту животне среди-
не, а према предлогу и про-
граму Секретаријата за зашти-
ту животне средине.

У холу Градске управе Пан-
чева крајем децембра биће ор-
ганизована изложба ученич-
ких рукотворина направље-
них од секундарних сировина,
цртежа, прича, песама, поези-
је, музике, одевних предмета
и других производа различи-
тих наставних области. У
оквиру овог пројекта, а са же-
љом да акција буде максимал-
но успешна, ЈКП „Хигијена”
ће, на позив координатора из
сваке школе, преузети старе
контејнере, опрати их, брен-

свим образовним установама
додељено је пет џамбо-врећа
за одлагање отпада, које је
обезбедио Секретаријат за за-
штиту животне средине.

На сајту „Хигијене” редовно
се ажурирају информације о
прикупљеном амбалажном
отпаду, његовој врсти и коли-
чини, по свим школама, и на
тај начин учесници акције
могу пратити шта им ради
„конкуренција”. Треба напо-
менути да се овој еко-кампа-
њи могу придружити и остали
грађани (физичка и правна
лица). Они имају могућност
да свој амбалажни отпад од-
несу у школе. Житељи Панче-
ва и околних насељених места
имају прилику да додатно по-
могну школама да дођу до
финансијских средстава.

дирати и вратити, а уколико
некој школи недостају намен-
ски контејнери, ово је прили-
ка да их добију на реверс.

Помоћ школама
Пројекат се реализује у две
етапе: прва се завршава до
краја првог полугодишта (до
19. децембра 2014), а друга
траје од 2. фебруара до 29.
маја следеће године. Након
огледних часова у школама
већ увелико траје прикупља-
ње амбалажног отпада у скла-
ду с претходно постигнутим
договорима између „Хигије-
не” и школа. Мањи камион,
тзв. „дејли”, обилази школе
према начињеном распореду
једном недељно. Поред тога,
поправљају се постојеће канте
у школским двориштима, а

Крај новембра у доловач-
ком Дому културе протекао
је у знаку деце и фолклора.
Најпре је 22. дана тог месе-
ца у поменутој установи
приређена радионица под
називом „Направи доловач-
ку маскоту”, а 23. новембра
је одржан концерт румун-
ског фолклора.

Радионица је била наме-
њена пре свега деци основ-
ношколског узраста из Доло-
ва и Панчева. Новица Мом-
чиловић, Миона Митрески,
Димитрије Митрески, Радо-
ван Анкуцић, Марија Митић,
Душан Станојевић и Андреја
Ђаков су радили уз стручно
вођење Маје Стајић, инду-
стријског и графичког дизај-
нера. Малишани су, у увод-
ном делу, имали прилику да
сазнају нешто више о визуел-
ном идентитету, типографи-
ји, дизајну логотипа и креи-
рању маскоте, а у практич-
ном делу, могли су да изабе-
ру да ли ће креирати маскоту
или логотип који би могао
представити неко доловачко
удружење или Долово као ту-
ристичко место.

Потом се прешло и на
примену стеченог знања у

пракси, што су деца једва до-
чекала, како би осмислила
маскоте које обједињују ви-
ше локалних удружења. Тако
су настали занимљиви радо-
ви попут овце с капом у виду
штрудле или грожђа и беџе-
вима од ивањског цвета и
медведића са цртежом поме-
нуте банатске ђаконије на
стомаку. На маштовитим цр-
тежима настала су мала бића
попут „штрудлића” и „гро-
здића” или маскота – „Ива-
на”, „Макра” и „Гроздан”.

Занимљиво је било и у не-
дељу, 23. новембра, када су
гости из румунског места
Градинарија уприличили
концерт у великој сали Дома
културе, који представља део
пројекта „Румунске песме и
игре у Србији”. Окупљени су
могли да уживају у неколико
стандардних кореографија,
као и у једној атипичној из-
ведби веселих немачких
игара. Вече су употпунили и
вокални солисти.

Ово није био први наступ
комшија код Доловаца, који
су њима већ узвратили госто-
вањем, а сарадња ће свакако
бити настављена.

Н. Р.

Велика кампања: да
се што више ученика
едукује о рециклажи
и селекцији отпада

Поправљају се канте
у школским 
двориштима

ЈКП „Хигијена”, Секретаријат
за заштиту животне средине,
Регионални центар за таленте
и ЈКП „Зеленило”, као и троји-
ца већника – Владимир Деља,
већник за заштиту животне
средине Градске управе града
Панчева, Миодраг Радојковић,
већник за образовање, и Пре-
драг Патић, већник за стамбе-
но-комуналну област, заједно
реализују пројекат „Сакупи и
уштеди, видећеш да вреди”, у
који су укључене готово све
основне и средње школе Пан-
чева и насељених места.

Идеја је да се прикупи што
више амбалажног отпада, као
и да се што већи број ученика
едукује о рециклажи и селек-
цији отпада. За највреднија
одељења и најкреативније уче-
нике обезбеђене су вредне на-
граде: једнодневна екскурзија,
уређење школских дворишта и
финансијске надокнаде.

Награде као подстицај
ЈКП „Хигијена” ће новчано
наградити школе у складу с
количином и врстом прику-
пљеног амбалажног отпада
(ПЕТ, лименке, папир/картон,
стаклена амбалажа и тетра-
пак). Средства ће бити намен-
ски утрошена у складу са же-
љама и потребама ученика и
према заједничком договору
на нивоу сваке школе. С друге
стране, ЈКП „Зеленило” ће до-
нирати саднице као награду за
уложен труд. Одељење које бу-
де показало најбоље резулта-
те, то јест које буде прикупило

Четвртак, 11. децембар 2014.
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Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Ученици и професори Гим-
назије „Урош Предић” обе-
лежили су сто педесет једну
годину постојања те важне и
веома угледне образовне
установе. Читаве прошле
недеље гимназијалци су ор-
ганизовали акције и култур-
на дешавања у склопу про-
славе дана школе. Централ-
на манифестација је одржа-
на у суботу, 6. децембра, у
Културном центру. На по-
четку, у име колектива и ђа-
ка, присутне госте, пријате-
ље, родитеље и бивше уче-
нике поздравио је Владимир
Марић, директор те школе.
Он се у поздравном говору
осврнуо на веома тежак по-
ложај школства, али и ука-
зао на то да су љубав и знање
оно вредно и часно што још
увек снажно везује ђаке и
професоре Гимназије.

– Годину дана смо стари-
ји у односу на велики јуби-
леј који смо прошле године
прославили, годину дана
искуснији и, надам се, годи-
ну дана бољи. Уписали смо
нову генерацију, од које
очекујемо да настави тради-
цију наших добрих ђака.
Очекујемо да ти нови поста-
ну значајни људи не само за
Панчево већ и шире – рекао
је Марић.

Потом је уследила при-
редба коју су припремили
ученици и професори. Хор
под диригентском палицом
Валентине Шимшић и глум-
ци драмске секције, који су
приредили игроказ у режији
Владана Ђурковића, по тек-
сту младе Панчевке Бојане
Бабић, нису оставили при-
сутне равнодушним. Вреди
напоменути да је награду на
традиционалном литерар-
ном конкурсу „Милана Ја-
нићијевић”, у знак сећања на
прерано преминулу ученицу
Гимназије, за есеј „Молитва
за Офелију”, добила ученица
Невена Момиров.

Гимназијски еко-тим и
ученичка група „Гимзелени”
су поводом обележавања да-
на Гимназије организовали
манифестацију под називом
„Страницу окрени, ствари
промени”, са идејом да се
прикупе књиге за школску
библиотеку. У понедељак, 8.
децембра, током часова, у
холу Гимназије био је поста-
вљен штанд на којем су сви
заинтересовани могли да по-
клоне свој примерак или
примерке дефицитарних на-
слова. У унутрашњости сваке
књиге налазила се налепни-
ца са именом и презименом
дародавца.

Контејнер у ОШ „Јован Јовановић Змај”

АКТИВНОСТИ ПЛАНИНАРСКО-ЕКОЛОШКОГ КЛУБА „СОКО”

Чудна шума је то

СТО ПЕДЕСЕТ ЈЕДНА ГОДИНА ГИМНАЗИЈЕ 

Љубав и знање

ДОМ КУЛТУРЕ У ДОЛОВУ

Прекогранична сарадња

ве стазе. Чланови овог клуба
намеравају да маркирају око
20 километара пешачког пу-
та. Почетак стазе је код Шум-
ске куће, код које се налази и
главна табла с мапом стазе, а
саме маркације и путокази
почињу још од Веслачког клу-
ба, на десној обали Тамиша.
По физиономији је највећим
делом намењена деци и пред-
ставља полигон за проучава-
ње природе на отвореном. У
њеном обележавању су уче-
ствовали најмлађи чланови
клуба и секције „Соколићи”.

Поред прве пешачке стазе
на нашим просторима (мана-
стир Војловица – Ивановачка
ада) и стазе од манастира Жу-
па до манастира Острог, ово
је трећа коју су чланови клуба
маркирали. Досад је обележе-
но 50 километара пешачких
рута широм Србије. До краја
године биће организовано још
неколико шетњи, а све ин-
формације о активностима
клуба могу се добити путем
сајта www.soko.rs.

мљи она је строго заштићена
врста. Када је реч о флори, нај-
већи део тог простора је под
шумом, и то претежно топо-
лом, али су присутни и при-
мерци храста лужњака, црне и
беле тополе, врбе и јасена.

„Соко” планира да рекреа-
тивним и занимљивим шет-
њама омогући Панчевцима да
се упознају са светом природе
који нас окружује, посебно с
реком Тамиш и првенствено с
њеним старим током. Стаза је
дугачка четири километра и

дуж ње су постављене инфор-
мативне табле и путокази који
на интересантан и забаван на-
чин приказују живи свет Град-
ске шуме. Овај систем двоје-
зичних табли (на српском и
на енглеском језику) први пут
је урађен на нашим теренима.
Засад је обележена једна ста-
за, али постоји намера да се
већ од пролећа крене у даље
уређење стаза, да се поставе
хранилишта за животиње и
уреде места за посматрање
птица, као и да се обележе но-

Аутентични еколози и антигло-
балисти одржаће у недељу, 14.
децембра, шесто коло овогоди-
шње еколошко-антиглобали-
стичке лиге за бициклисте. Ово
ће бити најкраћа етапа (од
Панчева до Иванова и назад)
овосезонског такмичења. Као и
све претходне вожње, и ова је у
вези са обележавањем значај-

ног датума – Дана људских
права (10. децембра).

Глобализација и њен негати-
ван утицај на развој човечан-
ства биће поново основна тема
протестне вожње, јер се обич-
ном човеку основна права из
дана у дан све више ускраћују.
Етапа почиње у девет сати ис-
пред некадашње кафане „Кра-

гујевац”, у девастираном ста-
ром језгру града, најзначајни-
јем културном и туристичком
делу Панчева. Локација је ода-
брана са идејом да се јавност
подсети на дугогодишњу не-
способност градске власти, ко-
ја је највећи кривац што је ср-
це наше вароши постало архи-
тектонско ругло.

ЛИГА БИЦИКЛИСТА 

Глобални апсурд
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ЧИТАЈТЕ И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ

Предшколци из вртића „Буба-
мара” су у среду, 10. децембра,
били гости Геронтолошког цен-
тра. Они су за наше најстарије
суграђане одржали приредбу
која је обиловала музиком, ре-
цитацијама и драматизација-
ма. Сузана Поповић, главна
васпитачица вртића „Бубама-
ра”, каже да су деца представи-
ла оно што су научила за само
три месеца, колико су у групи. 

– Редовно с децом причамо о
старим људима, који често не-
мају никог свог. Ми смо поже-
лели да им музиком и игром
улепшамо празнике – изјави-
ла је Сузана Поповић.

Поводом Међународног дана
људских права, 10. децембра,
повереник за заштиту равно-
правности и Кућа људских
права и демократије организо-
вали су у просторијама те
организације у Београду, у
уторак, 9. децембра, округли
сто „Улога националних саве-
та националних мањина у бор-
би против дискриминације”.
Округли сто је био јединствена

прилика да се представници
свих националних савета на-
ционалних мањина окупе пр-
ви пут након избора одржаних
у октобру 2014. године.

На скупу је оцењено да је у
Србији дискриминација према
националним мањинама веома
раширена, а да је у њеном су-
збијању неопходна сарадња др-
жаве, невладиног сектора и са-
мих савета. Повереница за за-

штиту равноправности Невена
Петрушић навела је да је свака
пета притужба која је стигла на
адресу повереника, односно 18
одсто од укупног броја, за
основ имала дискриминацију
због националне припадности,
а убедљиво највећи број њих
односио се на ромску мањину. 

У делу предвиђеном за ди-
скусију представници нацио-
налних савета националних

мањина изнели су низ пробле-
ма који их забрињавају – од
остваривања права на образова-
ње на језицима националних
мањина и проблема с недостат-
ком уџбеника до страховања
да ће локални медији који про-
изводе програме на мањин-
ским језицима нестати, чиме
би могло бити ускраћено право
на информисање на језицима
националних мањина.

сценама. Тиме се, закључује
наша саговорница, код њих
повећава толеранција на на-
сиље и ускоро га прихватају
као нормалан образац пона-
шања. Агресија се јавља и на
друштвеним мрежама (прет-
ње, застрашивања, злоупотре-
ба фотографија, отварања ла-
жних профила и друго). На
тај начин настаје електронско
насиље. Проблем је, наводи
педагог Центра за социјални
рад, што деца најчешће не
желе да се повере одраслима.
Због тога је важно да на сваку
значајнију промену понаша-
ња (повлачење у себе, нерас-
положеност) одрасли реагују.

– Предмет се предаје поли-
цији, која обавештава центар
за социјални рад, а по потре-
би се у процес укључују и ту-
жилаштво, суд и здравствени
систем. Наш задатак је да
кроз саветовалиште радимо с
породицом на јачању роди-
тељских капацитета и да на-
правимо план активности ко-
ји ће бити најбољи за дете –
закључује Нада Кузмановић
Томушиловић.

Она додаје да су превентив-
ни рад у виду предавања по
школама о насиљу међу децом,
промивисање решавања про-
блема на конструктиван начин
и јачање породице изузетно ва-
жни како би се спречио наста-
нак вршњачког насиља.

Насиље је последњих годи-
на видљивије, што не значи да
га раније није било. То сматра
Мирјана Трифуновић Паул,
психолог Основне школе
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ВРШЊАЧКА АГРЕСИЈА МЕЂУ ДЕЦОМ

НАСИЉЕ СВЕ БРУТАЛНИЈЕ, 
ПОЧИНИОЦИ СВЕ МЛАЂИ

Медијски садржаји
повећавају 
толеранцију 
на употребу силе

Јачати критичко 
мишљење код деце

Насиље над децом испољава
се у све тежим облицима и
има све озбиљније последице.
Према прошлогодишњим по-
дацима, у Србији је било угро-
жено више од 3.500 деце, а го-
тово петина њих је доживела
вршњачко насиље. Све чешћи
инциденти поново су отвори-
ли питање како сузбити агре-
сију међу младима. У нашем
граду се с времена на време
организују туче између ђака,
углавном средњошколаца, а у
последње време доминантно је
економско насиље (пресрета-
ње и отимање ствари и новца).

Подаци Центра за социјал-
ни рад „Солидарност” из Пан-
чева говоре да се старосна
граница насилника снижава,
те да се агресија испољава код
деце млађе од 14 година, која
нису кривично одговорна. На-
да Кузмановић Томушило-
вић, педагог у Центру за соци-
јални рад, објашњава да се
променила и карактеристика
насилничких дела, која су све
бруталнија.

– Увек је било гуркања,
подсмевања, подругивања.
Међутим, данас агресија по-
прима забрињавајуће облике
и испољава се у виду озбиљ-
них претњи, застрашивања,
отимања ствари, наношења
тешких телесних повреда, па
чак убистава – напомиње на-
ша саговорница.

Реаговати на време
Она наводи да постоји неко-
лико узрока који доводе до
насиља међу децом. Први ле-
жи у самoј нарави детета. По-
стоје деца која су импулсив-
нија и склонија агресивном
понашању. Друго, чињеница
је да деца усвајају и обрасце
понашања у породици, која је
често разорена, и „имитирају”
их у вршњачким групама. Ве-
лики утицај на понашање
младих, како каже Нада Ку-
змановић Томушиловић, има-
ју и медији, који им нуде мно-
го садржаја са агресивним

према речима наше саговор-
нице, јесте да заједно граде
вредносно одређенији систем
за одрастање деце. Она даје
савет како родитељи треба да
комуницирају с децом:

– Неопходно је охрабрива-
ти их да самостално праве из-
боре и доносе одлуке јер ће
тако постати одговорни. Бит-
но је јачати критичко мишље-
ње, јер се на тај начин дете
учи да мисли својом главом и
аутоматски спречи проблеме.

У ОШ „Исидора Секулић”,
према речима психолога те
образовне установе, међу де-
цом је изражено вербално,
емоционално и социјално на-
сиље, чији је циљ да се дете из-
општи из вршњачке групе. Иза
насиља се понекад крије дис-
криминација, жеља да се не-
ком науди због неког личног
својства, као што су његов пол,
нација или физички изглед. То
је агресија, како каже наша са-
говорница, на коју обично не
обраћамо пажњу, а заправо је
такво насиље много опасније. 

У школи се много ради на
превентиви. Од 2006. године
спроводи се програм Уницефа
„Школа без насиља”. На часо-
вима информатике ђаци уче о
опасностима које вребају са
интернета, а у последњих годи-

„Исидора Секулић”. Међу-
тим, она наводи да је проблем
што је вредносни систем који
је био јасан сада пропао, а но-
ви се није формирао.

– До пре двадесет година
живели смо у вредносном
оквиру у којем су доминирале
патријархалне вредности.
Једна афричка пословица ка-
же да је за васпитање детета
потребно цело село. Сматрам
да је то тачно. Глобализација,
индустријализација и дигита-
лизација су допринеле да се

У БОРБИ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Трибине и радионице

ХРОНИКА

Страну припремила 

Ивана 
Предић

ПОВОДОМ ДАНА ЉУДСКИХ ПРАВА ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО У БЕОГРАДУ

Дискриманиција веома раширена

Чланови Тима за борбу про-
тив трговине људима Терен-
ске јединице Црвеног крста
Панчево спровели су проје-
кат „Ланцем заједништва
против ланца трговине љу-
дима”, који је финансирала

локална самоуправа. Про-
грам је почео да се спроводи
у августу, а његови резулта-
ти су представљени јавности
у среду, 10. децембра, у Цр-
веном крсту. На скупу се го-
ворило о реализованим ак-
тивностима, а приказан је и

видео-извештај који је на-
стао током реализације про-
јекта. Како смо сазнали од
Саве Веселиновића, коорди-
натора Тима за борбу про-
тив трговине људима, током
пројекта је одржан низ три-

бина и радионица за основ-
це из четири сеоске школе.
Такође, у оквиру обележава-
ња Европског дана борбе
против трговине људима,
чланови Тима приредили су
чајанку и такмичење у еду-
кативним играма за децу.

ЧЧААРРООЛЛИИЈЈАА  РРООДДИИТТЕЕЉЉССТТВВАА

Према мишљењу Мирјане Трифуновић Паул, психолога, да би де-

те израсло у одговорну и самосталну особу, морамо му пружити

љубав, бити искрени према њему и изградити осећај поверења:

– Сматрам да је родитељство најтежи посао на свету. Али

кад се врата комуникације отворе и кад постоји базично по-

верење, онда родитељство поприма димензије чаролије.

АКЦИЈА ЗА ВЛАДУ ЂОРЂЕВИЋА

Кутије за донације
Хуманитарна акција која је
имала да се одржи прошлог
викенда ради прикупљања
новца за лечење нашег сугра-
ђанина Владимира Ђорђеви-
ћа била је отказана, а нова
акција je заказана за суботу и
недељу, 13. и 14. децембар.
На Зеленој пијаци и на бу-
вљаку биће постављене кути-
је у које ће моћи да се убаци
новац. Позивамо све људе до-

бре воље да се прикључе ак-
цији и својим донацијама по-
могну лечење малог Владе.
Новац се може уплатити и на
текући рачун дечаковог оца
Синише Ђорђевића, чији је
број: 340-32110017-94, код
„Ерсте банке”, с назнаком
„Помоћ за Ђорђевић Влади-
мира”, а доступан је и СМС
број 7427. Цена поруке је 100
динара.

ПРИРЕДБА ДЕЦЕ ИЗ ВРТИЋА „БУБАМАРА”

Музика и игра 

Како се приближава крај
године, уместо очекиваног
затишја, у нашој служби из
дана у дан расте број ме-
дицинских транспорта и
лекарских интервенција.
Превозу у Меленце и Ста-
ри Сланкамен придружи-
ли су се упути пацијената
на рехабилитацију у бању
Врдник код Новог Сада,
Селтерс код Младеновца,
Ковиљачу код Лознице и
Рибарску бању код Кру-
шевца. 

У овом периоду повећан
је број пацијената с кардио-
васкуларним тегобама. Ко-
ронарни синдром се разли-
чито испољава, што ствара
проблеме у дијагностицира-
њу и неизвесност у вези са
исходом болести. Кад лекар
дође у контакт с пацијентом
који се жали на карактери-
стичан бол у средогруђу, а
који се евентуално шири у
врат, вилицу, леву руку или
желудац, одрадиће додатне
анализе како би потврдио
коронарни синдром и тре-
тирао пацијента на најбољи
могући начин. Проблем,
међутим, настаје у случаје-
вима атипичног бола и не-
ких других симптома и зна-
кова који ће нас врло лако
довести у заблуду. Уколико
сте женског пола, дијабети-

чар, болујете од срчане сла-
бости или сте преживели
мождани удар, могућност
атипичне презентације ко-
ронарног синдрома знатно
је већа.

Статистике говоре да је
смртност ових пацијената у
болничким условима два до
три пута већа због наведе-
них разлога. Такозвана ати-
пична презентација заправо
значи да ћете уместо бола у
грудима, обично дефиниса-
ног стезањем, притиском,
тескобом и жарењем, најче-
шће осетити мучнину и не-
достатак ваздуха, уз презно-
јавање или повраћање. Не-
кад се дешава краткотрајни
губитак свести (синкопа).
Жене чешће описују коро-
нарни бол као оштар или
жарећи, интензивније га до-
живљавају, а околности под
којима настаје могу бити
мировање, сан или психич-
ки стрес. Код ових пације-
ната чешће се јављају по
живот опасне срчане арит-
мије. 

Старија животна доб је
додатни фактор који отежа-
ва дијагностику коронарне
болести. Уколико старији
пацијенти болују од оп-
структивне плућне болести
или су прележали мождани
удар, проблем постаје још
већи. Дијабетес и нерегули-
сане масноће у крви пове-
ћавају могућност атипичне
презентације коронарног
синдрома у млађој живот-
ној доби. Све у свему, из
овог се може извући закљу-
чак о неопходности да се
здравље држи под контро-
лом и да се умање фактори
ризика који доводе до неже-
љених последица. Уколико
је основна болест већ при-
сутна, треба да имамо у ви-
ду да се може испољити и
на другачији начин, с обзи-
ром на наведена стања и
околности.

Коронарни синдром

Пише: 
др Мирослав Тепшић

ХХИИТТННАА  ППООММООЋЋ

постојећи систем вредности
уруши, а није направљен нов
вредносни оквир – објашњава
Мирјана Трифуновић Паул.

Превентива и помоћ
Она сматра да је у друштвима
у транзицији, какво је наше,
породица опхрвана свако-
дневним проблемима и бори
се за голу егзистенцију, те због
тога више потребе, као што су
љубав, разумевање, уважава-
ње, грађење осећаја сигурно-
сти и поверења, падају у воду.
Улога одраслих особа (роди-
теља, наставника, педијатара),

ну дана у школи се реализује
програм на тему родно засно-
ваног насиља. Такође, од сеп-
тембра је почео да функциони-
ше и вршњачки тим, у оквиру
којег су ученици од петог до
осмог разреда похађали радио-
нице на тему сексуалности.

Ако до насиља ипак дође,
школе имају јасно прописане
кораке које треба да преду-
зму. Прво се завађене стране
раздвајају и с њима се разго-
вара, што треба да буде кон-
структивно и да подстакне де-
цу да сама дођу до решења
проблема.



Представници четири швај-
царске и две наше консул-
тантске фирме одржали су 8.
децембра састанке с надле-
жнима у Градској управи, Ма-
шинској школи и ЈКП-у „Гре-
јање” како би видели да ли ис-
пуњавају услове за добијање
новца од швајцарске владе за
побољшање енергетске ефи-
касности.

Миодраг Лазић, директор
„Грејања”, изјавио је да је то
јавно комунално предузеће
презентовало чак шест проје-
ката.

– Први се односи на замену
топловода на Котежу и Сода-
ри, укупне дужине седамна-
ест километара. Конкурише-
мо за швајцарску донацију и с
планом за замену два котла и
два горионика у топлани на
Котежу и замену постројења
на гас. Ти пројекти су заједно
вредни око пет милиона евра
и очекујемо да ћемо за неке
од њих добити новац. Важно
је напоменути и то да ће про-
јекте који буду одобрени са
осамдесет одсто финансирати
швајцарска влада, а да ће два-

десет одсто новца обезбедити
Град Панчево – рекао је Ла-
зић.

Он је додао да би пројекти
„Грејања”, уколико би били
подржани, обезбедили уштеду
у гасу и самим тим економич-
није пословање тог јавног ко-
муналног предузећа. Према
његовим речима, топловоди
на Котежу и Содари које треба
променити стари су, поста-
вљени су пре тридесетак годи-
на и немају савремену изола-
цију, због чега се стално беле-
же губици до петнаест одсто

при транспорту топлотне
енергије.

– С друге стране, котлови и
горионици у нашим топлана-
ма у граду такође су стари
преко тридесет година. Због
тога би њихова замена донела
уштеду у годишњем износу од
милион швајцарских франака
– истакао је Лазић.

Владимир Деља, члан Град-
ског већа задужен за заштиту
животне средине, рекао је да
је и Машинска школа конку-
рисала за новац из донације
швајцарске владе. М. Г.

Због честих случајева оште-
ћења звонастих контејнера
постављених ради одлагања
стакла, пластике, конзерви и
папира руководство ЈКП-а
„Хигијена” одлучило је да их
привремено уклони са улица.

С обзиром на то да су их са-
купљачи секундарних сиро-
вина готово свакодневно пре-
вртали, насилно отварали и
празнили, на већини су оште-
ћени механизми за затварање
и пражњење, или су они ис-
кривљени и поломљени.

Подсећамо, пре две године
наш град је добио 240 тих кон-
тејнера као донацију од владе
Италије. Било је замишљено
да одлагањем секундарних си-
ровина у њих грађани помажу
рад „Хигијениног” Центра за
рециклажу, који се налази у

Власинској улици. Међутим,
ту идеју су покварили саку-
пљачи, који су постављање
контејнера схватили као иде-
алну шансу да без много муке
дођу до лаке зараде.

Поред њих, „Хигијени” су
проблеме стварали и грађани
који су од почетка грејне сезо-
не у звонасте контејнере баца-
ли жар и пепео, због чега је
део њих изгорео.

Због тога ће, након што сви ти
контејнери буду уклоњени са
улица, на онима који буду мо-
гли да се поправе бити замење-
ни уништени делови, а они за
које се процени да су толико
оштећени да је њихова поправ-
ка немогућа биће трајно отписа-
ни. Након што контејнери за се-
кундарне сировине буду укло-
њени, оне ће моћи да се директ-
но доносе у центар у Власинској
улици, где ће се откупљивати по
важећем ценовнику.

„Хигијена” ће предложити
свим скупштинама станара у
стамбеним зградама да с њом
потпишу уговоре о откупу по-
лиетиленске амбалаже, стакла,
картона, конзерви и папира.

Потом ће бити обезбеђене
посебне вреће за прикупљање
тих материјала, које ће, како
планирају надлежни у „Хиги-
јени”, стајати у улазима. Када
се напуне, скупштине станара
ће обавештавати „Хигијену” о
томе, а радници тог ЈКП-а ће
их затим одвозити у Власин-
ску улицу. Детаљније инфор-
мације о овоме могу се доби-
ти путем телефона 370-360
Центра за рециклажу.

На пролеће идуће године
звонасти контејнери за које се
процени да су још употребљиви
биће враћени на улице, а „Хи-
гијена” најављује да ће до тада
осмислити други начин прику-
пљања отпада за рециклажу.

М. Г.

ПОВОДОМ НЕДАВНИХ ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ НА МИСИ

РЕСТРИКЦИЈЕ БИЛЕ НЕМИНОВНЕ
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Наши суграђани
остајали у мраку због
дотрајалости
електричне мреже

Након реконструкције
број кварова треба
да буде мањи

Наши суграђани који живе на
Миси ових дана су у неколико
наврата по више сати остајали
без струје, због чега су неки од
њих затражили објашњење од
наше редакције.

Како смо сазнали у панче-
вачкој „Електровојводини”, та
искључења су била неминов-
на јер је нисконапонска мре-
жа у том делу града морала да
се реконструише с обзиром на
то да је била у лошем стању 

Новак Савановић, заменик
директора панчевачког огран-
ка „Електровојводине”, изја-
вио је да су радници те фирме
радили на територији Мисе
три дана (3, 5. и 8. децембра) и
да је због тога струја била ис-
кључивана од 9 до 14 сати. До-
дао је да су радови били пред-
виђени и за 9. децембар, али су
због лоших временских при-
лика одложени за 11. децем-
бар, након чега ће бити завр-
шени.

шим потрошачима, али ово је
био једини начин да се неоп-
ходни радови обаве пре него
што дође до погоршања вре-
менских прилика и не почну
снег, лед и мећаве. Напомиње-
мо да је свако искључење стру-
је било унапред најављено и да
су наши суграђани преко ме-
дија били обавештавани о томе
– истакао је Савановић.

Он је најавио да ће екипе
„Електровојводине” ових дана,
тачније 11. децембра, радити и
на територији старе Мисе (од 9
до 14), у Војловици (од 9 до

– Сви радови су унапред за-
казани и било је неопходно да
се обаве јер је стање нискона-
понске мреже у том делу Пан-
чева веома лоше. Након завр-
шених радова напајање потро-
шача ће бити знатно боље и по-
узданије, тако да ће број кваро-
ва на том делу бити знатно ма-
њи. Приликом извођења радо-
ва водило се рачуна о томе да
искључења буду што краћа и да
се радови обаве и заврше у што
краћем периоду. Свесни смо да
је искључење струје непријат-
но и да ствара проблеме на-

ОДЛУКА РУКОВОДСТВА ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

Уклањање звонастих контејнера са улица

После поправки биће боље

15), на Тргу мученика (од 9 до
10.15), као и око Основне шко-
ле „Браца Петров” и Црне мач-
ке  (од 11 до 12.30). Због тога
ће наши суграђани који живе у
тим деловима града такође
привремено бити без струје.

Према Савановићевим ре-
чима, сви ти радови су уна-
пред заказани и биће обавље-
ни ако временске прилике бу-
ду дозволиле.

У „Електровојводини” смо
сазнали да су међу монтерима
који су прошле недеље у гото-
во немогућим условима откла-
њали последице временских
непогода у источној Србији и
радили на електричној мрежи
били и наши суграђани. 

На основу одлуке централе
„Електровојводине” у Новом
Саду, било је ангажовано пет
панчевачких монтера и послато
као испомоћ у Бор, Мајданпек и
друге угрожене градове. Према
оцени надлежних у панчевач-
кој „Електровојводини”, то је
био други велики испит за пан-
чевачке монтере у овој години
који су они успешно положили.
Почетком ове године радили су
на територији Панчева и јужног
Баната у време док је дувала ја-
ка кошава и када је температу-
ра била испод нуле, због чега је
била уведена ванредна ситуа-
ција. М. Глигорић

За Бранислава Путића,
угледног фризера из нашегa
града, нема веће награде од
задовољног корисника ње-
гових услуга. Тако је већ де-
ценијама.

Он је у свом салону орга-
низовао многе занимљиве
ревије, које су често изгле-
дале као прави уметнички
перформанси. Путић има
репутацију једног од најбо-
љих фризера у нашој земљи,
члан је руководства Савеза
фризера Србије и цењени
члан жирија на бројним так-
мичењима. Бројне познате
личности из света политике,
културе, уметности и спорта
годинама бирају да им „о

глави ради” искључиво Пу-
тић. Модеран изглед, савре-
мене фризуре, употреба про-
фесионалне козметике и це-
не прилагођене нашој ствар-
ности добар су повод да по
свој нови имиџ одете управо
у салон Бранка Путића.

Ако будете довољно креа-
тивни, можда ћете баш ви
нову фризуру у Путићевом
салону добити потпуно бес-

платно. Јер овај мајстор
фризура жели да пред ново-
годишње празнике своју до-
бру енергију подели са сво-
јим суграђанима.

„Панчевац” и фризерски
салон „Б Путић”, који се на-
лази у Улици цара Лазара 3,
наградиће са по једним ку-
поном за бесплатно шиша-
ње и фенирање пет наших
читатељки или читалаца ко-
ји до среде, 17. децембра, у
12 сати, путем СМС-а поша-
љу најдуховитији одговор на
питање „Какву фризуру ни-
кад не бисте носили и за-
што?”.

Правило за слање СМС-а
је следеће: укуцајте КО (раз-

мак) фризер (размак) текст
поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи
39,48 динара у ВИП мрежи,
39,60 динара у Теленор мре-
жи и 38,64 динара у мт:с
мрежи.

С добитницима ћемо кон-
тактирати како би дошли да
преузму своје купоне у про-
сторијама „Панчевца”.

С. Д.

БРАНИСЛАВ ПУТИЋ ВАС НАГРАЂУЈЕ

Фризура на поклон

ККААББААССТТИИ  ООТТППААДД  ТТООККООММ  ЦЦЕЕЛЛЕЕ  ГГООДДИИННЕЕ

„ГРЕЈАЊЕ” И МАШИНСКА ШКОЛА КОНКУРИСАЛИ ЗА ДОНАЦИЈЕ

Очекују помоћ Владе Швајцарске

Од 8. децембра грађани могу доносити у

„Хигијенин” Центар за рециклажу у Власин-

ској улици намештај, белу технику, батерије,

акумулаторе и други крупан отпад који не

може да се ставља у контејнере или да се

носи на депонију.

Тог дана је у оквиру Центра у Власинској, у

присуству руководства „Хигијене” и представ-

ника локалне власти, отворено тзв. рецикла-

жно двориште које ће радити по цео дан и би-

ти отворено за све који желе да се ослободе

кабастог отпада.

Милица Јовановић, директорка ЈКП-а

„Хигијена”, изјавила је поводом тога да су се

до сада у Панчеву годишње одржавале две

организоване акције одношења кабастог от-

пада, а да ће убудуће његово одлагање бити

могуће током целе године.

Градоначелник Павле Раданов рекао је да

је отварање рециклажног дворишта у складу

са европским стандардима. Истакао је да у

2015. години треба да проради нова депони-

ја, након чега ће коначно бити затворена ста-

ра, која никад није имала употребну дозволу.

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас на шта
тачно мислите кад кажете
„авантура”, а за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговори-
ли на ово питање „Панче-
вац” и издавачка кућа „Вул-
кан издаваштво” припреми-
ли су по један примерак
књиге „Фриц” Сање Дома-
зет.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Авантура је кад изгубим
сестру на аутобуској стани-
ци у Немачкој.” 064/9592...

„Мислим на комшиницу с
трећег спрата!” 063/7417...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-
ативнијег одговора на пита-
ње: које породичне тајне се
највише чувају? Они ће
освојити по један примерак

књиге „Фарма” Тома Роба
Смита.

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

„Породичне тајне? Не
знам ништа о томе, породи-
ца ми ништа није рекла.
Мислим да нешто крију од
мене...” 062/2137...

„Највећа тајна код нас у
породици је свакако то ко је
појео ’нутелу’, ко је тај ноћ-
ни стрвинар коме стално ви-
ри стражњица из фрижиде-
ра... Никако да сазнамо...
Очигледно је да ту долази до
склапања унутарпородич-
них кланова.” 064/0541...

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

Ко је појео „нутелу”?

ДРУЖЕЊЕ У КЛУБУ ЗА ОДРАСЛА 

И СТАРА ЛИЦА

Вече пуно суза, 
смеха и музике

У Клубу за одрасла и стара
лица на Тесли 28. новембра
представљено је стварала-
штво чланова литерарне
секције. Пoсетиоци су има-
ли прилику да уживају у
прозним и песничким дели-
ма Јеленка Марића, Анто-
није Бекић, Златије Велима-
новић, Славице Пaпић и

Драгице Живковић, која је и
председник те секције. На
репертоару су била дела с
различитом тематиком – од
љубавних до оних која вра-
ћају у детињство, изазивају-
ћи код публике смех и сузе.
Вече је завршено уз музику
и дружење.

A. Б.
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Јавиле се архитекте
и из иностранства

Најбоља идејна
решења биће
награђена

На конкурс за најбоље идејно
решење за ревитализацију и
реконструкцију Вајфертове
пиваре до сада се пријавило
око 70 архитеката из земље и
иностранства.

Идеје за заустављање даљег
пропадања тог културно-исто-
ријског споменика – који се
простире на површини од де-
сет хиљада квадратних мета-
ра, датира још из осамнаестог
века и знатно је оштећен у по-
жару 2005. године – могуће је
слати до 2. фебруара.

Победник конкурса биће
награђен с 300.000 динара,
другопласирани с 200.000, а
трећепласирани са 100.000
динара. Поред тога, биће от-
купљена још два рада, чији ће
аутори добити по 50.000 ди-
нара.

Дирекција за изградњу и
уређење града организовала је
прошлог петка, 5. децембра,
обилазак Вајфертове пиваре за
све архитекте које су до сада
послале своја идејна решења.

Тамара Тасић, координатор-
ка Радне групе за израду идеј-
ног решења за ревитализацију
Вајфертове пиваре и чланица
жирија, изјавила је да је оби-

лазак тог објекта осмишљен
како би сви учесници конкур-
са на лицу места видели како
пивара заиста изгледа, у ка-
квом је стању и да би „осетили
њену физичку структуру”. Ре-
кла је и да је до сада било мно-
го питања у вези с конкурсом,
да је последњи рок за њихово
постављање 22. децембар и на-
јавила је да ће сви одговори
моћи да се прочитају на зва-

ничном сајту Града Панчева,
на којем је објављен конкурс.

Тасићева је изјавила и да је
Градска управа конкурисала
код Амбасаде САД у Србији за
добијање новца којим би се
финансирала израда студије
изводљивости и санација дела
Вајфертове пиваре, а одговор
се још увек чека.

Председник жирија који ће
оцењивати предлоге за реви-

тализацију Вајфертове пива-
ре Евица Димитријевић Рај-
шић рекла је да ће чланови
жирија имати леп и изазован
задатак.

Према њеним речима, Вај-
фертова пивара је леп пример
индустријског наслеђа које је
зрело за ревитализацију и
спасавање од уништења и за-
борава.

М. Глигорић

Привремено служење
у иностранству за
наше војнике и
официре шанса да
побољшају примања

– Војска Србије придаје вели-
ку пажњу учествовању у ми-
ровним мисијама широм све-
та. Наши војници и официри
до сада су били ангажовани у
мировним мисијама УН-а у
Источном Тимору, Чаду, Бу-
рундију и Централноафричкој
Републици, а тренутно су у
Либерији, Обали Слоноваче,
Конгу, Либану, на Кипру, у
Сомалији и Уганди – изјавио
је 30. новембра у касарни
„Стевица Јовановић” у Панче-
ву начелник Генералштаба
Војске Србије генерал Љуби-
ша Диковић на церемонији
приређеној поводом испраћа-
ја припадника Војске Србије
који ће током наредних шест
месеци бити део мировне ми-
сије Уједињених нација у Ли-
бану.

За то време они ће изврша-
вати задатке као што су патро-
лирање и контрола територије
на граници између Либана и
Израела, помагаће цивилном
становништву, а биће спремни
и за реаговање у случају евен-
туалних оружаних дејстава.

Од почетка ове године у ме-
ђународним мисијама широм
света било је ангажовано око

500 наших војника, официра
и медицинског особља, а наја-
вљено је да ће их идуће годи-
не бити још више.

Иако су се у Скупштини Ср-
бије пре неколико година, ка-
да је почело упућивање при-
падника наше војске у међу-
народне мировне мисије, чуле
критике да ће наши војници и
официри бити упућивани у
ратне сукобе и да ће страдати
за туђе интересе, до сада није
било разлога за забринутост.
Они нису учествовали ни у
једном оружаном конфликту
тако да међу њима није било
рањених и погинулих.

С друге стране, не само да
се припадници Војске Србије

не боје упућивања у иностран-
ство већ међу њима влада ве-
лико интересовање за одлазак
у међународне мировне миси-
је. Један од кључних разлога
за то су високе плате које до-
бијају за то време.

Према подацима објавље-
ним у неким медијима, обич-
ни војници у иностранству за-
рађују хиљаду долара, а плате
официра иду и до три и по хи-
љаде долара, што је значајна
разлика у поређењу са овда-
шњим војничким платама, ко-
је су знатно мање.

Када се узме у обзир да вој-
ници и официри у међународ-
ним мировним мисијама не-
мају скоро никакве расходе и

да готово све што зараде могу
да пошаљу кући, није тешко
закључити да се у тој ситуаци-
ји лакше издржи то што мора-
ју да буду одвојени од најдра-
жих пола године.

Поред добрих плата, аргу-
мент за слање наше војске у
иностранство јесте и то што се
учесници међународних ми-
ровних мисија обучавају и
опремају по највишим свет-
ским стандардима и што су
оспособљени за сарадњу с дру-
гим армијама.

Повољна околност је и то
што наши војници и официри,
док су далеко од своје земље,
имају одличне услове за живот
и рад, јер учествују у саставу
контингената других армија и
бораве у њиховим базама. На
пример, база шпанске војске у
Либану у којој ће бити сме-
штени и наши војници и офи-
цири једна је од најуређенијих
међу свим мировним базама
широм света.

Између осталог, у њој се на-
лази много спортских терена и
трим-стаза по којој се може тр-
чати и ноћу. У ресторану у ба-
зи сваког дана се служи више
врста јела, воћа, колача, то-
плих и хладних напитака. Мо-
гућа је и свакодневна веза вој-
ника и официра с породицама,
јер у свим собама постоји брзи
интернет. У оквиру базе ради и
добро опремљена војна болни-
ца, тако да је обезбеђена стал-
на лекарска нега. M. Г.

ПОВОДОМ ОДЛАСКА ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У МЕЂУНАРОДНЕ МИСИЈЕ

Мали ризик уз добре плате

ПОКРЕТ ВЕТЕРАНА ВОЈВОДИНЕ

Ускоро закон о 
помоћи борцима

Бранислав Михајловић,
председник Покрета вете-
рана Војводине, поздравља
најављено усвајање закона о
правима бораца, војних ин-
валида, цивилних инвалида
рата и чланова њихових по-
родица, зато што се на до-
ношење тог акта чекало 24
године, односно од завр-
шетка ратних сукоба на на-
шим просторима.

– Јавна расправа поводом
нацрта тог закона одржана
је 9. децембра у Новом Саду.
Водио ју Драган Поповић,
државни секретар у Мини-
старству за рад, запошљава-

ње, борачка и социјална пи-
тања. Ја сам представљао
Покрет ветерана Војводине,
највећу организацију бораца
која окупља бројне општин-
ске и градске одборе, и из-
нео сугестије и предлоге ко-
ји су се односили на неке
чланове будућег закона –
истакао је Михајловић.

Он је додао да су преоста-
ле још три јавне јавне рас-
праве, које ће бити одржане
у Београду, Нишу и Крагу-
јевцу, а да је интегралан
текст нацрта закона могуће
прочитати на сајту Мини-
старства. М. Г.

УХАПШЕНИ КРАДЉИВЦИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ШИНА

Однели 25 тона челика
Панчевачка полиција је у че-
твртак, 4. децембра, саопшти-
ла да је ухапсила седам особа
због крађе више од два кило-
метра шина на прузи Влади-
мировац–Ковин. Наведено је
како се они сумњиче да су од
15. августа до 11. октобра ове
године у више наврата секли и

односили шине с поменуте
релацијe.

„Основано се сумња да су по-
чиниоци путничким и теретним
возилима долазили на место из-
вршења кривичног дела и затим
пајсерима, монтирачима и бре-
нерима демонтирали и секли
железничке шине које су потом

односили теретним возилима”,
пише у саопштењу полиције.

Додаје се да је на тај начин
отуђено више до 25 тона чели-
ка, а Железницама Србије је
нанета штета већа од 7,5 мили-
она динара. Ухапшени су уз
кривичну пријаву за више дела
тешке крађе предати тужила-

штву у Панчеву. Полиција је
пронашла део украдених шина,
и то на неколико отпада у Пан-
чеву и Београду, а против вла-
сника тих места за откуп метал-
ног отпада надлежном тужила-
штву поднете су кривичне при-
јаве – навела је Полицијска
управа Панчево. Д. В.

Сасвим нов поглед на стару грађевину у центру града

Божидар
Барош 
Двадесет осмог новембра изне-
нада нас је напустио Божидар
Барош. Рођен је 17. јула 1961. у
Панчеву. Основну школу је за-
вршио у Банатском Новом Се-
лу, а средњу хемијску у Панче-
ву. На Пољопривредном фа-
култету у Београду дипломирао
је 1987. године. Одмах након
тога отворио је пољопривредну апотеку и специјализо-
вао се за заштиту биља. Оставио је супругу Милицу и
двоје дивне деце – Кристину и Николу.

Кошарка је била његова велика љубав. У кошарка-
шком клубу у Новом Селу био је све – од играча до
председника – и остао је у њему у најтежим тренуцима,
кад су га сви напустили. Његова љубав и енергија биле
су снаге које су покретале клуб.

Средином деведесетих учланио се у ДСС и био је је-
дан од оснивача те странке у Банатском Новом Селу.
Као кандидат ДСС-а више пута је биран за Савет Месне
заједнице и за одборника у Скупштини града Панчева.
У име ДСС-а обављао је више значајних функција, а од
2010. до 2012. године био је заменик градоначелника
Панчева. На скупштини странке више пута је био би-
ран за члана Градског одбора.

Божидар Барош био је скроман, тих и ненаметљив чо-
век. Мало је говорио, а када је то радио, сви су ценили
његово мишљење и слушали с пажњом и уважавањем.
Када је јавно иступао, није калкулисао. Увек је говорио
оно што мисли и осећа и стајао је иза својих ставова. Ка-
да у нешто није био сигуран, није му било тешко да пи-
та и увек је био спреман да чује и другу страну.

Волео је људе и волео је да несебично помаже други-
ма, често занемарујући себе. Иза његове тихе и ненаме-
тљиве природе крила се јака и непоколебљива личност
која је знала да бескомпромисно брани оно што је би-
ло истина и оно што је било добро.

Сви који су имали ту срећу да познају Божидара Ба-
роша неизмерно су га волели и поштовали, због чега ће
после његовог прераног одласка остати велика и нена-
докнадива празнина. Његови најдражи, пријатељи и
страначке колеге увек ће га памтити по великој, искре-
ној љубави, племенитости, несебичности и доброти. 
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ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ НА КОТЕЖУ 1

Четврти пут опљачкана
самопослуга

Засад непознати лопови су у
ноћи између 6. и 7. децем-
бра, четврти пут у року од
месец дана, опљачкали са-
мопослугу „Макси” на Коте-

жу 1. Најпре су разбили ста-
кло на улазним вратима, а
онда су ушли кроз отвор и
однели извесну количину ал-
кохолних пића и цигарета.

КЗН УНИЈЕ ЖЕНА СНС-а

Усаглашавање са
европским прописима
Тема конференције за но-
винаре Уније жена Српске
напредне странке која је
одржана у среду, 10. децем-
бра, на Међународни дан
људских права, била је из-
мена законодавства због на-
сиља над женама. Сандра
Божић, председница Уније
жена, рекла је да сви делови
државног апарата, заједно с
Владом и министрима, мо-
рају да раде на хитном ре-
шавању проблема насиља
над женама, које предста-

вља једно од најтежих обли-
ка кршења људских права.
Она је истакла да се мора
радити на усаглашавању на-
шег кривичног законодав-
ства са Истанбулском кон-
венцијом, која је у нашој зе-
мљи на снази од 1. августа
ове године. Сандра Божић
је истакла да је Панчево је-
дан од четири града на Ста-
ром континенту који је оце-
њен као пример добре прак-
се по питању примене
Европске повеље. И. П.



Након брестовачког,
следи санација 
доловачког објекта
здравствене заштите

Педијатри 
и гинеколози 
и убудуће у сеоским
амбулантама

Кад је реч о здравству у сели-
ма, у години на измаку, поред
већ одраније установљених
специјалистичких прегледа
гинеколога и педијатара фи-
нансираних директно из град-
ског буџета, највећи добитак
представљала је темељна ре-
конструкција брестовачке ам-
буланте.

Муке с легализацијом
Директор Дома здравља др
Слободан Овука наводи да је
Панчево, преко Дирекције за
изградњу и уређење, у ту капи-
талну инвестицију уложило
око тринаест милиона динара.

Он је о томе рекао и следе-
ће:

– Урађен је огроман посао,
јер је било разних проблема,
поред осталог и због тога што
зграда, изузев једне четврти-
не, није била легализована.
Ипак смо, захваљујући помо-
ћи многих, па и људи из бре-
стовачке месне заједнице и
амбуланте, на радост свих ко-
рисника добили објекат који
задовољава све стандарде. То
ће вишеструко олакшати рад
запослених и пружање услуга
корисницима. За ову амбулан-
ту касније смо купили и нов
намештај.

Што се будућег инвестира-
ња тиче, круцијални задатак је
у вези са уређењем доловачке
амбуланте.

Качаревaчки Дом
културе је недав-
но реализовао
пројекат под на-
зивом „Драмски
клуб с радиони-
цом”. Реч је о
представи „Чети-
ри кратке приче”,
изведеној у уто-
рак, 2. децембра,
коју је направило
и одиграло десе-
торо ученика
Основне школе
„Жарко Зрења-
нин”: Анђела Кр-
кобабић, Миљана Стојанов-
ски, Меланија Тошић, Јо-
ван Цвитак, Никола Стоја-
новски, Дуња Јакимовски,
Данило Рашета, Алексан-
дар Денчић, Сандра Сир-
мић и Сара Костовски.

Комад чине четири сто-
рије („Тужна и лажна прича
о сивом камену”, „Пусто-
ловна и лажна прича о ве-
ликој планини коју је мори-
ла жега”, „Бајка на језеру” и
„Прича са зелене пијаце”), а
деца су, користећи кишо-
бране и лутке својеручне
израде, дочарала море, пла-

нину, сунце, језеро... Сцена-
рио је дело панчевачког
глумца Јована Поповића,
луткара из позориштанца
„Пинокио” из Београда.

За овај велики труд Дом
културе је младе глумце на-
градио у суботу, 6. децем-
бра, одласком на представу
„Аладин и чаробна лампа”
поменутог позоришта, у ко-
јој игра Поповић.

„Четири кратке приче” у
јануару наредне године тре-
ба да буду уврштене у дечји
програм Културног центра
Панчева.

Пета традиционална смотра
народног музичког и фол-
клорног стваралаштва, у орга-
низацији Културно-уметнич-
ког друштва „Жисел”, одржа-
на је у недељу, 7. децембра, у
препуној сали омољичког До-
ма културе.

Ова манифестација, назва-
на „Омољица кроз песму и
игру”, практично обележава
крај успешне и врло испуњене
сезоне, у којој су, иако у те-
шким финансијским услови-

ма, чланови КУД-а „Жисел”
често наступали и путовали, а
били су и награђивани. Пра-
ћени громогласним овацијама

и позивима на бис, омољички
аматери представили су ново-
постављене кореографије и
инструменталне и вокалне

тачке, као и игре и песме свих
категорија фолклорних група
– од најмлађих предшкол-
ских, преко три школске, до
извођачке.

Програм су својим мајсто-
ријама увеличали и гости –
фолклорни ансамбли „Јери-
на” из Смедерева, „Ђура Јак-
шић” из Павлиша, „Бранко
Радичевић” из Уљме, „Тамна-
ва” из Коцељеве, „Жабари” и
„Острово”.

Овај догађај је омогућио сја-
јан провод и испунио срца и
душе многобројних гледалаца.
Након концерта је по традици-
ји настављено дружење свих
фолклораша уз музику, песму
и послужење до касних сати.

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Васпи-
тачи запослени у пред-
школској установи прире-
диће у четвртак, 11. децем-
бра, од 16 сати, новогоди-
шњу радионицу у којој ће
малишани, заједно с роди-
тељима, правити украсе.
Недавно су у Дому културе
почеле радионице ткања,
које се одржавају неколико
пута недељно.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо::  Део из-
ложбе Дома културе настале
поводом обележавања 250
година Војне границе пред-
стављен је протеклог викен-
да у зрењанинском Култур-
ном центру. У току су јавни
радови на којима је ЈКП
БНС ангажовао троје лица.

ДДооллооввоо::  Месна заједница ће
у четвртак, 11. децембра,
отварати понуде по јавној
набавци за израду тротоара
у центру села, а припрема
се конкурсна документаци-
ја за јавну набавку за из-
градњу спортско-рекреа-
тивног центра.

ГГллооггооњњ:: Комунално предузе-
ће је привремено обуставило
радове на санацији кишних
канала у улицама Жарка
Зрењанина и Школској. Фол-
клорна секција ће наступити
на београдском фестивалу
под називом „Понеси опан-
ке” у недељу, 14. децембра, у
Коларчевој задужбини.

ИИввааннооввоо:: Поводом католич-
ког Светог Николе у недељу,
14. децембра, Микулаш је
деци делио пакетиће у Цр-
кви Светог Ванделина. Ко-

мунални радници озелења-
вају простор испред школе.
Месна заједница је потписа-
ла уговор с фирмом „Про-
-Банат инжењеринг” за по-
сао бетонирања кошарка-
шког терена у центру села.

ЈЈааббууккаа:: Дом културе при-
према две представе за крај
године, а редовно се одржа-
вају пробе фолклора, аеро-
бика и балета.

ККааччааррееввоо:: Месна заједница
је на основу расписане јав-
не набавке мале вредности
за реконструкцију сензор-
ских славина на јавним че-
смама закључила уговор с
најповољнијим понуђачем
– фирмом „Digital Logik” из
Пожаревца. Промоција
књиге Немање Ротара о
Мики Антићу биће одржа-
на, у организацији Дома
културе, у петак, 12. децем-
бра, у 19 сати, у свечаној са-
ли Месне заједнице, а на
истом месту ће у уторак, 22.
децембра, од 19.30, насту-
пити легендарни глумац
Милан Лане Гутовић.

ООммоољљииццаа:: Представа „Ма-
чак у чизмама” одржана је у
четвртак, 4. децембра, у До-
му културе, а у петак је при-
ређена пројекција докумен-
тарног филма „Голгота Ср-
бије”. Пета традиционална
смотра народног музичког
и фолклорног стварала-
штва, у организацији Кул-
турно-уметничког друштва
„Жисел”, одржана је у неде-
љу, 7. децембра. Промоција
књиге Немање Ротара о
Мики Антићу биће одржана
у среду, 17. децембра, у 19
сати, у Дому културе, а по-
ред аутора о делу ће говори-
ти и аутор издавачке куће
„Архипелаг” Гојко Божо-
вић.

ССттааррччееввоо:: Наредне надеље
треба да буде пуштена у
рад фекална канализација,
а у току су радови на сана-
цију дела фасаде зграде
Месне заједнице. Пчелар-
ско друштво Старчево је у
среду, 10. децембра, у све-
чаној сали старчевачке
Месне заједнице одржало
трибину на тему „Како до
већих приноса у пчелар-
ству”, а на истом месту ће
наредне среде, 17. децем-
бра, од 18 сати, пчелар Ла-
за Дехељан из Омољице го-
ворити о разројавању ко-
шница.
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ЗДРАВСТВО У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

БОЉИ УСЛОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ, 
ПРЕ СВЕГА ДЕЦЕ И ЖЕНА

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

У КАЧАРЕВАЧКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

Основци одлични
глумци

ДВП „ТАМИШ–ДУНАВ” НЕ ЖЕЛИ ВИШЕ ОДГОВОРНУ ОБАВЕЗУ

Ко ће бринути о Парку природе?

ОДРЖАНА СМОТРА ФОЛКЛОРА КУД-а „ЖИСЕЛ”

Омољица кроз песму и игру

Страну припремио
Јордан

Филиповић

Недавно је Друштвено водо-
привредно предузеће „Тамиш-
–Дунав” послало дописе на
адресе градоначелника Пан-
чева и месних заједница Бре-
стовац и Омољица којим их
обавештава да више није у ста-
њу да се, као управљач, бави
заштитом Парка природе По-
њавица и да поводом тога тра-
жи покретање потребне про-
цедуре у вези са избором буду-
ћег стараоца.

У саопштењу које је потпи-
сао директор Владан Анђелић
наводи се да поменуто преду-
зеће није у могућности да од-
говори потребама и условима
које захтева ангажовање ста-

раоца. Примера ра-
ди, није у стању да
обезбеди квалифи-
коване чуваре с по-
ложеним стручним
испитима (рибочу-
вари, шумари и ло-
вочувари и други
инжењерско-тех-
нички кадар).

У даљем тексту
стоји да та фирма
за наведено анга-
жовање током 2013.
и 2014. године од Града Пан-
чева није добила ни један је-
дини динар.

ДВП „Тамиш–Дунав”, због
оваквог потеза, очекује разуме-

вање становника Брестовца и
Омољице, као и зато што из
различитих разлога није било у
стању да позитивно одговори на
многе њихове жеље и захтеве.

Уз напомену да је та
одлука коначна, они
са задовољством ис-
тичу да ће новом ста-
раоцу (управљачу)
предати сву неопход-
ну документацију,
као и План управља-
ња Парком природе
Поњавица за период
2014–2023.
Љубитељи Поњавице

сада се с правом пита-
ју шта ће надлежни

предузети, посебно ако се зна
да је и досад мало шта учиње-
но за овај, премда екстремно
замуљен, још увек предиван
водоток.

– Дирекција је ове године
покренула јавну набавку за из-
раду пројектне документаци-
је, која се односила на санаци-
ју крова и темеља, за шта је у
градском буџету било предви-
ђено десет милиона динара.
Према мојим информацијама,
тај поступак је застао зато што
се један од понуђача жалио.
Упркос томе, надам се да ћемо
с поменутим новцем ускоро
започети посао, а тражићемо
од Града да објекат комплетно
буде саниран наредне године.
Процена је да би за то било
неопходно око петнаест мили-
она – каже др Овука.

Кад је реч о овој амбуланти,
било је проблема и са употреб-
ном дозволом, која није ни би-
ла издата у претходних четр-
десетак година, а самим тим
ни Град није могао бити вла-
сник објекта. То је сада прева-
зиђено, па нема озбиљних
сметњи за почетак радова.

Превентива спасава живот
Док педијатри још од прошле
године долазе у сва села, ги-

неколози су најпре обављали
недељне прегледе само у че-
тири највећа села – Старчеву,
Качареву, Новом Селу и Омо-
љици. Будући да је тај проје-
кат наишао на одличан при-
јем код пацијенткиња, почет-
ком године отворена је могућ-
ност да у њега буду уврштена
и преостала већа места – До-
лово и Јабука.

– С обзиром на то да је у
Новом Селу забележен нешто
мањи одзив, крајем октобра
смо одлучили да се тамо пре-
гледи одвијају једном у две
недеље, а да преостале тер-
мине пребацимо на Глогоњ,
где је у просеку бележено са-
свим солидних двадесетак
посета. У перспективи је и
увођење једног месечног тер-
мина у Брестовцу. С друге
стране, дечји лекари обилазе
сва места недељно, изузев
Брестовца и Иванова, у које
се иде двапут месечно. Уочен
је и врло добар тренд у сми-
слу веће здравствене просве-
ћености, па се број прегледа-

не деце константно увећава.
Врши се и вакцинација
школске деце, све више па-
жње се обраћа и на неправил-
ности – од деформитета кич-
ме до неких развојних ано-
малија, што се веома брзо ди-
јагностицира и сходно томе
даље третира, а одржавана су
и предавања за ученике по
основним школама о зашти-
ти од малолетничке трудноће
и сексуално преносивим бо-
лестима – набраја директор
Дома здравља.

Намера Дома здравља је да
настави слање лабораната у
пет већих села како људи не
би морали да одлазе у град
због давања узорка крви.

– Евентуално ширење на
остала места лимитирано је
недостатком новца и кадрова.
Интервентно возило постоји
само у Глогоњу, а због ре-
стриктивног буџета у том по-
гледу је тешко очекивати по-
зитивне помаке. Премда је
опрема у већини амбуланти
зановљена, у плану је набавка
неколико ЕКГ апарата. Што
се броја лекара тиче – у ве-
ћим селима их је по четворо
до петоро, а у мањим по два,
изузев Иванова, у ком је, из
разумљивих разлога, само је-
дан. Трудимо се да такво ста-
ње задржимо по сваку цену,
понекад и науштрб градских
амбуланти – закључује др
Овука. На крају треба иста-
ћи да је код неколико жена
уочен карцином грлића мате-
рице у почетној фази боле-
сти, кад је лечење стопро-
центно, што је и највредније,
јер је и један спасен живот го-
дишње огроман успех. Због
тога је суштински важно на-
ставити подизање свести о
превентиви, посебно код же-
на са села.

Код неколико пацијенткиња уочен је карцином грлића материце
у почетној фази болести, када је лечење стопроцентно. 

Др Слободан Овука,
директор Дома здравља



Од 282 ветрењаче
остало само 11 – и
све су у лошем стању

Сведочанство о веома
важним објектима 
народног градитељства

Монографија „Ветрењаче у
Војводини – некад и сад” наше
суграђанке Живане Крејић,
која је промовисана у петак, 5.
децембра, у препуној читао-
ници Градске библиотеке,
подразумевала је четири годи-
не озбиљног и мукотрпног ис-
траживања. Трагајући за гра-
ђом о овој тематици, ауторка
је прешла неколико хиљада
километара, посетила много-
бројне институције културе и
места у којима су постојале
или још увек постоје ветрења-
че, објављивала је огласе у ло-
калним листовима, разговара-
ла с најученијим људима у по-
јединим местима... Резултат
тог рада је богато опремљена
монографија о ветрењачама
као објектима народног гра-
дитељства који полако нестају
сa ових простора.

– Најдрагоценије податке ус-
пела сам да добијем од мешта-
на, Војвођана, и то оних најста-
ријих, који имају више од 80
година и у личним архивама
поседују документа и фотогра-
фије о једном свету који је не-
стао, а био је изузетно драгоцен
– рекла је Живана Крејић.

Ауторка је подсетила на то
да се ове године навршава 220
година откако је изграђена
прва ветрењача у Војводини.
Њу је у Елемиру подигао Аго-
штон Киш, по угледу на хо-
ландске ветрењаче.

Поред ауторке, на промоци-
ји су говорили и Миодраг Гр-
бић, архитекта и асистент на

„Српски песници романтича-
ри у староградској музици”
назив је концерта који је у пе-
так, 5. децембра, одржао Там-
бурашки оркестар Панчева на
сцени Културног центра. Реч
је о ансамблу који постоји не-
колико месеци, а води га (и у
њему и свира) музичар Михај-
ло Јовић. Оркестар је извео 16
староградских композиција
насталих по текстовима Јова-
на Јовановића Змаја, Ђуре

Јакшића, Велимира Рајића,
Милорада Ј. Митровића, про-
те Васе Живковића и других
песника. Сам догађај je био
колажног типа – поред музике
(инструменталне и вокално-
инструменталне), публика је
чула и неке занимљивости о
животима и делима аутора пе-
сама. Вокални солисти су би-
ли: Милутин Свирац (тенор),
Ивана Јосић (сопран) и Зори-
ца Зубац (сопран).

Према речима Михајла Јо-
вића, недавно основани Там-
бурашки оркестар Панчева
чини једанаест чланова, а реч
је о образованим и махом
афирмисаним музичарима из
нашег града.

– Има још јако много песа-
ма које би могле ући у овај ре-
пертоар и можда ћемо их увр-
стити у неки будући наступ.
Није искључено да ћемо на-
правити концерт романси или

колаж с песницима других на-
рода. Једна од идеја је и вече
валцера, које бисмо могли да
одржимо на лето у Народној
башти – рекао је Јовић.

Он при Музичкој школи
„Јован Бандур” води изузетно
успешан ученички Тамбура-
шки оркестар „Невен”. Сма-
тра да би постојање професио-
налног градског тамбурашког
оркестра било добар подсти-
цај за младе тамбураше.

Поштовани и драги профе-
сионалци продаје – али и
архитекте, инжењери, фар-
мацеути, доктори, банкари
и остали пословни људи –
који можда осећате уну-
трашњи конфликт с глаго-
лом „продавати”, ово је пре
свега књига о истини. А
она гласи: ако идемо ис-
крени у неискрен свет, мо-
жемо бити повређени! Ко-
лико пута сте на својој ко-
жи осетили истинитост ове
тврдње јер вас купци иско-
ристе за понуду и склопе
посао с другим? Колико
често вршите „бесплатно
саветовање” и осетите да
сте се одрекли личног до-
стојанства? Да ли вам се
смучило да трошите сате
на прављење понуда које
заврше код конкуренције
на столу? Ако осећате ове
болне симптоме, време је

да се суочите са узроком:
можда се служите начином
продаје који је већ толико
у употреби да га купци од-
лично познају. Када се ваш
начин продаје не разликује
од конкурентских, постаје-
те предвидиви и лако вас је
контролисати. Размислите
о овоме! 

У организацији ИК „Лагуна”
и књижарског ланца „Делфи”,
у петак, 12. децембра, од 17
сати до поноћи, биће одржана
једанаеста традиционална ма-
нифестација „Ноћ књиге”, ко-
ја ће бити у знаку броја 5757.
То је број на који свако може
послати СМС (тарифира се са

100 динара) и тако дати свој
мали допринос за лечење деце
(видети на www.podrzizi-
vot.com).

„Донесите праву одлуку,
помозите деци којој је помоћ
потребна и 12. децембра бу-
дите будни уз књигу!”, наводи
се у саопштењу „Лагуне”.

Четвртак, 11. децембар 2014.
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Музика
Четвртак, 11. децембар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: кон-
церт под називом „У сусрет новој години”. 

Субота, 13. децембар, 12 сати, МШ „Јован Бандур”: пето так-
мичење младих талената „Мита Топаловић” за соло певаче.

Субота, 13. децембар, 21 сат, „Аполо”: концерт бенда „By-Pass”.

Среда, 17. децембар, 18 сати, МШ „Јован Бандур”: јавни
час ученика свих одсека школе.

Трибине
Уторак, 16. децембар, 19 сати, Градска библиотека: триби-
на „Медијска контрола ума”. Гост је мр Биљана Ђоровић,
теоретичар културе.

Петак, 12. децембар, 19.30, дворана „Аполо”: трибина
„Пешчаника”. Учествују: Светлана Лукић, др Жарко Кораћ
и Дејан Илић.

Књижевност
Петак, 12. децембар, 19 сати, свечана сала МЗ Качарево:
промоција књиге „Сутрадан после детињства” Немање Ро-
тара. Учествују Гојко Божовић и аутор.

Понедељак, 15. децембар, 19 сати, Народни музеј: промо-
ција романа Јанка Вујиновића „Књига о храсту”.

Представе
Субота, 13. децембар, 12 сати, дворана Културног центра:
позоришна представа за децу „Петар Пан” у извођењу
„Алегрето театра”.

Среда, 17. децембар, 19.30, дворана Културног центра: пред-
става „Лептири су слободни” Леонарда Герша, у режији Нена-
да Гвозденовића („Звездара театар”).

Изложбе
Уторак, 16. децембар, 19 сати, галерија „Боем”: изложба
слика из колекције Љубише Вечанског.

Среда, 17. децембар, 19 сати, Галерија савремене уметно-
сти: мултимедијална инсталација у простору у оквиру про-
грама „Уметност, архитектура, дизајн 2014”.

Игра и плес
Петак, 12. децембар, 17 сати, дворана Културног центра:
концерти ученика Балетске школе „Димитрије Парлић”.

Недеља, 14. децембар, 18 сати, Хала спортова: генерациј-
ски концерт КУД-а „Станко Пауновић” НИС–РНП.

Недеља, 14. децембар, 18 сати, дворана Културног цен-
тра: концерт Плесног клуба „Електра”.

Понедељак, 15. децембар, 12 сати, дворана Културног цен-
тра: концерт ученика Балетске школе „Димитрије Парлић”.

Уторак, 16. децембар, 19 сати, дворана Културног центра:
концерт КУД-а „Абрашевић”.

Тематски догађаји
Уторак, 16. децембар, 20 сати, Школа цртања Дома омла-
дине: Саша Ракезић алијас Александар Зограф одржаће
презентацију свог рада.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Културни телекс

Књига Драгана Војводића

МОНОГРАФИЈА О ГРАЂЕВИНАМА КОЈЕ НЕСТАЈУ

ДОНКИХОТОВСКА БОРБА ЗА ВЕТРЕЊАЧЕ

НОЋ КЊИГЕ У „ЛАГУНИ”

У знаку броја 5757

У понедељак, 15. децeмбра, у
19 сати, у Народном музеју ће
бити представљен роман Јан-
ка Вујиновића „Књига о хра-
сту”. О том делу ће говорити
књижевни критичари Љиљана
Шоп и Марко Недић и песник
Милан Лукић. Одломке ће
читати драмски уметник Љу-
бивоје Тадић.

„Књига о храсту” је несваки-
дашње дело, чија тематика
представља нашу народну кул-
туру, а све у дубокој вези с Це-
ром, Великим ратом и једним
трагичним догађајем. Реч је о
роману писаном петнаест го-
дина, који је разгранат, испри-
чан из више углова, с различи-
тих приповедних позиција.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У МУЗЕЈУ

Вујиновићева 
„Књига о храсту”

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, 17. децембрa, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питања „Коме је данас теже: трговцима или купцима?
Због чега?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Хранити его или породицу? Какав је ваш избор?” Дра-
гана Војводића. Имена добитника ћемо објавити у на-
редном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.

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

КОНЦЕРТ ТАМБУРАШКОГ ОРКЕСТРА ПАНЧЕВА

Романтичари у староградској музици

гим бићима, као што је то био
случај с млиновима по Србији.

Живана Крејић је током ис-
траживања дошла до податка
да је на територији Војводине
било 282 ветрењаче. Данас их
има свега 11 и све су у лошем
стању. У нашем граду је 1872.
године била подигнута једна,
а 1855. године помињу се три
ветрењаче. Оне су се налазиле
на путу за Вршац, односно у
околини данашњег Еванге-
личког гробља. Такође, у До-
лову су биле изграђене две ве-
трењаче.

Ауторка је на крају вечери
публици поделила готово цео
тираж од 150 примерака. То-
лико је успела да одштампа
средствима које је добила од
АП Војводине. Она је напоме-
нула да Град Панчево није на-
шао за сходно да суфинанси-
ра тај њен пројекат.

Архитектонском факултету у
Београду, и Бранислав Милић,
етнолог Завода за заштиту спо-
меника културе Зрењанин. Раз-
говор је водио новинар Ненад
Живковић, који је  приредио
сегмент разговора о војвођан-
ским ветрењачама на филму.

– У време када су настајале
ветрењаче, оне су, као и цркве,
биле репери у простору. Мате-
ријал од којих су биле грађене
био је квалитетан и потицао је
из непосредног окружења, од
земље из које тај објекат и ни-
че. Масивни, високи зидови
грађени су од опека и ћерпича,
док су етаже и механизам били
прављени од дрвене конструк-
ције, и то од изузетно квали-
тетног дрвета које може да из-
држи сву ту експлоатацију –
рекао је Грбић.

Бранислав Милић се освр-
нуо на технички аспект ветре-

њача и друштвену функцију
коју су ти „дивови равнице”
имали:

– У конструктивном смислу
не постоје савршенији објекти
народног градитељства. Нажа-
лост, остало их је веома мало.

Он је објаснио да је кров
био покретан и окретао се у
правцу ветра и помоћу тзв. ђа-
воље греде, док су крила оду-
век била главно обележје ве-
трењача. Кад је ветар био по-
вољан, радило се даноноћно, а
у том периоду за 24 сата мо-
гло се самлети свега 700 кило-
грама жита.

Воденице су имале и дру-
штвену функцију – у њима су
се људи окупљали и диванили.
Како је рекао Милић, због ин-
тензивног живота у њима и око
њих, није се испредало тако
много празноверица и прича о
демонима, вештицама и дру-

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре
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Панчевачки алтернативни и
експериментални бенд „Tran-
seen” (две бас-гитаре и елек-
тронске матрице), који чине
наши суграђани Ђурађ Ши-
мић и Дејан Чанчаревић, у су-
боту, 6. децембра, наступио је
као гост београдског бенда
„Артан Лили” у Дому омлади-

не Београда. Иако је састав
више пута свирао у главном
граду, тај наступ је за „Tran-
seen” био веома важан и због
растуће популарности бенда
домаћина, па су Панчевци ту
прилику искористили и за
промоцију свог првог албума,
који ће ускоро бити објављен.

Наступ бенда 
„Transeen”

ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ ССВВИИ//ССВВУУДДАА

Владало је велико интересовање за прву књигу Живане Крејић
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Роман „Приче о црвеном
сирку” изазвао је огромну
пажњу и кинеске критике и
читалаца, а захваљујући
истоименом филму реди-
теља Џанга Јимоуа, који је
на филмском фестивалу у
Берлину 1988. године до-
био награду „Златни ме-
двед”, прославио је Моа Је-
на широм света.

Окосницу романа чини
борба сељака против Јапана-
ца у Другом кинеско-јапан-
ском рату (1937–1945) у пи-
шчевом фиктивном завича-
ју Гаоми. Нараторов деда,
носач Ју, заљубљује се у лепу
девојку коју носи у свадбеној
носиљци ка кући њеног бу-
дућег мужа, губавог сина
имућног пециракије. Ускоро
одлучује да убије и млади-
ног мужа и њеног свекра, па
почиње да живи с њом, на-
стављајући да производи ра-
кију од сирка. Рат све више
бесни, а Ју све више напре-
дује у војсци и полицији...

Напуштањем традицио-
налног линеарног историј-

ског наратива (роман се са-
стоји од пет новела моза-
ички уклопљених у једин-
ствену целину) и преплита-
њем митова и легенди са
суровим причама из савре-
меног доба, наратор се кре-
ће напред и назад у време-
ну и простору, попуњава
празнине у причи и износи
претпоставке о осећањима
својих предака из различи-
тих углова.

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, 17. децембра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питање „Шта наши преци нису могли ни
претпоставити о добу у којем ми живимо?”, наградиће-
мо по једним примерком књиге „Приче о црвеном сир-
ку” Моа Јена. 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.

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Марија Лигети Балинт, 

пијанисткиња

ФФИИЛЛММ  „Човек који лечи
музиком” је документарац
Хорвата Силарда о музича-
ру Иштвану Јесенском, који
живи у хармонији с приро-
дом, поједностављујући жи-
вот и уздижући га на ниво
светиње. Његова музика је
спојила традиције тибетан-
ског певања, шаманских
бубњева, персијског сарода,
разних свирала, гитаре, ма-
ђарске цитре, звукова при-
роде, плеса на киши… Он је
провео петнаест година у
Индији проучавајући леко-
вито дејство музике на сва
жива бића. Магија његове
необичне музике крије се у
споју древних тајни, премо-
шћавању времена и обједи-
њењу света кроз музику. О
лековитом дејству музике
писао је и Масару Емото. 

ККЊЊИИГГАА  „Порука воде” са-
држи фантастичне слике за-
мрзнутих капи воде којој су
претходно пуштали разно-
врсну музику. Кад је музика
пуна љубави, кристали воде
су прелепих правилних об-
лика. Наћи ћете објашњење
какво је дејство речи, слика
и емоција на воду, али и на
наше тело, које је и само ве-
ћим делом грађено од воде.

ККООННЦЦЕЕРРТТ::  „L’Arpeggiata” је
барокни ансамбл који изво-
ди рану музику на копијама
барокних инструмената.
Његов концерт је преносила
телевизија „Mezzo”. Дивни

звуци лауте, виоле да гамба,
виолине, дулсимера, чемба-
ла... и ето нас опет у музеју
инструмената и музике у
Будимпешти, где смо летос
Атила и ја свирали на ци-
трама и старим клавијатур-
ним инструментима. Стара
музика је одлична против-
тежа савременој музици,
којој сам у последње време
посвећена. Након Бартоко-
вих композиција за цитру и
клавир радићемо нешто са-
свим необично на наредном
наступу у оквиру промо-
концерта дуплог албума
„Remix Eye Movement” у де-
цембру. Биће то експери-
ментална импровизација
уживо, а друштво нам, по-
ред идејних твораца – Ме-
линде Лигети и Нормана
Бајокија, праве сјајни креа-
тивни музичари из Панчева
и иностранства. Прави увод
у празнично расположење!
Уживајте у љубави, хармо-
нији и лепоти живота. Оста-
ло стварно није битно…

Увод у празнично
расположење

„Приче о црвеном сирку”
Моа Јена

ИНТИМНЕ „НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ”

ПРИЧЕ ИЗ ТУШ-КАБИНЕ

У Уметничкој галерији бугар-
ског града Русе прошле среде,
3. децембра, отворена је изло-
жба радова из Ликовне коло-
није „Делиблатски песак”.
Представљено је 36 уметнич-
ких дела насталих у послед-
њих петнаест година, која су
била изложена у оквиру јуби-
ларне изложбе поводом 45 го-
дина постојања и рада Колони-
је. Међу изложеним делима
има слика панчевачких слика-

ра: Чедомира Кесића, Миливо-
ја €орђевића, Ивана Величко-
вића, Јелене Лалић, Милосава
Урошевића, Јелене Бадњевац
Ристић, Наде Оњин Жужић,
Драгана €орђевића, Иване
Маркез Филиповић и других.
Заступљени су и сликари из
иностранства, као и знатан

број аутора из различитих срп-
ских ликовних центара. Изло-
жбу прати и богато илустрова-
ни каталог са опширном сту-
дијом о првих тридесет година
Колоније и сликама које су
том приликом постављене.

Културна сарадња КПЗ-а и
Уметничке галерије града Ру-

се започета је 2007. године и
од тада сваке године бугарски
академски сликари из тог гра-
да гостују у панчевачкој коло-
нији.

Отварању су присуствовали
чланови КПЗ-а, који је и орга-
низатор колоније у Песку –
Јелена Марковић и председ-
ник Стојан Бошков, као и
панчевачки сликари Милосав
Урошевић и Јелена Лалић.

Изложба ће бити поставље-
на до 10. јануара, а након тога
се сели у Благоевград у Бугар-
ској. Гостовање ЛК „Делиблат-
ски песак” у граду Русе помо-
гли су Покрајински секрета-
ријат за културу и Град Панче-
во, ресор за културу.

„Анализа простора”
Марије Каузларић,
Марка Тирнанића и
Соње Радаковић

Шта се ових дана 
догодило с Галеријом
савремене уметности

Посетиоци Галерије савреме-
не уметности били су затече-
ни променом која се у њој до-
годила 5. децембра. Наиме,
белим непровидним завесама
цео простор је подељен на
(интимне) боксове, од којих
неки нису сасвим празни. Та
промена је резултат рада тро-
је уметника из Београда – Ма-
рије Каузларић, Марка Тир-
нанића и Соње Радаковић, ко-
ји су се у оквиру програма
„Нове технологије” предста-
вили својом заједничком
„Анализом простора”.

Они су кроз лична истражи-
вања, независно, дошли до ра-
да који испитује структуру га-
леријског и личног простора.

– Било нам је занимљиво да
простор галерије поделимо на
коморе, да га деконструише-
мо. Посетилац изложбе губи
оријентацију и немогуће је да
он сагледа целу поставку.
Свако ће имати своју руту
кретања кроз изложбу, посе-

доваће сопствену перцепцију
радова на које наилази и на
основу тога ће правити своју
интерпретацију виђеног – ре-
као је Марко Тирнанић.

Публика је притом позвана
да и сама (већ самим уласком
у галерију) учествује у тој
просторној инсталацији, а
сваки појединац добија мо-
гућност да се у боксу изолује
од осталих посетилаца. Дожи-
вљај је сличан ономе када сте
у кади ограђеној купатилском

завесом, једино што у сваком
моменту неко може да уђе у
ваш бокс и поремети самоћу.

– Простор туш-кабине је
наш интимни простор у којем
немамо никаква друштвена
ограничења. Ту смо сами са
собом. Било нам је занимљи-
во да, не у симболичком, него
у визуелном смислу, то пре-
несемо у галерију. Посетилац
има утисак да је у интимном
окружењу, у кабини, а та ин-
тима је крхка, јер у сваком

тренутку неко може да уђе у
тај простор – објаснио је Тир-
нанић.

Поједине „интимне кабине”
подразумевају додатни садр-
жај – ћуп који плаче/пева,
столицу, букет цвећа, видео-
инсталацију о пљувању по се-
би, камеру... Управо та каме-
ра уводи тему о надгледању и
„великом брату” који је ту, у
нашим собама, купатилима,
туш-кабинама.

Овај програм је реализован
у оквиру осмих панчевачких
„Нових технологија”. Како је
објаснила Ивана Маркез Фи-
липовић, уредница ликовног
програма Галерије савремене
уметности, постоји презаси-
ћеност технологијом, па се за-
то одустало од „задате теме” и
ове године је изабрана једна
интимна прича.

„Кроз анализу простора
они (Марија Каузларић, Мар-
ко Тирнанић и Соња Радако-
вић – прим. аут.) визуелним
језиком говоре о опасности
тзв. роботизованог придржа-
вања норми које само по себи
представља корупцију идеје
јавног простора што је скоро
увек на граници личних ин-
тереса”, приметила је ликов-
на критичарка Зорана Ђако-
вић Минити.

Изложба се може погледати
до 15. децембра.

На сцени Културног центра у
понедељак, 8. децембра, при-
казана је монодрама „Кон-
траш” Душка Премовића, коју
је извео глумац Љубомир Бан-
довић. Са изразитим трагико-
мичним приступом и уз благу
едукативну функцију, комад се
бави судбином Поњаве, „приу-
ченог магационера и интелек-
туалца опште праксе”. Он је не-
схваћен од стране других људи,
жељан пажње и прилике да из-
несе властите ставове према
важним светским и национал-

ним питањима, а у свом упро-
шћеном поимању компликова-
них односа међу народима и
државама често стиже близу
истине. Поњава је с једне стра-
не типизирани представник
народа с подручја бивше СФРЈ,
а с друге индивидуализовани
трагични лик који не може да
сачува чак ни властиту породи-
цу од распада. Три бивше жене,
син кога не виђа, емотивна пу-
стош и самоћа део су његове
интимне драме. Једино што му
преостаје јесте да „бистри”

светске теме и даје тезе и пред-
логе како се са српским наро-
дом може „изаћи на крај”. По-
њава је деловао као антијунак
једног доба транзиције, проти-
ван свему, па чак и себи и свом
интересу. Бандовић је изнео тај
лик лагано, сигурно и природ-
но, и током целе представе
спонтано комуницирао с пу-
бликом.

За разлику од великог броја
сличних драма које за главни
циљ имају само то да буду за-
бавне, или да пак исмеју нарави

свог доба, „Контраш” показује
јасну едукативну тенденцију.
Стиче се утисак да аутор (као и
извођач) жели да кроз ову „на-
родску комедију” укаже гледао-
цима на то да од прича о вели-
ким темама нема велике кори-
сти и да је потребно мењати нај-
пре себе како би цело друштво
могло да крене напред. Питка,
весела и на моменте тужна ко-
медија оставила је велики ути-
сак на присутне, а крај извођења
је дочекан с гласним аплаузом
који је дуго трајао. С. Ћ.

КОЛОНИЈА „ПЕСАК” У РУСАМА

Слике из наше богате збирке

ТРАГИКОМИЧНА МОНОДРАМА О НАШЕМ НАРОДУ

Поњава као антијунак једног доба

Инспирисан књигом „Ex Pon-
to” Иве Андрића, Драган Стој-
ков је приредио занимљиву
изложбу слика, која је панче-
вачкој публици представљена
у понедељак, 8. децембра, у
Народном музеју. Сомборски
сликар се представио с 24
платна, у којима је лирика те
Андрићеве књиге на неки на-
чин транспонована на језик
слике.

– Концентрисао сам се на
љубавну поезију. Најпре је то
била „Santa Maria della Salute”

Лазе Костића, пошто живим у
кући у којој је некада живео
тај песник. Из дружења с Ма-
тијом настао је циклус „Вера
Павлодољска”, а из дружења с
Павићем циклус о „Хазарском
речнику”. „Ex Ponto” сам
одавно ишчитавао и одабрао
сам ту књигу, јер су друга дела
Иве Андрића много обимнија
и озбиљнија, а „Ex Ponto” је
само делић његовог опуса и
настао је на почетку његовог
стваралаштва – рекао је Дра-
ган Стојков.

Сва те слике заступљене су
и у двојезичној монографији
Драгана Стојкова, и то је ње-
гова пета публикација посве-
ћена књижевницима.

Како је у каталогу објавље-
ном поводом изложбе приме-
тио Сава Степанов, Стојков је
склоност ка фигурацији и спе-
цифичном реалистичном сли-
карству испољавао већ у сво-
јим раним наступима, док се
касније издвојио као један од
наших најубедљивијих фото-
-реалистичких сликара.

Рођен је у Сомбору 1951.
године , где је завршио основ-
ну школу. Средњу школу за
примењену уметност, гра-
фички одсек, завршио је у
Новом Саду, а потом и Акаде-
мију лепих уметности у Вене-
цији, у класи Кармела Зотија.
Прву самосталну изложбу
имао је 1971. у Новом Саду и
досад је излагао самостално
преко 150 пута.

Изложба у Народном музеју
може се погледати до 22. де-
цембра.

СЛИКЕ ДРАГАНА СТОЈКОВА

О Андрићу, из другог угла

Стране припремила 
Драгана 

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

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

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

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

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

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

Драга 
учитељице

Свакога дана када
школско звоно звони
и залупе се врата,
учас помислим да је мој тата,
а то наша учитељица
затвара врата.
Ситног хода и с погледом благим,
дели с нама своје
време као са својим 
друговима драгим.
Има дана када су нам
главе као луде,
а њене очи пуне туге.
И тако пролазе дани, а она је
наша рука спаса,
пуна информација као
велика НАСА.
То је укратко наша
учитељица и после вртића
наша одгојитељица.
И да завршим ову тему:
хвала јој на свему!

Лука Бркић (III-2), 

ОШ „Јован Јовановић Змај”

Другарство
Имам једног друга
има и он мене
заједно смо јачи
од најтврђе стене.

Другарство је вредност,
треба га чувати,
јер ко добро ради,
добрим му се врати.

Пролази детињство,
трајаће све краће.
Све ће да избледи.
Другарство остаће.

Зато воли друга
ко рођеног брата.
Право је другарство
вредније од злата.

Павле Милутиновић (III), 

ОШ „Свети Сава”

Волим баку
и деку

Волим своју баку и свог деку
највише на овом свету.
Са баком печем укусне колаче
и мазим једно слатко маче.
Са деком се играм и цртам свашта,
у томе ми помаже његова машта.
Бако и деко, заувек вас памтим
и када одете на небо,
ја ћу да вас својим мислима вратим.

Ана Костић (II-1), 

ОШ „Стевица Јовановић”

Алгебра
Алгебра ми даде проблем
што ме страшно мучи,
пробала сам да га решим
кад сам дошла кући.

Размишљала, мучила се,
заболе ме глава,
дохватих се телефона,
нека проба Сава.

Већи проблем Сава има
од алгебре моје,
jер размишља како Мари
пеге лепо стоје.

Маша каже за задатак
има још времена,
јер је Лукин чуперак
на врху темена.

Бетина ми мама каже
да није код куће,
отишла је код Лава
да алгебру уче.

Пријатељи моји драги,
од вас вајде нема,
вама љубав од алгебре
већи проблем спрема.

Елизабета Јагица (V-2), 

ОШ „Јован Јовановић Змај“

Moja 
другарица

Другарица ми је увек ту
у добру и у злу.

Кад сам тужна, њој се жалим,
кад сам срећна, њој се хвалим.

Делимо тајне све
и увек смо заједно.

Волела бих да је увек тако,
јер другачије би било наопако.

Не знам шта бих ја без ње,
увек ту је за мене.

Анђела је име право,
јер друго јој не би стајало.

Јелена Рађеновић (III), 

ОШ „Свети Сава”

Гладни зека
Око моје баште
скакутао зека.
Хтео је да украде
купусића мека.

Али није мого,
ограђена башта.
Тако нашем зеки
догађа се свашта.

Мали зека није
више много гладан.
Најео се траве,
шта ће друго јадан.

Пустио бих зеку
на страну дијету,
али зека може
да направи штету.

Најешће се купуса
који није зрео,
болеће га стомак,
а то не бих хтео...

Павле Милутиновић (III), 

ОШ „Свети Сава”

Бели голуб
Свакога јутра
један голуб бели
слети ми на прозор
и срећу пожели.
А ја бих њему
уместо хвала
мрвице хлеба 
и воде дала.
Када мрвице поједе
и попије воде,
залепрша крилима
и срећном јату своме оде.

Марија Милетић (III-2), 

ОШ „Јован Јовановић Змај”

Пролеће
Пролеће још стигло није,
ал’ се тамо негде крије.
Ту је иза жбуна,
ту је ливада цвећа пуна.
Тамо је река пуна жеља,
тамо је поље пуно весеља.
Ту код тебе сунце је, 
сада зима више није. 
Птице се враћају с југа, 
а напољу друг до друга.

Уна Каначки (III-1), 

ОШ „Стевица Јовановић”

Колико је живот
велики, а свет мали
Колико је живот велики, 
а свет мали,
о томе стално размишљам.

Да ли је свет већи од живота
то желим да знам,
то желим да знам
о томе се стално питам.

Прочитаћу књиге све
пробаћу да се распитам
јер то желим да знам,
о томе се стално питам.

Кроз живот ћу све да научим
јер још сам малена,
а то желим да знам,
то желим да знам.

Јована Грабунџија (II-1), 

ОШ „Јован Јовановић Змај”

КОНКУРС У ТОКУ

САШИНА ПОЕТСКА СТВАРАОНИЦА

Четвртак, 11. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs

Мој пас
Рећи ћу вам у овај час
мој љубимац је бигл пас.
Рећи ћу вам овог часа
то је много слатка раса.

Црна њушкa, дуге уши,
куда прође, све поруши.
Ја му кажем: „Бони, седи!”,
а он мене чудно гледи.
Ја му кажем: „Бони, стој!
Није ово терен твој”.

Ена Вукадиновић (I-4), 

ОШ „Свети Сава”

Мој деда
Коса седа, седа брада,
младић некад, дека сада.
Мој је деда мајстор био,
разне ствари направио.
Алата бројног још и данас има,
па помаже несебично свима.
Када ми се нека играчка поквари,
мој деда је склопи, поправи.
У многе се ствари разуме,
само једно никада не уме:
не зна да ме разочара, растужи,
увек ми пуно љубави пружи.
Због свега овога песму деки пишем
и никада из свог срца
не желим да га избришем.

Маша Павловић (IV), 

ОШ „Свети Сава”

Нисам ја за дуге приче,
проза, знате, зна да гуши,
ја саградим тврђавицу,
дуне ветар, па је сруши.

Цветна поља и ливаде,
коње вране и кочије,
прозом почнем ја да сликам
падне киша, све разлије.

Размажу се боје речи
по папиру док „кекс” кажеш,
реченице предугачке,
на хлеб можеш да их мажеш

По шумама и горама,
од Кулина, све до бана
кад напишем реченицу,
уплаши се баба Стана.

Е, па нећу да се трудим!
Кратко јасно у песмицу,
не треба ми врећа речи,
моја прича има скицу.

А ко хоће, нека пише
приповетке и романе.
Писала бих можда и ја,
ал’ не бих због бабе Стане.

Мајда Амбруш (VII-2), 

ОШ „Свети Сава”

Дете
Свака мајка се брине за своје дете.
Свако дете воли своју мајку.
Можда тата некада нема времена,
али и он воли своје дете.
Свако дете без мајке пати
и чека тату да се с посла врати.

Милован Мима Шапоњић (IV-5),

ОШ „Мирослав Антић”

Због баба Стане



Учестале саобраћајне несре-
ће у којима су млади људи
изгубили живот навеле су
државу да донесе прописе
који ће возачима млађим од
двадесет једне године огра-
ничити учешће у саобраћа-
ју. Помињала су се ограни-
чења у погледу сатнице, од-
носно забрана млађима од
двадесет једне године да
управљају аутомобилом од
23 сата до шест сати, али и
забрана управљања возили-
ма са снажним мотором или
великом кубикажом.

Идеја о ограничавању
управљања моделима који
поседују јаче агрегате наи-

шла је на неодобравање гра-
ђана, али и појединих
стручњака, првенствено због
чињенице да велики број во-
зача већ поседује аутомоби-
ле одређених перформанси.
Од момента када добију во-
зачку дозволу па до наврше-
не 21. године новопечени
возачи уопште не би могли
да седну за волан.

Тражило се адекватно ре-
шење за овај проблем и, по

свему судећи, дошло се до
нечег што је прихватљивије.
Предложено је је да се мла-
дима забрани управљање ау-
томобилима код којих је од-
нос снаге мотора и масе во-
зила већи од 76 коњских сна-
га (56 киловата) по тони.
Калкулацију о односу снаге и
масе можете урадити сами.

Техничке податке о вози-
лу пронађите у саобраћајној
дозволи: ознака Г је маса
возила, док је ознака П.2
снага мотора изражена у
киловатима. Поделите сна-
гу с масом израженом у то-
нама (не у килограмима) и
добићете жељени однос. На

пример, „фијат пунто” с ди-
зел-мотором од 1.300 куби-
ка има снагу од 75 коњских
снага: 75 кс / 1,130 т = 66,37
коњских снага по тони, што
значи да је аутомобил аде-
кватан за младе возаче.

Ипак, и ова идеја, уколи-
ко се спроведе у дело, заси-
гурно ће  оштетити возаче
чије једино породично во-
зило не испуњава наведене
стандарде.

- - - - - - - АКТУЕЛНО - - - - - - - 

Продато преко 
30 милиона возила

Увек у врху 
Це-сегмента

Ако занемаримо „југo”, за који
други аутомобил се може рећи
да има атрибут „национални”?
У ову групу се могу сврстати
многи модели, али ипак један
производ „Фолксвагена” мо-
жда предњачи у освајању титу-
ле националног, а то је „голф”. 

Ђуђаров дизајн
Ове године „голф” обележава
свој четрдесети рођендан, а
током четири деценије прода-
то је преко тридесет милиона
возила кроз седам генерација
овог модела. Све је почело
још током шездесетих година
прошлог века, када су немач-
ки инжењери започели рад на
новом моделу који ће побољ-
шати пословање „Фолксваге-
на”, јер је продаја чувене „бу-
бе” слабила.

Жеља произвођача је била
да купцима понуди модеран
аутомобил са снажнијим мо-
тором, али дотадашњи прото-
типови нису испунили очеки-
вања. Куповином компаније
НСУ 1969. године „Фолксва-
ген” је добио технологију која

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

ЗАУВЕК МЛАД

му је била потребна за израду
аутомобила какав су замисли-
ли: с погоном на предњим
точковима уз помоћ мотора
који се налази напред и има
водено хлађење.

Тако је 1974. године пред-
стављена прва генерација
„голфа”. Аутомобил је био до-
падљивог дизајна који је дело
чувеног Италијана Ђуђара, а
кабина је путницима пружала
доста комфора, што није био
случај с конкурентним моде-
лима. У прве примерке су
уграђивани мотори од 1.100 и
1.500 кубика, који су развија-
ли 49, односно 69 коњских
снага. Челници „Фолксваге-
на” су очекивали велики
успех свог новог аутомобила,
али нису могли ни замислити
да ће за нешто мање од две го-
дине бити продато преко ми-
лион примерака. Прва гене-
рација „голфа” се производи-
ла све до 1983. године и укуп-
но је направљено скоро седам
милиона аутомобила. Треба
напоменути да с првом гене-
рацијом „голфа” долази и ера
турбодизел мотора, који од
тада бележе праву експанзију,

а њихов развој константно на-
предује до данас.

Технички испред свих
Друга генерација је имала сво-
ју премијеру на ауто-салону у
Франкфурту 1983. и у односу
на прву је била знатно већа.
Овога пута за дизајн су били
заслужни немачки стручњаци,
а као и претходник, овај модел
је имао верзије с троја и петора
врата. Модел бележи успехе на
свим тржиштима, а у Америци
је 1986. проглашен за аутомо-
бил године. Мотори су били
идентични као код претходни-
ка, са одређеним побољшањи-
ма, а најснажнији је био онај
од 1,8 литара радне запремине
и 137 „коња”, који је уграђиван
у добро познату ГТИ верзију.
Популарна „двојка” се произ-
водила и у фабрици ТАС у Са-
рајеву, а с производних линија
је изашло око 150.000 „голфо-
ва”. Према неким подацима,
на територији данашње Босне
и Херцеговине „голф двојка”
чини 22 одсто од укупног броја
регистрованих возила.

Трећа генерација се појавила
1991. године и у односу на прет-
ходне две представљала је пот-

ДОБРО РЕШЕЊЕ ИЛИ НЕ?

пуно нов аутомобил. Поред хеџ-
бек и кабриолет верзије, купци-
ма је понуђен и караван. Од
1993. у „голф” се уграђује први
дизел-мотор с директним убри-
згавањем, 1995. ваздушни јастук
за возача постаје део стандардне
опреме, а АБС се стандардно
уграђује од 1996. Нема сумње
да, захваљујући поузданости и
опреми, „Фолксваген” с „гол-
фом” постаје лидер у Це-сегмен-
ту, па се ова класа возила и данас
популарно зове „голф класа”.

Крајем деведесетих година
на тржишту се појављују моде-
ли других произвођача који су
претендовали да постану најбо-
љи у класи, тако да је било не-
миновно направити нови
„голф”. То се и догодило 1997,
када је званично почела произ-
водња четврте генерације. Овај
модел је својим дизајном, како
спољашњости, тако и ентерије-
ра, поставио нове стандарде и
могао је да се мери са знатно
бољим и луксузнијим возили-
ма тог доба. Мотор 1.9 ТДИ пр-
ви пут је уграђен у „голф”, а ње-
гова економичност и поузда-
ност су и данас на цени када је
реч о половним возилима.

Сваки део на аутомобилу има
свој радни век, а у зависности
од улоге и материјала од којег
је направљен, мења се чешће
или ретко. Гума се због својих
еластичних, заптивних и ап-
сорбујућих особина налази у
готово свим системима и
склоповима возила и има бит-
ну улогу. Временом гума губи
своја својства због метеороло-
шких утицаја (топлота и
хладноћа), абразивних суп-
станци као што је со, али и
дејства сила које се јављају то-
ком експлоатације возила.

Тако, на пример, манжетна
на хомокинетичком зглобу има
улогу да заштити овај део од
продора воде и осталих нечи-
стоћа. Хомокинетички зглоб
има двоструку улогу код ауто-
мобила с погоном на предње
точкове – да пренесе снагу с мо-
тора и мењача на точкове и
омогући заокретање точкова,
објашњавају сервисери „Ауто-
ремонта Пивашевић”. Унутра-
шњост овог зглоба је прекриве-
на графитном машћу која сма-
њује трење и неопходна је за
правилно функционисање.
Манжетна се током заокретања
точкова шири и скупља и с вре-
меном долази до њеног пуцања.

Тада вода продире у хомо-
кинетички зглоб и испира
графитну маст, што доводи до

ОДРЖАВАЊЕ ГУМЕНИХ ДЕЛОВА

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

И трап аутомобила има де-
лове који су направљени од гу-
ме, као што су силен-блокови.
Ови делови имају улогу да ап-
сорбују вибрације у току во-
жње и веома су оптерећени.
Код великог броја возила они
су саставни део предњег и зад-
њег трапа, а њихова исправ-
ност је веома битна за сигурно
управљање возилом. Дотраја-
лост силен-блокова открива
непријатан звук налик шкри-
пању или велике вибрације
приликом преласка преко не-
равнина. Савет сервисера је да
се ови делови што пре замене,
јер у супротном може доћи до
квара другог дела на вешању
због повећаних вибрација.
Проверу исправности гумених
делова и носача можете извр-
шити бесплатно у „Ауторемон-
ту Пивашевић” током „Винтер
чек-ап” акције, која траје до
31. јануара 2015. године.

Четвртак, 11. децембар 2014.

automobilizam@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Немања 
Урошевић

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

„Хјундаи” је направио спе-
цијалну верзију свог модела
„тусон”, у част популарне те-
левизијске серије „Мртви хо-
дају”. У аутомобилу се нала-
зи специјална опрема за пре-
живљавање у случају апока-
липтичног напада зомбија.

Око 16 одсто људи никада не
пере свој аутомобил, док 53 од-
сто то учини једном месечно.

У Русији се сматра кривич-
ним делом уколико возите
прљав аутомобил. 

Возачи у Туркменистану
имају право на 120 литара
бесплатног горива месечно.

Уколико сте у могућности
да купите „ролс-ројс фан-
том”, на располагању вам је
избор од 44.000 боја каро-
серије.

„ФАНТОМ” У ХИЉАДАМА БОЈА

Покровитељ стране

001133//333333--335555

www.auto-remont.co.rs

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

великог трења и потенцијалне
блокаде точка у току вожње.
Ако током окретања управља-
ча чујете звук налик крцкању,
обавезно проверите стање
манжетне и зглоба. Уколико
је манжетна оштећена, обаве-
зно се обратите сервисерима.
Потребна је демонтажа овог
склопа с полуосовине, његово
чишћење, поново подмазива-
ње и замена манжетне. Међу-
тим, ово није једини гумени
део који има битну улогу, ка-
жу у „Ауторемонту Пиваше-
вић”. Носачи мотора и мења-
ча су такође направљени од
гуме и имају свој век трајања.

Наши путеви су прилично
оштећени и у вожњи наилази-
мо на велики број неравнина
и рупа, а силе се преносе на
цело возило. Ови носачи има-
ју улогу да апсорбују поменуте
силе, а њихова дотрајалост
драстично смањује улогу ап-
сорбера. Резултат тога могу

бити већа оштећења на ме-
њачком систему и мотору
услед вибрација. Повећана
бука у кабини, брујање и оте-
жана промена брзина су само
неки од показатеља да је вре-
ме да проверите носаче на
овим деловима аутомобила.

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

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

• контрола централе убризгавања егзами-
нером

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

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

зуелни преглед предњих кочница)
• контрола метлица брисача

• контрола предње светлосне групе и сигна-
лизације

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

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

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

БЕСПЛАТНА ЗИМСКА КОНТРОЛА

Линија „голфа”, није грешка



ПРОДАЈЕМ фиjат брава
2001, 1.6, металик, реги-
строван – септембар.
064/458-24-48. (СМС)

ПРОДАЈЕМ рено клио,
2004. годиште. Тел.
063/720-55-68. (185415)

РЕНО меган 16-16, први
власник, гаражиран, годи-
ште 2004, прешао 35.000
км. 062/313-313. (185880)

МЕГАН 1.5 ДЦИ, екстрим,
2008, одличан. Тел.
066/319-258. (185892)

ПРОДАЈЕМ голф 2, реги-
строван, исправан и опел
кадет. 013/312-443.
(185917)

ЈУГО ин, 2006, плин ате-
стиран, прва боја, 1.100
евра. 065/408-06-22.
(186022)

ФИЈАТ пунто, стило, мул-
типла, сеићенто, палио,
браво, брава, крома, у
деловима, сви мотори и
модели. 063/289-350.
(185898)

ТОЈОТА корола 1.300 ХЛ,
1989, прешла 135.600,
први власник. 069/847-90-
07, Никола. (185966)

РЕНО клио 1, 1.2 Б, 1997,
регистрован до августа
2015. 064/853-43-88.
(185975)

ХЈУНДАИ аксент 1.5 б,
2004, регистрован до маја
2015, перфектно стање.
065/954-95-49. (185975)

307 КАРАВАН 20 ХДИ,
2004, прешао 180.000, на
име купца, 2.950 евра.
064/866-22-86. (185196)

ГУМЕ, продајем половне
гуме из увоза. 060/140-06-
86. (185989)

КОРСА 1.2, 2003, троја
врата, фул опрема, реги-
строван, 2.400 евра. Тел.
064/318-90-95. (185196)

ГОЛФ 4, 2001, 1.6 б, одли-
чан, зимске гуме, на име
купца, 2.999 евра.
063/663-642. (186009)

ФОРД фокус 1.8 ТДЦИ,
2001, караван, истекла
регистрација, 1.600 евра.
065/408-06-22. (186022)

ФОРД куриера 1.8 Д, 1998.
годиште, пик-ап, путнич-
ки, нерегистрован.
064/431-51-37, 650 евра.
(186014)

ОПЕЛ вектра, 1.6, 1991.
годиште, плин атестиран,
тек регистрован, власник.
063/858-48-21. (1856027)

ПЕЖО 407, SW 2005, 1.6
ХДИ, панорама кров, на
име. 064/508-60-40.
(186029)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2002.
годиште, сервисиран,
170.000, 1.700 евра.
063/831-66-66. 8186098)

ПУНТО 1.9, ЈТД, мултијет,
2002. регистрован.
061/254-73-76. (186105)

БМВ 320, 2001, караван,
металик сив, регистрован.
061/254-73-76. (186105)

ПРОДАЈЕМ комби ивеко,
1996. годиште, 800 евра.
069/220-27-07. (186065)

ПРОДАЈЕМ зимске гуме
13, 14, 15 и 16 цоли.
064/993-71-87. (186023)

АЛФА 147, 1.6, 3В/5 Б,
2001. годиште, власник,
гаражиран, 1.750 евра.
066/804-46-38. (186097)

ЈУГО корал 1.1, 2005, ате-
стиран плин, црвен, одли-
чан, власник. 064/142-55-
93. (186133)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени
мењач, алу фелне.
064/856-60-65. (186133)

ПРОДАЈЕМ голф 5, 2004,
1.4, 4.700 евра. 063/892-
08-35. (186200)

ПРОДАЈЕМ опел астра
1.6, 1992. годиште.
063/784-22-52. (186182)

ПРОДАЈЕМ опел кадет
караван, 1.6 бензин.
064/569-00-01. (186183)

ПРОДАЈЕМ голф 3, дизел.
060/533-35-75. (186183)

ПРОДАЈЕМ голф 2, реги-
строван, 1985. годиште.
065/414-38-84. (186216)

ПРОДАЈЕМ ИМТ 560,
очуван, власник. 069/634-
491. (186220)

ВЕКТРА 1.6, 1991. годи-
ште, бензин, плин, реги-
строван, 400 евра. Зоран,
013/355-538. (186227)

ПРОДАЈЕМ астра караван
1.4, ТНГ+бензин, 1997.
Тел. 062/885-43-00.
(186230)

ПЕЖО 206, 1.9 дизел,
2002. годиште, петора
врата, регистрован.  1.700
евра. 064/199-24-56.
(186238)

АЛФА 146, 1.6, 1998. годи-
ште, регистрован до 27.
јула 2015, цена 1.200.
064/894-12-03. (186279)

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. (185461)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
страних, домаћих, хава-
рисаних, неисправних.
066/409-991, 063/782-82-
69. (185461)

АПИПОНГ јелшинград

метарски с рунд машином

и двострано тоцило, преч-

ник камена 350 мм.

064/247-77-69. (186123)

КРУЊАЧ за кукуруз буб-

њар, 12 тона на сат, прода-

јем, 1.750 евра. 063/702-

76-84. (186258)

ПРОДАЈЕМ постављену
монтажну гаражу на Коте-
жу 1. 063/219-450.
(185920)

ИЗДАЈЕМ гаражу, мага-
цин, 52 м2, 10 х 5 х 3. 616-
024, 063/747-95-26.
(185868)

ИЗДАЈЕМ гаражу 50 м2 на
путу Панчево–Београд
као пословни простор или
магацин. 061/649-45-79.
(185869)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно пресни-
мавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (185872)

ТВ половни из увоза, 37,

55, 63, 72. 348-975,

066/348-975. (185873)

КОНЧАР шпорет, елек-

трични и веш-машина

индесит, продајем.

069/195-91-96. (186033)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-

дер и половни делови од

веш-машина. Тел. 252-05-

10, 063/703-76-07. (186010)

ТЕЛЕВИЗОРИ, половни,
екрани 51-60, гаранција,
3.500–4.000 динара.
064/118-83-57. (186220)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
комбинацију, веш-маши-
ну, шпорет електрични.
Мића, 013/346-790,
064/129-73-60. (186276)

ЋУРКЕ товне живе и уре-
ђене продајем. 063/751-
81-78. (СМС)

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

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

ПРЕОСТАЛА багремова
дрва на продају. 060/603-
32-32. (185433)

ГАРАЖНА врата, метал-
на, 220 х 190, продајем.
062/143-59-82. (185399)

ПРОДАЈЕМ бафер са сани-
тарним бојлером за цен-
трално грејање од инокса.
064/668-87-78. (185782)

БРИКЕТ, 4.400 динара
кубик, буков калоричан,
џакови, достава. 064/482-
65-53. (185574)

ТА пећ у одличном стању,
2,4 кв, 100 евра. 062/496-
297, Саша. (185850)

ВИСЕЋИ делови кухиње,
кревети, душеци, сунђери,
грејалице на продају.
065/353-07-57. (185859)

ПРОДАЈЕМ ново кожно
одело за бајкере. 064/135-
74-88. (185861)
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ПРОДАЈЕМ дебеле свиње
и прасад. 632-421.
(185865)

ТЕЛЕВИЗОР сони, шест
година стар, екран 70 цм,
јоги душек 190 х 90,
мушки бицикл чешки.
Тел. 332-916. (185866)

ПРОДАЈЕМ ауто-прико-
лицу и тестеру штил 41,
телевизоре грундиг и
филипс, мењач аудија 80
јаје. 064/822-96-82.
(185874)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи као нове 2, 3, 4
кв, најповољније у граду,
достава, монтирање,
гаранција. 061/137-98-10.
(185883)

ПРОДАЈЕМ трпезаријску
угаону клупу, сто, три сто-
лице. Тел. 064/959-98-64.
(185886)

НОВА пуна цигла, 10
динара, полован цреп
бечеј, играоница за децу
багер гусеничар. 063/265-
161. (185888)

ЗИМСКЕ гуме продајем
два комада, М+С, 185/65-
Р14. 064/127-22-48.
(185896)

НА ПРОДАЈУ два јоги
мадраца. Тел. 013/401-
005. (185908)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње,
може и полутке. Тел. 617-
336, 063/865-80-31.
(185909)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, два
киловата, са точкићима
елинд Ваљево, исправна,
80 евра. 063/800-01-96.
(185915)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
шпорет горење, браон
боје, одлично очуван.
060/369-42-31. (185942)

ПЕЛЕТ, преостале коли-
чине продајем, буква, ква-
литетно. 063/322-847.
(185976)

ПРОДАЈЕМ половне туча-
не радијаторе, марка
липовица, одличног ква-
литета, 110 ребара, 330
евра. 065/828-60-64.
(185979)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
и замрзивач. 061/673-07-
37. (186010)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-
чеве, регале, гарнитуре,
витрине, комоде, сто + 12
столица, спаваћу собу,
комбиновани фрижидер,
дечја колица, телевизоре,
двоседе, ел. шпорет, сто +
шест столица, ТА пећи,
машину за веш, суђе, мост
регале, тепихе, разно.
063/107-78-66. (185983)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ од 6 кв.
060/633-02-30. (185985)

КОКЕ носиље, старе десет
месеци, 250 динара
комад. 060/054-67-70.
(185994)

ПРОДАЈЕМ свиње.
065/370-56-77, 373-557.
(185995)

ПРОДАЈЕМ радијаторе,
врата. Тел. 061/634-32-93.
(185956)

ПРОДАЈЕМ полован
котао, 17 кв. 064/393-47-
18. (185958)

ПРОДАЈЕМ некоришћене
алуминијумске радијато-
ре за двособан стан.
064/489-40-36. (186075)

ПРОДАЈЕМ ремонтовне
ТА пећи, достава, повољ-
но. 064/494-90-23.
(186081)

ПОЛОВАНА угаона гар-
нитура, очувана, плаве
боје, плишана, 100 евра.
063/881-43-42. (186067)

ЗАМРЗИВАЧ 410 л,
исправан, очуван, марке
ободин, 10.500 динара.
064/324-08-48, 013/313-
693. (186001)

ЧЕТИРИ фелне 14 са
четири рупе за форд, две
фелне 13 са гумама за
фолксваген, две боце за
ауто-гас, агрегат од 2,1 кв,
косачица на струју од
1.302 W. 064/273-60-62.
(186014)

ВЕШ-МАШИНА горење
А++, 6,5 г, норвешки
радијатор 1.200 вати, гла-
мокс, годину дана старо,
четири године гаранције.
065/408-57-09. (186019)

МЕСНАТЕ свиње од 80 до
130 кг, две приколице и
плугове продајем. Пете-
фијева 113. 323-123.
(186018)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те. 063/773-45-97, 371-
568. (186011)

ХИТНО продајем ком-
плетну дечју собу за двоје,
кауч, веш-машину, фоте-
љу, сто за дневни боравак,
грејалицу на бутан, ТВ
витрину, повољно. Тел.
362-041, 063/709-53-13.
(186095)

БРИКЕТ еколошки, висо-
кокалорични огрев од
храта, преостали, повољ-
но. 743-792, 061/296-91-
67. (и)

ЗАМРЗИВАЧ сандучар
410 л – 260 л, фрижидер,
веш-машина, ТА 2,2 кв –
3,5 кв, трпезаријски сто са
столицама, телевизор,
регал, лежајеви, шиваће,
разно. Тел. 342-689,
063/861-82-66. (186118)

ПРОДАЈЕМ пресу за гро-
жђе и воће, 50 литара и
машину за мешење теста
и меса. 063/807-50-65.
(186125)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи 2,5,
3,5, 4,5 кв, достава, мон-
тирање, гаранција.
063/822-41-25. (186137)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи 2, 3, 4 и 6 кв,
достава, монтирање,
гаранција, повољно.
063/182-08-95, 335-930.
(186137)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећих
свих кв, доства, монтира-
ње, гаранција, повољно.
060/601-27-15. (186154)

ПАСАТ БЕ 3, шиваћа
машина неки, тестера дол
мар. 063/319-772.
(186153)

ПРОДАЈЕМ прасиће и
свиње, мање и веће.
060/322-47-42. (186159)

СВИЊЕ дебеле на прода-
ју. 372-768, 064/172-44-
10. (186190)

БРОДИЋ 9 х 2,80 мотор
меркур, 40 кс, замена ауто
или плац. 061/331-29-00.
(186191)

ФРИЖИДЕР 200 л, веш-
машина, комбиновани
шпорет, витрина, метална
колица. 064/635-77-42.
(186197)

ПРОДАЈЕМ стеону јуницу
и лактофриз за млеко 150.
Тел. 013/616-855.
(186204)

ПРОДАЈЕМ палму вели-
ку. 062/655-244. (186208)

ПРОДАЈЕМ комплетни
ентеријер мењачнице у
прометној улици центра
Панчева. Тел. 065/646-64-
48. (186211)

УЉНИ радијатор, 11 реба-
ра, плус вентилатор 3.600,
парочистач 2.500. Тел.
617-260. (186210)

ШПОРЕТ на дрва алфа 90,
може и централно греја-
ње. Зоран, 355-538.
(186277)

ПРОДАЈЕМ кавез с препе-
лицама, инкубатор мањи,
нов, врло повољно.
013/237-40-65, писаћи
сто. (186213)

ФРИЖИДЕРИ, замрзива-
чи, веш-машине, сушили-
це, шпорети из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(186240)

ПРЕОСТАЛО огревно
дрво, буква, багрем, храст.
Тел. 064/932-07-80.
(186239)

ИНВАЛИДСКА колица,
хармоника, компјутерски
сто, сточићи разни,
кухињски део. 064/157-
97-07. (186275)

МЕСНАТИ прасићи,
јагањци, свиње, услужно
клање и печење. 064/290-
50-29, 060/037-11-96.
(186267)

ТА ПЕЋ, сто + столице,
регал, судопера, кухиња,
ормани, кревети, витрина,
барске столице, чивилук,
кухињске комоде, трена-
жер, дневни сточић, ципе-
ларник, мојца фотеља.
064/155-38-13. (186268)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе сла-
вине, веш-машине, фри-
жидере, замрзиваче, аку-
мулаторе, каблове и оста-
ли метални отпад.
060/521-93-40. (185969)

КУПУЈЕМ: перје, старин-
ски намештај, сатове, сли-
ке, лустере, стари новац,
фигуре и остало. 335-930,
063/705-18-18.  (185878)

КУПУЈЕМ перјане јастуке,
дуње и јоргане, ТА пећи,
старе флаше од сифон
соде, стари новац, пенка-
ла, слике и друго. 335-974,
063/705-18-18. (185878)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи,
долазим. 062/974-14-04.
(185882)

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена за нове лио,
силиконске јастуке.
062/974-14-04. (186080)

КУПУЈЕМ неисправне
веш-машине, фрижидере,
шпорете, замрзиваче, бој-
лере, гвожђе. 061/287-48-
87, 064/126-11-28.
(186052)
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КУПУЈЕМ пилотску јакну
нову, бр. 56-58, нову. Зва-
ти – 21 сат. 013/352-203.
(186044)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (186092)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (186177)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи свих
величина. 064/366-57-87,
335-974. (186137)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи, нај-
боље плаћам. 063/822-41-
25. (186137)

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
добро плаћам, долазак
одмах. 060/601-27-15.
(186154)

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

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

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
кућу са две стамбене једи-
нице, с плацем, легализо-
вана. 064/066-78-43.
(185152)

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

КАЧАРЕВО, кућа 140 м2,
спрат, плин, помоћни
објекти, 28.500 евра.
064/271-74-67. (185472)

ПРОДАЈЕМ стамбену
јединицу с двориштем,
баштом у Качареву,
повољно. 013/362-851,
064/255-56-52. (185840)

ПРОДАЈЕМ кућу у гор-
њем граду. Тел. 069/737-
479. (185854)

ПЛАЦ 10 ари, Новосељан-
ски пут, 950 евра/ар.
063/719-98-95. (185906)

ПРОДАЈЕМ кућу с лока-
лом, Тесла. 064/559-17-
43. (185911)

БАШТА код ВП 5000, 14
ари + зидани објекат 9 х 4
+ гаража. 064/386-47-52.
(185912)

ПАНЧЕВО, центар, кућа
на 3 ара, продајем/мењам.
063/768-96-43. (185970)

ХИТНО продајем мањи
укњижен стан код хотела
„Тамиш”, власник.
063/194-19-56. (185991)

ПЛАЦ, Миса, Пелистер-
ска, 11 ари, 9.000; Старче-
во, спратна кућа, 40.000.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (186073)

ПРОДАЈЕМ плацеве 32
ара, 27 ари, Охридска ули-
ца, Кудељарац. 065/669-
47-56. (186078)

МИСА, кућа, комплетно
завршена, ЦГ, 6 ари,
77.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (186062)

СТРОГИ центар, кућа 180
м2, 100.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (186062)

КУЋА, Баваништански
пут 112 м2, 10 ари, 40.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(186062)

ЦЕНТАР, 10 ари плац,
фронт 22 м. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (186062)

СТАРЧЕВО, нова кућа
спратна, 220 м2, струја,
вода, 6 ари плаца, Срем-
ска улица, 35.000 евра.
Тел. 065/331-79-77,
061/131-49-77, звати од 9
до 19. (186002)

КУЋА, Качарево, ЈНА 35,
60 м2 и 6 ари плаца, дво-
риште избетонирано,
помоћни објекти, амбар,
12.000 евра. 062/175-94-
09. (186030)

СТАРИ црепајски пут,
викендица, воћњак,
башта, 20 ари, укњижено.
063/879-51-40. (186031)

НОВА Миса, кућа у низу,
6 х 10, три етаже, добра
локација. 063/879-51-40.
(186031)

ЦЕНТАР, кућа за бизнис,
тринаестособна, 650 м2,
10 ари, 180.000. „Кров”,
060/683-10-64. (186040)

ЈАБУЧКИ пут, кућа до
пута, 61 м2, двособна,
нерађено поткровље, 7,2
ара, усељива одмах,
28.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (186040)

ПРОДАЈЕМ старију кућу
са 6 ари плаца у Горњем
граду, прва зона. 062/431-
772. (186042)

КУЋА на продају, почетак
Кудељарца, хитно, 65.000.
Тел. 060/040-96-50. (186091)

ДЕБЕЉАЧА, 150 + 32 м2,
7,34 ари, колски улаз,
укњижена, одлична.
064/928-89-68. (186099)

НА ПРОДАЈУ дворишна
кућа и стан у истом дво-
ришту, цена 13.000 евра.
061/804-97-23. 8186104)

НА ПРОДАЈУ кућа у Саку-
лама и башта од 17,5 ари у
Баранди. Тел. 013/370-
404. (186090)

ТЕСЛА, кућа 100, 4,5 ари,
57.000, кућа 80 м2, 3 ара,
67.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (186116)

ЦЕНТАР, кућа 80 м2, 2,5
ари, 68.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (186116)

ДЕБЕЉАЧА, Јабука, Цре-
паја, Старчево, Омољица,
Долово, Глогоњ, велики
избор кућа. „Гоца”,
063/899-77-00. (186116)

ПЛАЦ, нова Миса, 5 и 10
ари, 2.200 ар. „Гоца”,
063/899-77-00. (186116)

ВОЈЛОВИЦА, 78 м2, само-
стална, 19.000; Мали рит,
83 м2, 6.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(186129)

ЗАМЕНИТЕ вашу стару
кућу у граду за нови стан.
064/267-71-74. (186159)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова
Миса, 60 м2, 2 ара, хитно,
37.000. „Ковачевић”,
060/505-10-50. (186147)

ПРОДАЈЕМ, Иваново,
кућу, 18.000, 7 ари. „Кова-
чевић”, 060/505-10-50.
(186147)

ПЛАЦ у Пелистерској 15 х
45, 15.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951,
062/891-43-89. (186152)

СТАРА Утва, 70 м2, лепо
двориште, сређена,
30.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (186152)

БАВАНИТШАНСКИ пут,
2 ара, 90 м2, до главног
пута, 18.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(186152)

ПРОДАЈЕМ лепу кућу,
150 м2, Котеж, две етаже,
54.000 евра. „Весна два”,
066/937-00-13. (186157)

ПРОДАЈЕМ нову кућу, 2,5
ари плаца, на Миси,
37.000 евра. „Весна два”,
066/937-00-13. (186157)

ПРОДАЈЕМ сређену кућу
близу центра, 3 ара плаца,
66.000 евра. „Весна два”,
066/937-00-13. (186157)

ПРОДАЈЕМ кућу, укњи-
жену, на Кудељарском
насипу, Охридска улица,
повољно. 060/322-47-42.
(186159)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, грађевинска дозвола,
власник. 065/258-87-77.
(186160)

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

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

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље Лап. 060/676-36-
37. (186169)

МАРГИТА, две нове одво-
јене куће, 210 м2, плац 5
ари, 75.000 или замена за
стан. 066/355-154,
064/252-52-21. (186168)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову
с помоћним објектима,
одмах усељива. 063/720-
98-82. (186185)

КОПАНИК, кућа, замена
за кућу у Панчеву.
064/143-52-98. (186191)

НА ПРОДАЈУ кућа 130 м2,
14 ари, Војловица, 45.000,
договор. 063/778-48-35.
(186193)

ПРОДАЈЕМ кућу код
Зелене пијаце, може и
замена. 063/867-03-33.
(186194)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Tесли, звати после 16
сати. Тел. 064/280-22-80.
(186221)

ПЛАЦ 14 ари, грађевин-
ски, Баваништански пут,
договор, власник.
063/750-66-85. (186222)

СЕФКЕРИН, одлична 200
м2, 16 ари, 20 м фронт,
20.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901. (186242)

СТАРЧЕВО, 88 м2, 9,3 ара,
нова фасада, добра,
25.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901. (186242)

ИЗДАЈЕМ башту.
065/515-99-22. (186263)

ПЛАЦ у Јабуци, грађевин-
ски, 4 ара, ограђен, са
бунаром, у старом насељу,
Качаревачка улица.
063/756-66-45. (186265)

ПРОДАЈЕМ обрадиву
земљу у Старчеву.
060/709-72-99. (186279)

ЈАБУКА, кућа спратна,
поткровље, 13 х 10, плац
10 ари, Ђуре Ђаковића 14.
262-40-88, 063/170-32-19.
(186271)
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КУПУЈЕМ старију кућу или
земљу на улазу у Старчево.
065/551-17-22. (СМС)

КУПУЈЕМ плац или
викендицу поред пута
Панчево–Банатско Ново
Село. Тел. 063/172-20-80.
(185867)

КУПУЈЕМ део куће или
мањи стан, без посредника.
063/771-75-96. (186272)

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

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

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 58 м2, лифт, цен-
трално грејање, ренови-
ран, трећи спрат. Содара.
069/342-79-50. (184800)

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

КОМПЛЕТНО реновиран
трособан стан, 64 + 6 м2,
тераса, све је ново, лифт,
централно грејање, хра-
стов паркет, Стрелиште,
36.500 евра. 069/214-41-
49. (185375)

ПРОДАЈЕМ стан у Панче-
ву од 84 м2, на Котежу 2.
065/398-98-99. 

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, ВП, власник, 40 м2,
Стрелиште, 24.500 евра.
066/977-10-15. (185378)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли, екстра ста-
ње, реновиран, намештен,
без посредника. Власник.
063/800-46-51. (185532)

ПРОДАЈЕМ стан, 32 м2,
12.000 евра, и 40 м2,
15.000, центар. 061/670-
97-96. (185586)

КОТЕЖ 2, двособан, ЦГ,
приземље, 47 м2. 064/668-
89-15. (185720)

ТЕСЛА, двособан, ЦГ,
приземље, 51 м2 + 6 м2,
лођа, гаража. 064/668-89-
15. (185720)

СТАНОВИ 40 м2, 17.000; 55
м2, поткровље, 23.000, Миса.
063/377-835. (185632)

ТРОСОБНИ: Стрелиште,
38.000, Котеж 2, 45.000;
Центар 45.500. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(185982)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, паркети, тераса, VII,
30.000, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(185982)

СТРЕЛИШТЕ: почетак,
двособан, 54 м2, ВП, тера-
са, укњижен, 29.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (185982)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА, ВП, укњижен, 26.500.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (185982)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, VII, ЦГ, 26.500 и 52
м2, IV, ТА, 22.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (185982)

ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија градња,
29.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (185982)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двосо-
бан, ТА, II, укњижен, 23.000,
договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (185982)

СТРОГИ центар, гарсоње-
ра, III, ТА, економична и
функционална, 20.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (185982)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
42.000, ВП, ЦГ, паркети,
усељив, 26.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (185982)

ДУПЛЕКС, Котеж 1, 90 м2,
гаража, башта, реновира-
но, терасе. 069/847-90-07,
Никола. (185966)

ДВОСОБАН, полунаме-
штен, кабловска, интер-
нет, ТА грејање, термоизо-
лација, повољно, Банијска
6. Тел. 378-093. (185953)

ЈЕДНОСОБАН стан,
Тесла, 43 м2, I спрат, ЦГ,
лифт, власник. 064/800-
36-53. (185951)

ДВОСОБАН, може лако у
трособан, Котеж 2, 68 м2,
почетак Војвођанског
булевара, двостран, јужна
страна, велика тераса, IV,
лифт, ЦГ, договор.
069/251-19-55. (185463)

СТАН, 60 м2, I спрат, три
собе, 31.000 евра, Стрели-
ште. 064/970-00-11.
(185836)

ТРОСОБАН стан, 71 м2,
ЦГ, укњижено, VI, Котеж
1. 063/219-450. (185920)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, строги центар,
Немањина 8, код Зелене
пијаце, комплет сређен,
укњижен, власник.
063/429-192. (185870)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 57 м2, центар Стре-
лишта, I спрат. 062/844-
50-59. (185894)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2

+ 17 м2 пословног просто-
ра, центар, 36.000.
064/186-50-87. (185924)

ПРОДАЈЕМ стан, 60 м2, у
центру, ЦГ, III спрат, без
посредника. 060/350-10-
85. (185926)

КОТЕЖ 2, најлепши тро-
собан, 85 м2, IV, две тера-
се, без улагања, 53.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(186040)

СТРОГИ центар, прелеп
двособан, 52 м2, комплет-
но реновиран, III, ЦГ,
тераса, 41.000. „Кров”,
060/683-10-64. (186040)

ХИТНО, Котеж 2, одличан
трособан, 72 м2, III, сунчан,
45.000, није фиксно. „Кров”,
060/683-10-64. (186040)

СОДАРА, двособан, IV,
27.500, и једнособан, III,
24.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (186073)

ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
1/V, ЦГ, укњижен.
060/415-52-05. (186071)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи трособан, 88 м2,
Котеж 1, 47.000. 064/237-
32-87. (186077)

ПРОДАЈЕМ стан у коло-
нији Иве Курјачког, веома
повољно. Тел. 061/173-60-
35. (186076)
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МЕЊАМ стан у Београду,
Бањица, 74 м2, за старију
кућу или плац у Панчеву,
уз договор. 064/221-37-85.
(186055)

ЖАРКА Зрењанина, једно-
ипособан, 44 м2, без улага-
ња. „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (186062)

ЦЕНТАР, ново, дуплекс
110 м2, ЦГ, 65.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(186062)

СОДАРА, војна зграда,
двоипособан, 70 м2, I, ЦГ,
43.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (186062)

СОДАРА, трособан, 83 м2,
ЦГ, лифт, 48.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (186062)

КОТЕЖ 1, једнособан, 33
м2, ЦГ, 24.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (186062)

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ, II,
укњижен, 34.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (186062)

ТЕСЛА, двособан, укњи-
жен, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (186062)

НОВА Миса, новија згра-
да, трособан, II спрат,
37.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (186062)

НОВА Миса, Рашка улица,
78 м2, 36.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (186062)

ПАНЧЕВО, четворособан,
III спрат, продајем/мењам
за Београд, Земун.
063/856-74-02. (186001)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан 59 м2 у кин-
дер згради, 062/824-15-
21. (186015)

ТРОСОБАН, Тесла, два
нивоа, IV, ТА, нов, 18.000.
063/217-194. (186037)

КОТЕЖ, 49 м2, двособан,
тераса, 32.000, 80, трои-
пособан, хитно. 41.000.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (186038)

ЈЕДНОСОБНИ, Котеж 47,
26.000; Миса 36, 14.000;
центар 24.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(186038)

ДВОСОБАН, Тесла, 45,
одличан, 26.000, Стрели-
ште, 55, 26.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(186038)

ПРОДАЈЕ се стан на Сода-
ри, 76 м2, I спрат, Дринска
15, Панчево. Тел. 342-763.
(186039)

ПРОДАЈЕМ стан од 83 м2,
на Содари. Тел. 344-130,
064/213-97-92. (186045)

ВЛАСНИК, Содара, 71 м2,
ПВЦ, комплетно ренови-
ран, два мокра чвора,
укњижен, 41.500.
063/325-916. (186086)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, I спрат,
ЦГ, очуван, киндер зграда.
063/870-74-56. (186110)

ЦЕНТАР, 41 м2, нов, 28.000,
36 м2, 21.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (186116)

ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
III, 39.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (186116)

СОДАРА, трособан, 64 м2, ЕГ,
36.500, 57 м2, 28.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (186116)

ТЕСЛА, трособан, 74 м2,
42.000, 52 м2, 27.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(186116)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
52 м2, намештен, 28.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(186116)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80 м2, 37.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (186116)

КОТЕЖ 2, трособан, 74 м2, III,
45.000; 40 м2, 28.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (186116)

ОСЛОБОЂЕЊА, 60 м2,
улични део, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (186116)

ЦЕНТАР, 115 м2, петосо-
бан, хитно, 68.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (186116)

ВОЈНЕ зграде, двоипосо-
бан, 64 м2, 43.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (186116)

ПОВОЉНО продајем гар-
соњеру, власник, Тесла,
ТА, V. Тел. 063/867-58-19.
(186119)

ЦЕНТАР, 98 м2, четворо-
собан, укњижен, замена за
два мања или 52.500.
060/351-58-33. (186124)

БЛИЗУ центра 65 м2, тераса,
ТА, IV, има договора. „Ивакс”,
064/376-80-83. (186129)

ТЕСЛА, 1,0, 41 м2, ТA, I,
сређен, 27.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(186129)

МАРГИТА за адаптирање,
45 м2, 14.000, 55 м2, улич-
ни, 15.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (186129)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
ЦГ, тераса, VIII, 43.000,
договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (186129)

СТРЕЛИШТЕ, 47 м2, тера-
са, ЦГ, IV, могућност про-
ширења, 22.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (186129)

МОДЕРНО, квалитетно
рађено поткровље, 45 м2,
нова Миса, 20.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (186129)

ПРОДАЈЕМ стан, Ккотеж
2, 62 м2, VI спрат.
064/617-02-29, 066/631-
73-56. (186136)

НОВ неусељен стан,
Тесла, код пијаце, 37 + 12
м2, галерија (дуплекс), јед-
нособан + галерија, леп и
миран крај, квалитетна
зграда, IV, нема лифт,
18.500, без посредника.
065/567-56-78. (186138)

ПРОДАЈЕМ два нова ста-
на близу центра у згради,
на III спрату, 69 м2 и на IV
спрату, 50 м2. Тел.
064/049-62-72. (186140)

НОВА Миса, 54 м2, ТА, I,
две терасе, 27.000. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (186142)

КОТЕЖ 2, 80 м2, ЦГ, VI,
3,0, повољно, 41.000. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (186142)

КОТЕЖ 1, 2,5, 64 м2, II,
ЦГ, „Радова” зграда,
37.000. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (186142)

ПЕПЕЉАРE, 2,5, TA, I,
повољно. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (186142)

КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ, III,
33.000, „Радова” зграда.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (186142)

ЦЕНТАР, дворишни 30 м2,
ТА, 13.000. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (186142)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, 22
м2, центар, трећи спрат,
ЦГ, изузетна локација,
власник. 062/112-63-25.
(186143)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, Котеж 2, веома
добар распоред, интере-
сантан, власник. 062/112-
63-25. (186143)

СОДАРА, трособан, 71 м2,
ЦГ, потпуно сређен, ПВЦ,
одмах усељив, 43.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(186152)

КОТЕЖ 2, трособан, 80 м2,
III спрат, ЦГ, усељив,
45.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(186152)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, VI спрат, ЦГ, усе-
љив, 28.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(186152)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2,
ВП, ЦГ, усељив, 28.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (186152)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан, 41 м2, ВП, ЦГ, усељив,
23.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(186152)

ТЕСЛА, једнособан, 30 м2,
VII спрат, ЦГ, без улага-
ња, 20.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(186152)

ПРОДАЈЕМ екстра стан,
први део Котежа 2, 35.000
евра. „Весна два”,
066/937-00-13. (186157)

ПРОДАЈЕМ мањи трособан
стан, први спрат, хитно,
24.000 евра. „Весна два”,
066/937-00-13. (186157)

КОТЕЖ 1, III, 60 м2, ЦГ,
паркет, 31.000, договор.
069/331-41-40. (186153)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
стан 86 м2. 064/267-71-74.
(186159)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 80 м2, у војним згра-
дама, потпуно реновиран,
повољно. 062/885-41-07.
(186163)

ЦЕНТАР, двособан, 55,
ЕГ, реновиран, 39.500;
трособан, ЦГ, 34.000,
уличнo, 33, 14.000; Тесла,
двособан, I, 31.000, Котеж
2, двособан, ЦГ,  30.000,
Стрелиште, трособн, 85,
39.000, двособан, I,
31.000, једноипособан,
22.000; Долово 13 ари, 100
м2, 15.000. „Јанковић”,
348-025. (186165)

СОДАРА, двоипособан, II,
65 м2, ЦГ, 38.500. „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (186166)

КОТЕЖ 1, двособан, IV, 56
м2, ЦГ, 32.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(186166)

НОВА Миса, двоипособан,
I, 72 м2, ЦГ, одличан,
38.000. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(186166)

ЦЕНТАР, двособан, III, 55
м2, ЕГ, 39.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(186166)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
VI/VIII, 78 м2, ЦГ, 39.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (186166)

КОТЕЖ 2, гарсоњера, I, 35
м2, ЦГ, тераса, 23.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (186166)

СОДАРА, једнособан, ЦГ,
одржаван, без улагања,
одмах усељив, власник.
060/555-25-42. (186174)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, II, ЦГ, лифт, новија
зграда. 064/188-42-64.
(186180)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 30
м2, замена плац или кућа.
061/331-29-00. (186191)

КОПАОНИК, станови од
30 до 75 м2, замена плац
или кућа. 064/143-52-98.
(186191)

ЗАСЕБНА кућа, центар
нове Мисе, са ограђеним
двориштем, договор. Тел.
063/752-59-18. (186209)

ПРОДАЈЕМ, нова Миса,
једноипособан, 44 м2, II,
ТА, 18.500. „Ковачевић”,
060/505-10-50. (186147)

ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,
двособан, I, ЦГ, IV, ЦГ,
повољно. „Ковачевић”,
060/505-10-50. (186147)

ПРОДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
062/976-80-61. (186256)

ПРОДАЈЕМ стан, 37 м2,
хитно, власник, центар.
065/408-57-09. (14588)

СТАН, Миса, 39 м2, греја-
ње, једнособан укњижен,
21.000 евра. 013/372-405,
063/727-76-29. (186233)

ЦЕНТАР, једнособан, ТА,
тераса, 25.000, двособан,
ЦГ, сређен, 40.000. „Тина
РС”, 060/632-66-55.
(186235)

ХИТНО, Содара, 56 м2, VI,
ЦГ, тераса, 28.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (186242)
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КОТЕЖ 2, леп једноипосо-
бан, 36 м2 + тераса, ВП,
26.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(186242)

МИСА, „Тргопродуктова”
зграда, једнособан, 43 м2,
ТА, 18.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(186242)

ДВОРИШНИ, Ослобође-
ња, једнособан, 34 м2,
12.500. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(186242)

КОД „Авива” једнособан,
33 м2, IV, ТА, новији,
21.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (186242)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ЦГ, I, добар, 30.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(186242)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан
у Београду, за некретнину
у Панчеву. 064/280-26-26.
(186280)

ЦЕНТАР, нови, укњижени
станови, гарсоњера 24 м2

и 37 м2 + 15 м2 галерија.
Власник. 063/208-352.
(4585)

КУПУЈЕМО станове, куће,
исплата одмах. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(186142)

КУПУЈЕМО једнособан
стан, ТА, ЦГ, центар,
Тесла, Котеж, Содара.
„Премиер”, 063/800-44-
30. (186166)

ИЗДАЈЕМ реновиран стан
на Стрелишту, приземље,
централно, 70 евра.
066/432-820. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан на Котежу 1. Тел.
060/511-20-70. (СМС)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру пра-
зну или намештену,
Котеж 2, Стевана
Шупљикца, депозит.
063/868-98-32. (185567)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 45 м2, Стрелиште,
центар, VII, ЦГ, повољно.
063/225-714. (185453)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Котежу 1, у Улици
ослобођења, полунаме-
штен, ЦГ, интернет.
064/493-61-00, звати
после 16 сати. (185667)

ИЗДАЈЕМ собу самици,
самцу или пару у центру.
Тел. 062/377-345.
(185643)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари, намештен,
други спрат, има лифт,
грејање. 063/759-98-77.
(185709)

ИЗДАЈЕМ, 55 м2 стамбе-
ног или канцеларијског
простора, у центру. Тел.
064/134-06-08. (185959)

КОТЕЖ, двособан стан,
издајем. 064/157-44-53.
(185945)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту, 38 м2, ЦГ,
III, празан. 064/866-23-
57. (185849)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
близу „беовоза”, на дуже
време, врло јефтино,
редовним платишама сво-
јих обавеза. 013/361-292,
061/159-75-56. (185853)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
36 м2, на Содари. 064/116-
71-35. (185857)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у Самачком.
013/618-814, 062/160-61-
53. (185860)

ИЗДАЈЕМ стан у А. Мак-
симовића. 064/866-22-54.
(185879)

ЛЕП комфоран једносо-
бан намештен стан, кућа,
Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45. (185883)

КОМПЛЕТ намештен дво-
собан стан издајем, нова
Миса, кабловска, ТА.
064/231-23-59. (185900)

ИЗДАЈЕ се двособан стан
на Тесли, ЦГ. 370-403.
(185902)

ЈЕДНОСОБАН стан,
Котеж 1, намештен, цен-
трално грејање, одличан,
режије мале, повољно за
младе, на дуже. 064/555-
75-75, 371-967. (185900)

ИЗДАЈЕМ самици двори-
шни стан намештен, соба,
кухиња, купатило, 60
евра, Стеријина улица.
064/110-70-71. (185903)

САМАЧКИ, гарсоњера,
намештена, у приземљу,
ЦГ, 80 евра, издајем.
064/453-16-19. (185904)

ИЗДАЈЕМ кућу, спрат, дво-
собна, ЕГ, ново, намештај
нов. 064/549-72-05. (185911)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли, ЦГ.
013/263-43-24, 063/877-
25-31. (185914)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан на
Содари, ЦГ, 100 евра. Зва-
ти после 16 сати. 064/111-
08-68. (185916)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, ТА, Тесла, Илије
Гарашанина, зграда. Тел.
231-56-00, 065/468-76-27.
(185922)

ИЗДАЈЕМ у Београду, код
палилулске пијаце мини
гарсоњеру, усељива 2015.
године. Тел. 063/109-21-
99. (185930)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
57 м2, ЦГ, IV спрат, лифт,
ПВЦ. 063/771-39-70.
(185932)

ЈЕДНОСОБАН, намештен,
центар, зграда, централно,
издајем. 063/816-77-96.
(185933)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, централно, телефон,
ненамештен, 60 евра. Тел.
251-25-58. (185938)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ  кућу, 45
м2, намештена, сређена,
двориште, ТА. 064/616-
60-76. (185971)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, ТА. 064/293-08-
06, 064/235-78-00.
(185978) 

ИЗДАЈЕМ собе за теренце
и самце. 064/305-73-01.
(185992)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан, Панчево, Ж. Зре-
њанина 120-б. 063/725-
23-43. (185996)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 35
м2, у сутерену, погодно за
школарце и самце, преко
пута фабрике „Тесла”, Ул.
Милоша Обреновића, греја-
ње на струју, цена 100 евра.
064/151-18-67. (185997)

ПРАЗАН двособан стан за
издавање, на дужи период.
060/089-93-03. (185999)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ без
посредника, намештену
гарсоњеру на Тесли, ТА,
кабловска. 064/861-22-59.
(185944)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 2, празан, 100
евра. 060/633-13-00.
(185946)

ИЗДАЈЕМ стан у Панчеву,
у засебној кући. Тел. 258-
04-45. (185947)

ИЗДАЈЕМ празан двоипо-
собан стан, ЦГ, Котеж 2,
на дуже. 060/095-83-05.
(185948)

80 ЕВРА, намештен или
празан једнособан стан
преко пута „Авива”,
постоји опција централ-
ног грејања или термопе-
ћи, климатизован.
061/289-09-30. (185952)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли. Тел. 064/163-56-
08. (185954)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан у згради на новој
Миси, кабловска, клима,
интерфон. 063/187-77-51.
(186005)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан на Котежу, ЦГ, и
једнособан на Стрелишту.
064/878-02-07. (186004)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
полунамештен стан на
Миси. 064/274-00-63,
371-077. (186006)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, фул, тре-
ба видети, 100 евра, Миса.
064/228-53-86. (186034)

ИЗДАЈЕМ намештене ста-
нове, 70, 80 евра, код
хотела „Тамиш”. 064/122-
48-07. (186046)

СОДАРА, 43 м2, I спрат,
ЦГ, клима, ПВЦ, ренови-
ран, празан. 063/354-208.
(186047)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан на Котежу 1.
063/777-27-08, 013/355-
575. (186054)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на Котежу 1.
062/415-322, 013/371-024.
(186054)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Београду, Дорћол, погод-
но за студенте, намештен,
ЦГ, звати суботом по под-
не и недељом. 013/342-
639. (186059)

ИЗДАЈЕМ нов двособан
комфоран стан, зграда, I,
нова Миса. Тел. 063/801-
09-85. (186053)

СТАН за издавање, двосо-
бан, почетак Кудељарца.
Тел. 060/040-96-50.
(186091)

КОТЕЖ 2, празан двосо-
бан, лифт, грејање, теле-
фон, цена по договору.
063/765-84-50. (186085)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, ЦГ, Котеж
2. 064/243-81-10,
063/804-15-60. (186089)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан, ТА грејање.
064/170-75-58. (186093)

ИЗДАЈЕМ стан, 52 м2,
шири центар, Жарка Зре-
њанина, ТА, договор.
064/157-56-96, 060/355-
28-80. (186096)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
двособан стан, ЦГ, клима,
реновиран, на дужи рок.
Тел. 362-041, 063/709-53-
13. (186095)

ПОТРЕБАН намештен
трособан стан од 25. јану-
ара до 25. јула наредне
године. Кабловска, интер-
нет и грејање обавезни.
Пожељно Стрелиште,
Тесла, Содара, центар.
063/107-61-90. (186101)

У ЦЕНТРУ издајем празан
стан, 56 м2, ЦГ. Тел.
064/357-17-36. (186103)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, 57 м2, ЦГ.
063/164-61-70. (186106)

ИЗДАЈЕМ на почетку Гор-
њег града комфоран дво-
собан дворишни, наме-
штен, стан. 064/488-38-
23. (186145)

ТРОСОБАН,  комплет
намештен, Пепељаре, 58
м2, II, 200 евра. 013/334-
536, 064/348-05-68, „Пер-
фект”. (186155)

ИЗДАЈЕМ трособан, 66 м2,
Стрелиште, ЦГ, ненаме-
штен. 064/064-95-65.
(186165)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 49 м2,
Котеж 1, Моше Пијаде,
ЦГ, II спрат, намештен,
издајем. 064/888-59-60.
(186135)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Котеж 1, ЦГ, телефон,
кабловска. 063/717-12-79.
(186126)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у згради код „Авива”, ЦГ,
Стрелиште. 064/278-43-
46. (186170)

ИЗДАЈЕМ мањи нов наме-
штен стан, центар, вреди
видети. 063/734-82-31.
(186176)

ИЗДАЈЕМ стан, повољно,
намештен са ЦГ, нова
Миса, центар. 063/337-
851. (186178)

ИЗДАЈЕМ стан, поткро-
вље, 100 м2, телефон, гре-
јање, нова Миса. Тел.
065/211-66-59. (186179)

ГАРСОЊЕРУ новије наме-

штену издајем, паркет,

грејање, близу центра.

065/870-27-00. (186184)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-

нособан стан на Тесли,

ВП, ЦГ, интернет.

069/100-30-31. (186192)

ИЗДАЈЕМ једнособан

намештен стан, насеље

Тесла. Тел. 063/707-27-20.

(186196)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

преко пута „Авив парка”,

повољно. 064/255-86-58.

(186198)

ИЗДАЈЕМ стан, 62 м2, двосо-
бан, централно грејање, кли-
ма, кабловска, реновиран.
Тел. 063/115-70-24. (186202)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на Тесли. Тел.
063/805-59-36. (186203)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, ТА, насеље
Зеленгора. 063/872-31-99.
(186207)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан, ТА,
насеље Младост, Миса.
063/250-605. (186217)

ГАРСОЊЕРА за издавање,
намештена, ЦГ, четврти
спрат, центар, 80 евра.
060/031-70-77. (186214)

ГАРСОЊЕРА, полунаме-
штена, издајем на дужи
период, 60 евра. 065/447-
79-69. (186255)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, центар, ТА, телефон,
С. Милетића. 063/810-27-
74. (186261)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан у ширем центру, без
централног грејања, на
трећем спрату, одмах усе-
љив. 069/193-56-45.
(186259)

ИЗДАЈЕМ једнособан нов
стан, центар. 062/807-79-
22. (186224)

ПОВОЉНО издајем једно-
собан стан на Стрелишту.
063/782-53-15, звати
после 17 сати. (186228)
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СТАН, једнособан, двори-
шни, центар, издајем. Тел.
063/898-53-08, 013/333-
046. (186232)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, 30 м2, у приватној
кући, Котеж 2. 013/311-
849, 063/124-55-89.
(186237)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
једнособан стан на Тесли,
38 м2, 90 евра. 062/841-
85-74. (186241)

ИЗДАЈЕМ стан, двоипосо-
бан, С. Шупљикца 147/20,
100 евра. 065/837-22-85.
(186247)

ДВОИПОСОБАН стан,
ненамештен, на Содари,
са ЦГ, у одличном стању.
063/634-291. (186245)

ИЗНАЈМЉУЈЕ се стан у
центру, 55 м2, намештен.
063/211-115. (186254)

САМЦУ намештена соба с
купатилом, посебан улаз,
струјомер. 064/866-23-86.
(186219)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
50 м2, опремљен, ТА греја-
ње. 065/665-75-10.
(186278)

ИЗДАЈЕМ локал, аутобу-
ска, телефон, клима, тен-
да, рефлектор, роловрата.
062/120-29-92. (СМС)

ИЗДАЈЕМ опремљену
канцеларију у центру.
064/668-87-78. (185782)

НОВ фастфуд киоск, про-
дајем или мењам. Мокри
чвор, ве-це. 063/700-38-
51. (185468)

ПОТРЕБАН мањи локал за
бифе, по могућству са
инвентаром, најам на
дуже време. 062/977-08-
83. (185843)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
Милоша Обреновића 9,
(П. Маргановића) повољ-
но. 065/461-11-46.
(185845)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
Јабуке, цена по договору.
064/579-16-15. (185851)

ИЗДАЈЕМ разрађен локал,
тренутно фризерски
салон, 28 м2, могућност
спајања на  90 м2, центар,
угао М. Требињца и Каса-
пиновићеве. 064/255-79-
24. (185837)

ИЗДАЈЕМ локал у Нема-
њиној 8, 20 м2. 063/853-
93-29. (185897)

ИЗДАЈЕМ канцеларију 21
м2, у центру, Ж. Мишића
(Корзо). Тел. 063/808-58-
16. (185895)

ИЗДАЈЕМ локал, локација
Тесла, локал је у раду.
064/549-72-05. (185911)

ИЗДАЈЕМ повољно локал,
погодан и за фризерски
салон, сређено, с телефо-
ном. 064/393-08-90.
(185939)

ИЗДАЈЕМ локал у пешач-
кој зони, поред Музичке
школе, 80 м2. 064/324-11-
82. (185941)

ИЗДАЈЕМ локал, Змај
Јовина 2, 23 м2. 063/883-
54-60. (185947)

ИЗДАЈЕМ локал, 35 м2,
Вељка Влаховића 9, цен-
тар Стрелишта. 320-346,
065/992-83-43. (185998)

ПОВОЉНО продајем
киоск на Аутобуској ста-
ници, рено лагуна и фијат
темпра караван. 061/156-
26-00. (185950)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2,
близу пијаце, телефон,
грејање. Л. Толстоја. 333-
058. (185984)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
града 110 м2, погодан за
све делатности. 065/634-
54-20. (185986)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
локал 29 м2 у киндер згра-
ди. 062/824-15-21.
(186015)

ИЗДАЈЕМ пекару с тур-
ском пећи 130 + 100 м2,
може и друга производња.
063/102-94-45. (186015)

ЛОКАЛ за издавање, може
и као магацински простор
на Тесли. Тел. 063/849-94-
07. 8186036)

ПРОДАЈЕМ локал 21 м2,
Карађорђева 15, локaл 12,
15.000 евра; локал 50 м2,
Цара Душана 22-а, 30.000.
065/849-71-94. (186083)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
локал на Зеленој пијаци.
061/254-73-76. (186105)

ИЗДАЈЕМ потпуно опре-
мљен локал за фризере,
Цара Душана. 064/329-37-
84. (186112)

ИЗДАЈЕМ локал у призе-
мљу и пословни простор
на спрату, погодан за
ординацију, канцеларију,
салон, у Панчеву, на углу
Ул. М. Пијаде и С. Саве.
066/110-870. (186113)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
производно-пословни
простор од 320 м2, стара
„Утва”. 063/774-76-40.
(186158)

ПРОДАЈА, издавање лока-
ла, Стрелиште, центар 81
м2, 39 м2. 064/267-71-74.
(186159)

ИЗДАЈЕМ магацински
простор, 130 м2, нова
Миса, телефон, грејање.
Тел. 065/211-66-59.
(186159)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
30 м2, 300 евра. 061/331-
29-00. (186191)

ЦЕНТАР, локал 30 м2,
замена плац или кућа.
061/331-29-00. (186191)

ИЗДАЈЕМ локал „Јагода”.
063/818-83-84. (186194)

ИЗДАЈЕМ сређен локал
преко пута старог СУП-а.
063/886-99-87. (186224)

ИЗДАЈЕМ локал 60 м2,
Његошева, центар, шета-
лиште, два излога.
063/745-64-26. (186266)

САЛОНУ „Доме” потреб-
ни фризер и козметичар.
Тел: 064/155-70-57.
(СМС)

ХИТНО потребне две
конобарице за рад у кафи-
ћу у Новом Пазару, стан
обезбеђен. 063/555-770.
(СМС)

ПРОДАВАЦ туристичких
аранжмана с најмање јед-
ном годином уписаног
стажа на тим пословима.
063/391-928. (185842)

ПИЦЕРИЈИ „New York
Slice” потребни пица-мај-
стори с искуством и воза-
чи с искуством у достави
или таксију. Доћи лично у
петак, 12. децембра, у 16
сати, у Скопску улицу 17.
(185893)

РЕСЕТОРАНУ „Family

garden” потребни коноба-

ри с искуством. 064/641-

91-83. (186034)

ПОТРЕБНЕ раднице за

шивење с искуством.

063/838-04-30. (186003)

ПОТРЕБНА женска особа
за чување једанаестогоди-
шњег детета, четворосат-
но радно време, без
викенда. 013/354-837,
064/403-38-17. (186056)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама. 064/900-07-
81. (8186058)

ПОТРЕБНА радница за
рад на роштиљу с иску-
ством. Звати од 8 до 15
сати. 013/251-54-48.
(186107)

ПОТРЕБНА касирка за
рад у месари, стални рад-
ни однос. 063/362-427.
(186162)

ПОТРЕБНА девојка за
посао у угоститељском
објекту. 060/131-13-43.
(186126)

ПОТРЕБАН тапетар, сто-
лар и шнајдерка са иску-
ством, намештај, Панче-
во. 064/111-22-56.
(186253)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије, три године
радног искуства, познава-
ње Београда. 063/776-16-
77. (186254)

ПОТРЕБНИ мајстори за
производњу пецива.
065/533-44-13, 064/973-
60-66. (186260)

ФРИЗЕРСКОМ салону
потребан мушко-женски
фризер. тел. 061/552-21-
22. (186274)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари, звати од 16
до 19 сати. 065/555-94-44. 

ПОТРЕБНА радница у
прехрамбеној продавни-
ци, са искуством. 063/341-
770, СТР „Pro Trade”.
(4588)

ШИВАРА нуди услуге
услужног шивења, брзо
квалитетно и у већим
количинама. 060/455-56-
53. (СМС)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А ,
машински сечемо зидове,
руски кондор. 060/691-01-
13. (182983)

ОСНОВЕ електротехнике,
часови, професор с иску-
ством. 062/801-97-58.
(184077)

МАТЕМАТИКА за основ-
ну и средњу школу. Меха-
ника, физика, хидраули-
ка, професорка с иску-
ством. 064/442-55-02.
(185387)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање пар-
кета. 064/341-79-60, 602-
701. (185672)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину, шпорет
електрични. Мића,
013/346-790, 064/129-73-
60. (185819)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и
електричар ради инстала-
ције, купатила, славине,
бојлере, одгушења, повољ-
но. 060/521-93-41.
(185969)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
пријемни, месечно плаћа-
ње, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (185980)

АЛУ и ПВЦ столарија по
жељи и мери. Поправке
свих врста врата и прозо-
ра. 063/843-34-56.
(185949)

ЧАСОВИ хемије за основ-
ну и средњу школу,
повољно. 064/539-69-54.
(185949)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-
22-43. (185955)

СТАРОЈ, слабо покртној
особи, нудим услугу
помоћи и неге. 061/289-
76-84. (185957)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
комарници, уграђујем,
поправљам. 064/181-25-
00. (185963)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење канализације,
адаптације, замене,
повољно. 331-657,
063/777-18-21, 064/495-
77-59. (185965)

ОЗБИЉНА и одговорна
жена спрема станове, кан-
целарије, чување деце,
помоћ у кући. 063/430-
409. (185817)

СЕРВИС рачунара и
лаптопа, инсталација
програма по жељи,
излазак на терен, нај-
јефтиније. 062/854-96-
73. (185839)

РАДИМО све послове:
рушења, утовари шута,
ствари, огрева, обарање
стабала, одношење ства-
ри. 060/035-47-40.
(185855)

РЕНОВИРАЊЕ кровова,
зидање, малтерисање,
бетонирање, кречење,
повољно. 063/865-80-49.
(185856)

НЕМАЧКИ часови свим
узрастима, сигуран успех.
Тел. 352-892, 061/656-04-
04. (185868)

НАДСТРЕШНИЦЕ, тера-
се, капије, веранде, огра-
де, гараже, тражим посао.
312-408, 064/926-59-43.
(185901)

НЕМАЧКИ и енглески,
преводилац тражи посао.
Тел. 317-411, 069/317-41-
11. (185918)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством, квали-
тетно, педантно, повољно.
064/252-51-75. (185934)

ЗАМЕНА рајсфершлуса,
ситне преправке, скраћи-
вање, ушивање, штопање.
064/324-08-48. (186001)

НЕГОВАТЕЉИЦА пружа
услуге неге старих, боле-
сних, на сат, потреби.
060/366-63-69. (186016)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и
нега болесника. 063/737-
59-60. (186028)

СТАРИЈУ госпођу чували
би доживотно, искључиво
без наследника, поштено.
063/735-44-50. (186034)

СЕРВИСЕР свих врста бој-
лера и веш-машина, тра-
жим посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (186035)

НЕГА старих, болесних,
инвалидних лица, цело-
дневна нега, заказивање,
превоз до лекара.
063/868-04-51. (186049)

СЕЧЕМ и цепам дрва,
повољно. 063/767-31-42,
064/271-56-57. (186057)
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ПРОДАЈЕМ преостала
букова дрва са сечом,
повољно. 063/822-97-26.
(186057)

ТИП-ТОП, чишћења ста-
нова, кућа и пословних
простора. 063/771-55-07,
065/805-00-33. (186060)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, брзо, квалитетно,
повољно, зимски попуст,
тражим посао. 063/861-
49-09. (186069)

КАМИНОМ 2 тоне, возим
робу, ствари, селидбе,
повољно. 065/361-13-13.
(186051)

ТВ и сателитске антене,
монтирање, дигитализа-
ција вашег старог и новог
телевизора. 064/866-20-
70, 013/352-565. (186070)

ДУБИНСКО прање мебли-
раног намештаја, тепиха,
душека, унутрашњости
аутомобила. Наташа.
060/361-47-41. (186094)

МАСЕРКА, масажа целог
тела. 062/817-17-31.
(186120)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (186127)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (186144)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКЕ
послове радим квалитет-
но, педантно, мајстор тра-
жи посао. 013/233-38-64,
063/738-58-02. (186146)

СВЕ ВРСТЕ физикалија,
утовар, истовар робе,
селидбе, копање, кошење,
сечење, цепање дрва,
чишћење тавана, шупа,
подрума и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-97-
00. (186164)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-20-
03. (186164)

МЛАДА васпитачица би
чувала децу. 069/354-70-
92. (186172)

ЕНГЛЕСКИ за све узрасте.
063/875-88-83. (186172)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
лакирање паркета. Про-
фесионално, повољно.
Тел. 064/190-96-74,
013/371-367. (186262)

КЕРАМИКА, водовод,
квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318-780.
(186212)

СПРЕМАЊЕ станова
кућа, локала, повољно.
013/251-28-97, 061/366-
65-65. (186245)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, фрезирање баште,
крчење и кошење.
064/196-17-32. (186252)

НОВО, ново, ново пик-ап
превоз, акција овог месе-
ца, тура у локалу 700
динара, ваш „Бомбончић”,
Борис превоз. 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. (185981)

СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, комплетна услуга
селидбе камионима 3, 5 и
7 т, комбијем 2 т, са или
без радника, у свим прав-
цима, плаћање могуће
чековима 100 дана и пре-
ко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (185981)

СЕЛИДБЕ Борис, комби 2
тоне, камиони 3 до 7 тона,
утоварна рампа, са или
без радника. Гаранција за
безбедност вашег наме-
штаја, могућност склади-
штења ствари. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (185981)

СЕЛИДБЕ станова, лока-
ла, кућа, магацина, екипа
радника, све по вашој
жељи, за фирме специјали
попусти, бесплатан дола-
зак и процена посла.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (185981)

СЕЛИДБЕ Борис, селидбе
Борис комбији, камиони,
екипа радника 0–24 сата,
за вас и недељом радимо.
Изаберите најбоље! Овог
месеца са овим исечком
из новина, попуст на све
селидбе и превозе 10
одсто. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (185981)

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – камионима, ком-
бијима, екипа радника,
монтирање/демонтирање,
паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја. Сели-
те се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (185981)

СЕЛИДБЕ Дејан нуди
услуге превоза, транспор-
та робе камионима, ком-
бијем, монтирање, утовар,
истовар, одвоз непотреб-
них ствари, заштита наме-
штаја обезбеђена.
064/051-83-81. (185194)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дуго-
годишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (177371)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранци-
ја. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (181806)

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-14-
77. (183420)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, малтерисање,
поправка старих/нових
кровова, пресецање влаге.
013/664-491, 063/162-53-
89. (184750)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјал-
ним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”,
062/532-346. (183131)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац... одвоз шута малим
кипером до 2 кубика.
065/334-23-38. (185091)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (185285)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук, 013/365-
051, 063/278-117,
064/176-91-85. (184582)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА уништа-
вање буба гелом и пастом,
нов метод, без прскања.
062/182-74-50, Славиша.
(184465)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушење купатила, кана-
лизације, адаптације
купатила, батерије, венти-
ле, долазимо одмах. 348-
139, 367-686, 064/489-44-
63, 063/811-74-89,
061/266-77-45. (185887)

ЛИМАРСКИ радови, олуци,
окапнице, лајсне, кровопо-
кривачки радови, санације
цурења кровова, као и
лимарије, долазак одмах,
рад са корпом до 25 метара.
Најјефтиније. Лимар Зоран,
065/540-93-95. (185910)

СЕРВИС телевизора, про-
даја половних, монтирање
ТВ антена, уградња риси-
вера за дигитализацију.
063/800-01-96. (185915)

ДУБИНСКО усисавање,
прање намештаја, мебла,
душека, 15 година искуства.
063/839-75-93. (185977)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила, канализа-
ције, адаптације, поправке,
замене, одмах. 331-657,
064/495-77-59. (185964)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима или
без њих. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66.
(185982)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.
(186052)

РОЈАЛ МГ, уградња,

поправка ПВЦ, АЛУ

ролетни, провидних

ролетни за терасе, роло

римских, панелних заве-

са, венецијанера, хармо-

врата, комарника, туш-

кабина. Горан, 351-498,

063/816-20-98. (186066) 

СЕЛИДБЕ, камионски,

комби превоз, одвозимо

непотребне ствари.

064/280-30-16, 063/731-

77-67, 013/236-77-34,

Владимир. (186069)

СЕРВИС рачунара, лапто-
па, монитора, најповољ-
није, гаранција нон-стоп.
063/240-275. (186173)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА
пећи, поправљамо с ове-
реном гаранцијом. „Фри-
готехник”, 361-361,
064/122-68-05. (186161)

РОЛО-НАЈ вам нуди
поправку, уградњу ролет-
ни, венецијанера, трака-
стих завеса, роло-комар-
ника, хармо-врата, туш-
кабина, роло-челичних
заштитних врата, тенди.
Ми смо најјефтинији, с
највећом гаранцијом.
Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (186150)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара, градска
тура, бесплатно монтира-
ње и заштита намештаја,
одвожење старих ствари
на депонију, екипа радни-
ка, попуст на ванградске
туре. 0–24 сата, ми смо ту
због вас. Задовољан кли-
јент је наш једини циљ.
064/334-85-64, 063/811-
98-32, Поповић. (186134)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, сушење у
комори. 302-820, 064/129-
63-79. (186181)

ПЕРФЕКТ, фасаде, зида-
ње, кров, малтерисање,
глетовање, кречење, кера-
мика, ламинати. 063/122-
14-39. (186201)

КИРБИ, дубинско усисава-
ње, прање тепиха, намешта-
ја. Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (186225)

Е Л Е К Т Р О С Е Р В И С
„Лукић”, поправља веш-
машине, фрижидере,
шпорете, бојлере, пећи,
е л е к т р о и н с т а л а ц и ј е .
060/180-02-83, 013/251-
28-97. (186245)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ, гипсани радови,
постављање ламината и
керамике, брзо и квалитет-
но. 062/816-66-78. (186234)

ВОДОИНСТЛАТЕР, одгу-
шење купатила, канализа-
ције, замена вирбли, бате-
рија, вентила и санитарије.
Све за воду, 0–24 сата, нон-
стоп. Пензионерима
попуст. Долазим одмах.
013/235-39-21, 064/290-45-
09, 065/235-39-21. (186269)

СТАРИЈОЈ госпођи без
наследника, плодоужива-
ње у породици у замену за
некретнину. 061/309-80-
07. (183473)

ДОЧЕК Нове године у
нашим  апартманима,
Златибор. 063/337-851.
(186178)

СТАРИЈУ госпођу, искљу-
чиво без наследника при-
мамо у нашу породицу у
замену за некретнину.
061/309-80-07. (185445)

УДОВАЦ, 56 година, жели
познанство усамљене
жене ради дружења,
небитне године. Тел.
061/184-65-34. (185840)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
(185871)

МОМАК, 39 година, оште-
ћеног вида, пажљив,
комуникативан, жели
упознати лепо васпитану
девојку, млађу од себе
ради дружења и брака.
063/359-686, 011/219-45-
46. (и)

ИЗДАЈЕМ апартман на Зла-
тибору, центар, има пар-
кинг, кабловску, двособан.
063/759-98-77. (185709)

ДИВЧИБАРЕ, издајем
апартмане за четири и
шест особа. Тел. 063/368-
448. (186102)

ИЗДАЈЕМ леп четворокре-
ветни апартман на Злати-
бору, слободан од 4. јануа-
ра. 065/828-60-64. (185979)
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У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на

животну средину („Службени гласник РС” број 135/04 и

36/09) 

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

На основу захтева носиоца пројекта „Теленор” д. о.

о., Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90, Секрета-

ријат за заштиту животне средине је 2. децембра 2014.

године донео решење број: ХV-07-501-314/2014, којим

је утврђено да за Пројекат изградње РБС-а на постоје-

ћем објекту на локацији Панчево, Козарачка 114, на

катастарској парцели бр.14807 к. о. Панчево, није

потребна процена утицаја на животну средину.

Увид у решење из претходног става може се обавити

у просторијама Секретаријата за заштиту животне сре-

дине Градске управе града Панчева, Панчево, Трг краља

Петра I бр. 2–4, соба 614, радним данима, од 10 до 14

сати.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбани-

зам, градитељство и заштиту животне средине, Нови

Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења,

а преко овог органа.

(Ф-2474) 

„ТЕХНОМАРКЕТ” ДОО ПАНЧЕВО

расписује Конкурс за следеће радно место

КОНСТРУКТОР

– познавање алуминијумских конструкција

– висока или виша стручна спрема

– активно знање енглеског језика

Уколико сте заинтересовани, пошаљите CV са фото-

графијом на e-mail ljilja@tehnomarket.com или се јави-

те лично на адресу Скадарска 73, Панчево.

Контакт телефон 013/307-700.

О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com.

(Ф)

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 
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Фабрика сточне хране „ФСХ Јабука” а. д. Панчево, Скро-

бара, Трг маршала Тита 63, расписује

ОГЛАС

за возача теретног возила

један извршилац на одређено време

Услови: Б, Ц и Е категорије, предност имају кандидати с

личном картицом за дигитални тахограф.

Пријаве с доказима о испуњавању услова Огласа

слати на адресу: „ФСХ Јабука” а. д. Панчево, Скробара,

Трг маршала Тита 63 или на e-mail адресу: 

prodaja@fsh-jabuka.rs у року од 10 дана од дана обја-

вљивања Огласа.

(ф)

Фирми „Корал” д. о. о. Баваништански пут 435

потребан комерцијалиста на терену (трговац)

Профил кандидата:

– најмање средња стручна спрема,

– активан возач Б-категорије,

– знање рада на рачунару,

– искуство из области продаје купатилске опреме.

Пријаве (CV) искључиво послати на e-mail: 

biljanapopovdjoric@gmail.com.

Конкурс важи до 31. децембра 2014. (3/185927)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и

заштиту животне средине, на основу члана 20. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени гла-

сник РС”, бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА

јавни увид у Студију о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада,

Улица народног фронта бр. 12, поднео je захтев за дава-

ње сагласности на Студију о процени утицаја на живот-

ну средину пројекта Реконструкција система шаржира-

ња С-2600 током застоја ФЦЦ постројења на к. п. бр.

3570 КО Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид радним данима, од 10 до 14

сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, кан-

целарија бр. 39), и у просторијама Градске управе града

Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, до 27. јануара 2015.

године. За време трајања јавног увида заинтересована

јавност може у писаном облику поднети примедбе и

мишљења на изложену студију о процени утицаја на

адресу Секретаријата.

Јавна расправа и презентација биће одржане 28.

јануара 2015, у 12 сати, у згради Владе АП Војводине

(приземље, канцеларија бр. 39).

(Ф-2472)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, на

основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник

РС” бр. 135/04), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о доношењу Решења о обиму и садржају  Студије о процени

утицајана животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

3. децембра 2014. године је донео решење о обиму и садржају Студије о процени ути-

цаја на животну средину за пројекат Прања ејекторског гаса на S-2200 (смањење еми-

сије SOx) у РНП-у на к. п. бр. 3559 КО Војловица СО Панчево.

Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад, Блок Прерада, у Новом Саду, Улица

народног фронта бр. 12.

Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за пред-

метни пројекат може се добити на увид радним данима, од 10 до 14 сати, у простори-

јама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне сре-

дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана

од дана објављивања овог обавештења.

(Ф-2473)  

На основу одлуке директора Опште болнице Панчево бр. 01-

6717/14, од 5. децембра 2014 године, и на основу Одобрења

Министарства здравља Републике Србије број 112-

01.1458/2014-02, од 14. новембра 2014. године, расписује се 

ОГЛАС 
за пријем у радни однос на неодређено  време, с

пуним радним временом, и то: 

I. 

Доктор медицине , број извршилаца – четири 

Услови за заснивање радног односа су: 

– VII 1, завршен медицински факултет, положен стручни

испит, 

– лиценца за рад, осим за кандидате који први пут заснивају

радни односи. 

II. 

Медицинске сестре – техничара, број извршилаца – четири 

Услови за заснивање радног односа су: 

– IV, средња медицинска школа, смер медицинска сестра,

положен стручни испит, лиценца за рад/осим за кандидате који

први пут заснивају радни однос. 

Приликом пријаве на Оглас кандидати треба да доставе: 

– CV – кратку биографију са обавезно назначеном адресом ста-

новања и контакт телефоном, 

– оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету/школи, 

– оверену фотокопију сведочанстава за све четири године шко-

ловања за медицинске техничаре, 

– оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 

– оверену фотокопију лиценце за кандидате који поседују

лиценцу за рад.

Рок за достављање пријаве је осам дана од дана објављива-

ња у листу „Панчевац”.

Пријаве се достављају лично или поштом на адресу Општа

болница Панчево, 26000 Панчево, Улица Милоша Требињца

бр. 11, са назнаком – за Оглас.

Пријаве које нису потпуне или благовремене неће бити

узете у разматрање. (Ф)

На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за пен-

зијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима

којa су стеклa статус лица која самостално обављају

уметничку или другу делатност у области културе

(„Службени лист града Панчева”, број 38/12 и 21/13),

градоначелник града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

лицима која су стекла статус лица која самостално

обављају уметничку или другу делатност у области

културе, ради остваривање права на уплату доприно-

са за пензијско и инвалидско и здравствено 

осигурање у 2015. години

I Право на уплату доприноса за пензијско и инва-

лидско и здравствено осигурање има лице које испуња-

ва следеће услове:

1. има статус лица које самостално обавља уметничку

или другу делатност у области културе, а које је утврђе-

но од стране репрезентативног удружења у култури, у

складу са законом;

2. има пребивалиште на територији града Панчева; 

3. није остварило укупан приход у претходној години

који прелази износ просечне годишње бруто зараде на

нивоу града Панчева;

4. не поседује непокретну имовину (ни члан заједничког

породичног домаћинства – супружник, ванбрачни парт-

нер, дете, усвојеник, родитељи или усвојилац и друга

лица која живе у заједничком породичном домаћин-

ству), осим стана – куће где станује.

II Потребно је доставити следеће доказе (документи не

смеју бити старији од шест месеци): 

1. Формулар-пријаву за остваривање права на уплату

доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено оси-

гурање (преузима се на званичном сајту града,

www.pancevo.rs);

2. Уверење надлежног репрезентативног удружења у

култури о чињеницама уписаним у евиденцију;

3. Фотокопију личне карте с назнаком пребивалишта и

радне књижице;

4. Потврду Пореске управе Филијале Панчево о пријави

укупног прихода; 

5. Потврду Републичког геодетског завода – Службе за

катастар непокретности Панчево, о катастарским при-

ходима на непокретностима, Жарка Зрењанина 19, Пан-

чево;

6. Оверену изјаву о броју чланова заједничког породич-

ног домаћинства.

III Рок, начин објављивања и достављања пријаве:

Пријаве на позив могу се поднети закључно с 23.

јануаром 2015. године.

Пријаве с доказима се достављају путем Услужног

центра Градске управе града Панчева, поштом, с назна-

ком: за ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла статус

лица која самостално обављају уметничку или другу

делатност у области културе, ради остваривање пра-

ва на уплату доприноса за пензијско и инвалидско и

здравствено осигурање, на адресу: Градска управа гра-

да Панчева, Секретаријат за јавне службе и социјална

питања, Трг краља Петра I 2–4.

Јавни позив се налази на званичној интернет стра-

ници града Панчева. Додатне информације могу се

добити на телефон 308-795, или путем мејла: 

marijana.kolaric@pancevo.rs. (Ф-2492)

13. децембра навршава

се година од смрти нашег

ПЕТРA 

ДАВИДОВСКOГ
1938–2013.

С великим поносом чу-

вам успомену на тебе.

Ћерка СЛАВИЦА

с породицом

(133/45589)

Једногодишњи помен

ПЕТАР 

ДАВИДОВСКИ
1938–2013.

Тужни смо што смо те

изгубили, поносни што

смо те имали.

Ћерка ЗОРИЦА 

с породицом

(134/45589)

Последњи поздрав драгом куму

ЗОРАНУ ЋУКОВИЋУ

Породица ТМУШИЋ
(136/Ф-2476)

Последњи поздрав нашем

ЋУКИЈУ

Породица ЈОВИЋЕВИЋ
(137/Ф-2476)

Радно време 

благајне: 

понедељком и

уторком

од 8 до 20, 

а осталим радним

данима

од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав

ЈЕЦИ
од БУДИШЕ, 

ДАНИЈЕЛЕ, АЊЕ, ЛАНЕ
и свекрве РАТКЕ

(48/186008)

Последњи поздрав

ЈЕЦИ
од БРАНКИЦЕ, ДУЛЕТА

и НИКОЛЕ

(49/186008)

Последњи поздрав

ЈЕЛИЦА ИВКОВИЋ ЈЕЦА
1976–2014.

Много је лепих тренутака које ћемо вечно пам-

тити. С нама ћеш бити увек у нашим срцима.

Супруг МИОДРАГ и ћерке ДРАГАНА, МИЛИЦА

и ЈОВАНА
(50/186008)

Нема више моје друга-

рице

ЈЕЛИЦЕ

Рано си отишла и пре-

кинула наше дружење.

Јел’ ти знаш Ј...

Твоји: НЕЛА, САЛЕ,

ИСИДОРА и ЛЕНА

(51/186008)

Тета Јецо, желимо ти

миран вечни живот

Твоји: ВЕЉКО, ЂОРЂЕ,

СЛАЂА и ВЛАДА

(52/186008)

Последњи поздрав

ЈЕЦИ
Остаћеш заувек у нашим
срцима.

Твоји: ВИКИЦА, 
ДРАГАН, НИНА и ЛЕНА

(53/186008)

Последњи поздрав брату

МИЛАНУ 

СТОЈАНОВИЋУ

1967–2014.

Сестре СВЕТЛАНА 

и СНЕЖАНА 

с породицама

(64/186047)

Последњи поздрав драгом колеги

МИЛАНУ СТОЈАНОВИЋУ

Колектив ДОО „Кутко”

(65/ф)

9. децембра 2014. године изненада нас је напустио наш вољени

МИЛАН СТОЈАНОВИЋ
1967–2014.

Ожалошћени: супруга ДУШАНКА, синови МИЛОШ и ДУШАН 

и ћерка МАРИНА

(66/ф)

Последњи поздрав драгом комшији и

пријатељу

МИЛАНУ СТОЈАНОВИЋУ

Породица КУТАЊАЦ

(67/ф)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ ЋУКОВИЋУ
Стриц ЉУБО, стрина МИЛКА и сестре ЈАСМИНА и

ТАЊА с породицама

(79/186088)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ ЋУКОВИЋУ
Почивај у миру и нека те анђели чувају!

Сестра ЈАЦА с породицом

(80/186088)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ ЋУКОВИЋУ
Почивај у миру! Живећеш у нашим мислима.

Стриц СЛОБО, стрина БЕБА и брат ПЕЂА

(81/186088

5. децембра 2014. преминуо је изненада, у 57. години,

наш драги

ЗОРАН ЋУКОВИЋ

Поносни смо што смо те имали, а неизмерно тужни што

смо те тако рано изгубили.

Утехе нема, празнина у срцу заувек остаје.

Заувек твоји: мајка ВОЈИСЛАВА, супруга ВЕСНА 

и ћерке НАДА и ИВАНА с породицама

Седмодневни помен ће бити одржан у четвртак, 11. де-

цембра, у 10 сати, на Новом гробљу.
(88/186115)

Последњи поздрав нашем 

ЗОРАНУ ЋУКОВИЋУ

од стрица САВЕ, стрине ДРАГИЦЕ, 

брата ДРАГАНА и снаје ГОРДАНЕ
(111/186187)

Наш драги зет, теча и дека

ЗОРАН ЋУКОВИЋ
1957–2014.

Драги наш Ћуки, знамо да нам се вратити нећеш и

то ће заувек да боли. Нека твоја племенита душа

почива у миру, а ми ћемо те чувати од заборава.

С љубављу и поносом ВУКИЦА, ВЛАДА, 

НАТАША, ФИЛИП и ТЕОДОРА
(107/186156)

Последњи поздрав

МИЛАНУ 
СТОЈАНОВИЋУ

од сестре СЛАВИЦЕ 
с породицом

(120/186213)

Последњи поздрав колеги 

ЗОРАНУ ЋУКОВИЋУ

Колектив ДОО „Павле” Панчево
(135/Ф-2476)

Последњи поздрав

СНЕЖАНИ 
ИГЊАТОВИЋ

Николино VIII-1 са учи-
тељицом и разредном

(138/2003)

Радно време благајне: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати
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Опраштамо се од драге колегинице

др ТИНЕ ПЕРАК БОШЊАК
педијатра

Колегинице: ДУШАНКА, СВЕТЛАНА, ЉУБИЦА, 
ЂУРЂЕВКА, МАРИЈА и ГОРДАНА

(2/185841)

3. децембра преминула је наша драга

НАДА МИЛАНОВИЋ

Почивај у миру!

Ожалошћени: сестра ЗОРИЦА, зет НИКИЦА 

и сестричина ТАЊА с породицом
(15/185897)

ИЗЈАВА 

ЗАХВАЛНОСТИ

Изражавамо најдубљу

захвалност Инфектив-

ном одељењу Опште

болнице Панчево, а по-

себно др Душанки Жи-

ловић, за несебичну по-

моћ и пожртвованост у

лечењу и нези наше

драге Наде Милановић.

Породица Милановић

(16/185897)

5. децембра 2014. године наша мајка, бака и прабака сусрела се са

својим супругом Вељаном.

ИЛИЈЕВСКИ

ДОНКА                          ВЕЉАН

1927–2014. 1928–2001.

Успомену на вас чуваће ваши најмилији
(24/185923)

Последњи поздрав се-

стри 

НАДИ

од њене сестре 

ЉИЉАНЕ с породицом

из Томашевца

(29/185937)

НАДА МИЛАНОВИЋ
31. VIII 1951 – 3. XII 2014.

Последњи поздрав драгој мами.

С љубављу и поносом чувамо успомену на

тебе, драга мама. 

Ожалошћени синови НЕНАД 

и ВОЈИСЛАВ и снаја МИМИЦА

(30/185937)

У 64. години преминула је наша драга сестра и

тетка

НАДА МИЛАНОВИЋ
рођ. Павлов

Чуваћемо успомену на тебе.

ЈЕЛИЦА, ЂУРА, ЗОРАН и БИЉАНА 

с породицама
(68/186061)

ЈОН БАЛТЕАНУ

1952–2014.

Последњи поздрав 

пријатељу од породице

РОДЕШ

(42/185987)

Последњи поздрав

ИВАН 

МЛАДЕНОВИЋ
1952–2014.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Супруга МИРА, син
ЗЛАТКО и снаја 
МАРИЈА, ћерка 

ЈАСМИНА 
и унука ЉУБИЦА

(84/186109)

Последњи поздрав брату

ИВАНУ 

МЛАДЕНОВИЋУ

од сестре ЈУЛКЕ 

с породицом

(85/186109)

Утехе нема, само ће време проћи, а љубав, бол и празнина ће остати.

ЈОН БАЛТЕАНУ
29. X 1952 – 8. XII 2014.

С љубављу доживотно ће те носити у срцима и од заборава чувати

ћерке МАРИАНА и МАРИНЕЛА, зетови МИЉАН и ЗОРАН 

и унуци МИХАЈЛО и ХЕЛЕНА

(122/186233)

Преминула је 

ЗЛАТА ЂУРКОВИЋ
рођ. Милићев

29. XI 1929 – 3. XII 2014.

Драга мајко, хвала ти за твоју доброту,

хвала на несебичној пожртвованости за

срећне дане. За тебе заборав не постоји.

Твоја захвална ћерка МИРЈАНА 

с породицом

(125/186243)

МИРОСЛАВА 

БОГДАНОВ

Била си ми најбоља

другарица, а сада си

мој анђео чувар. Недо-

стајеш ми.

ЛЕЛА

(114/186195)

МИРОСЛАВА 

БОГДАНОВ

Последњи поздрав дра-

гој комшиници. Хвала

на свему!

ЈОВА и НАДА 

с породицама

(115/186195)

МИРОСЛАВA
Последњи поздрав 

најдражој другарици 

од ЉУБИНКЕ.

(116/186195)

МИРОСЛАВA
Последњи поздрав 

драгој комшиници 

од ДАНЕ.

(117/186195)

Последњи поздрав вољеном супругу, тати и деди

РАТОМИР ПАВЛОВИЋ
1944–2014.

Сахрана ће се обавити 11. децембра, у 13 сати,

на Новом гробљу.

Његови најмилији: супруга МИЉКА и кћери

СНЕЖАНА и НАТАША с породицама
(118/186007)

Последњи поздрав драгој

МИРОСЛАВИ 

БОГДАНОВ
ГОЦА

(121/186215)

Последњи поздрав на-

шој драгој 

МИРИ
Почивај у миру!

Комшије из улаза 28
(124/186236)

С великим болом обаве-
штавамо родбину и при-
јатеље да је у 48. години
преминуо наш вољени

МИРКО 
БЕРАЦКА

Наша срца су заувек не-
утешна.

Супуга ЈЕЛЕНА, син
ВЛАДИМИР, кћи 

ИВАНА и брат ЗЛАТКО
(131/186257)

Последњи поздрав

КОНСТАНТИН

КОСТА 

СТАМАТОВ

Удружење пензионера

„НИС–Петрол” 

Рафинерија нафте

Панчево

(38/185968)

3. децембра 2014. годи-

не преминула је наша

драга мајка и баба

БУДИМИРКА

МАРИНКОВИЋ

рођ. 16. XI 1938.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Ожалошћене ћерке

МАРИЈА, СЛАВИЦА,

СНЕЖАНА и НАТАША

с породицама

(73/186073)

Последњи поздрав се-

стри

БУДИМИРКИ 

МАРИНКОВИЋ

од брата РАДОЈЛА 

с породицом

(74/186074)

Последњи поздрав

БУДИМИРКИ 

МАРИНКОВИЋ

од јетрве РАДЕ 

с породицом

(75/186074)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Последњи поздрав нашој

најдражој тетки и сестри

МИРИ 

СТАНКОВ

рођ. Станисављевић

Твоји ДРАГАН 

и МИЛАН и сестре 

и брат с породицом

(17/185899)

5. децембра 2014. преминула је 

ДОБРИЛА САВИЋ
рођ. 1923.

Ожалошћени: сестре ЉУБА и ЦАЦА, 

сестричина ВЕРА ВАСИЉЕВИЋ, братанац

СВЕТА, братанице ЈАСМИНА и МАРИЈА 

с породицама и породице ДОБРИЋ 

и ДАВИДОВИЋ

(18/185905)

Последњи поздрав 

МИЛИВОЈУ

Заувек ћеш остати у нашем сећању.

Супруга ЦВЕТА, синови ЈОРДАН 

и ЈУГОСЛАВ, снаја БИЉАНА и унуци 

МАРИО и МИХАЈЛО

(19/185907)

4. децембра 2014. преминула је наша драга

СПАСЕНКА ЛУКИЋ
1930–2014.

Сахрана је обављена 5. децембра, на Старом пра-

вославном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерка ВЕРА, зет ПЕТАР, унук

МИЛОШ, унука МИЛИЦА, зет ВЛАДИМИР 

и праунука НЕВЕНА
(26/185931)

Опраштам се од свог доброг пријатеља

ЈОЦЕ ПАВЛОВИЋА
Хвала ти на свему.

КИНЕ и БОБА

(8/185877)

ЈОЦА

Драги Јоцо, ипак су стрес и туга убрзали твој од-
лазак у вечност. Верујем да ћеш кончано мир на-
ћи у друштву брата и надокнадити све године
одвојености.
Поздрави мог Миленка и негде у хладу попуши-
те по једну.
С тугом у срцу мислићу на вас.

Сестра НЕВЕНА
(20/185913)

Последњи поздрав племенитом човеку,

искреном пријатељу и оданом другу

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ ЈОЦА
1942–2014.

од другарица и другова из Гимназије

„Урош Предић”: ЉУПЧЕ ПОСТОЛОВИЋ

ПЕТКОВИЋ, ЗОРАНА НИКИЋ, НИКОЛА

ПЕРИЋ, ДРАГАН АРАМБАШИЋ, ЗАРИЈА

КОРНЕЛ и БАЦКО ЧОЛАКОВИЋ

(27/185935)

Последњи поздрав мом

драгом и најбољем другу

ЈОЦИ

Његов БАЦКО

(28/185936)

После дуге и тешке болести преминуо је наш

драги и вољени

ЖИВА ЋУРЧИЋ
1938–2014.

Ожалошћени: супруга ВЕРА, син ЗОРАН, унуци

СЛОБОДАН и МИЛАН

и остали чланови породице
(31/185974)

Последњи поздрав

ЖИВИ 

ЋУРЧИЋУ
1938–2014.

Никада те нећемо забо-

равити.

Братић ГОРАН, снаја

АНА и унуци МАРКО 

и МИЛАН

(35/185962)

Последњи поздрав

ЖИВИ ЋУРЧИЋУ
1938–2014.

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Брат ТОМА, снаја МИЛКА и братаница ВЕСНА

(36/185962)

ИЗЈАВА 

ЗАХВАЛНОСТИ

Захваљујем др Милану

Вишекруни и особљу

Уролошког одељења Оп-

ште болнице Панчево

на бризи и нези које су

пружили мом оцу Живи

Ћурчићу у најтежим

тренуцима.

Зоран Ћурчић

(40/185974)

Напустио нас је наш вољени брат и ујак

ЈОВАН ЈОЦА ПАВЛОВИЋ 

Желимо Ти мир и спокој тамо где си. Хвала Ти на

Твојој доброти.

Твоје сестре МАРА и БЕБА с децом
(44/185993)

Последњи поздрав при-
јатељу

ЖИВИ ЋУРЧИЋУ
Пријатељи РАДМИЛА 

и МИРКО

(47/186006)

МИРА БОГДАНОВ

С љубављу и великом тугом твоји: 

СИМОН и ДРАГАНА БОГДАНОВИЋ

(69/186064)

МИРА БОГДАНОВ

Заувек ћеш бити у нашим мислима и ср-

цима.

ЖИВАН и МИЛОШ КАЛАНОВИЋ

(70/186063)

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ ЈОЦА
Драги ујаче, по добром ћемо те памтити, с поносом по-

мињати и од заборава чувати. 

Твоје: БОКА, МИЛИЦА и ГОГА

(72/186072)

Дивном човеку и драгом пријатељу

ЈОЦИ ПАВЛОВИЋУ

последњи поздрав од НЕНЕ и СЛОБЕ МИЛАНОВИЋ

(76/(186079)

Последњи поздрав нашем драгом и вољеном пријатељу

ЈОВАН ЈОЦО ПАВЛОВИЋ
1942–2014.

Почивај у миру!
ЈОВАН и ЈАСМИНА МУГОША

(82/186103)

С тугом и великим по-

штовањем опраштамо

се од 

МИРЕ 

БОГДАНОВ

Породица СОРАЈИЋ

(86/186111)

Последњи поздрав 

ЖИВИ ЋУРЧИЋУ
од породице 

ЛОЗАНОСКИ

(105/186149)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати
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СЕЋАЊЕ

МИЛИЦА 

ПЕШИЋ

8. XII 2005 – 8. XII 2014.

У нашим срцима си би-

ла и заувек ћеш остати.

Твоји најмилији

(32/185940)

16. децембра навршава
се седам година од смр-
ти нашег вољеног тате

ЈОСИФА 

БАЧВАНСКОГ
С радошћу причамо о
теби, с тугом те чувамо
у срцу.

Твоји МИЛАНА, 
ИВАНА и МЛАДЕН

(14/185891)

СЕЋАЊЕ

КАТИЦА 

СТАНКОВИЋ
2012–2014.

Две године, мама, отка-

ко си ме оставила. Увек

вољена и никад незабо-

рављена.

Твоја ДУЦА 

и зет ГОРАН

(25/185929)

ДЕЈАН 

МИЛОЈКОВИЋ

17. XII 1999 – 17. XII 2014.

Време пролази, али ти

остајеш с нама. Волимо

те одувек, заувек.

Твоји: мама ЈУЦА 

и тата ЉУБА

(10/185884)

Једина

ЕРЖЕБЕТ 

ДАРА ФОРАИ
2012–2014.

Бол надолази, туга тугу

сустиже, пуштамо да

пролази, али не иде.

Твоји најмилији 

и вечно сећање

(119/186206)

У суботу, 13. децембра, у 11 сати, на Но-

вом гробљу, даваћемо четрдесетодневни

помен нашем драгом сину, брату и ујаку

СЛАВКО ПАВЛОВИЋ
1962–2014.

С љубављу и поносом ћемо те помињати,

заувек у срцима носити и с тугом живети.

Твоји најмилији: мајка МИЛИЦА, отац

МИЛАН, сестра НЕВЕНКА, сестричине

ДУЊА и ЈЕЛЕНА и зет СЛОБОДАН

(126/186244)

СНЕЖА

Твоје велико срце и доброта заслужују да те веч-

но чувамо у нашим срцима и не препустимо за-

бораву.

Твоје другарице: НАТАША, ДРАГАНА и СНЕЖА
(127/186247)

Драга

СНЕЖА

ИГЊАТОВИЋ

У мислима и у срцу си

увек с нама.

Породица ЋИРИЋ

(128/186247)

Драга

СНЕЖА

ИГЊАТОВИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Породица КЕЖИЋ

(129/186247)

Драга

СНЕЖА

ИГЊАТОВИЋ

Вољени никад не уми-

ру, док живе они који

их воле, који се сећају...

Породица ПАП

(130/186247)

СНЕЖАНА 

ИГЊАТОВИЋ
1962–2014.

Бол и празнина се не

могу описати. Овај град

је остао без једне дивне

и храбре жене.

Другарице: ГОГА, МАЈА

и МИЛИЦА

(123/186229)

Последњи поздрав пријатељу

ЂУРИ
Саучешће породици.

Породица ДОДИЋ

(99/186148)

ЂУРА ЂУКИЋ
1951–2014.

Последњи поздрав од супруге НЕГИЦЕ с децом

и унуцима
(100/186148)

Последњи поздрав оцу и деди

ЂУРИ ЂУКИЋУ
од ћерке ЈЕЛЕНЕ, зета БОЈАНА и унука

ВЛАДЕ и ЈОЦЕ

(101/186148)

Последњи поздрав

ЂУРИ

од породице ДЕНИЋ

(102/186148)

Последњи поздрав

ЂУРИ

од ЈЕЛИЦЕ и ДРАГАНА

с породицом

(103/186148)

Последњи поздрав оцу и деди

ЂУРИ ЂУКИЋУ
од сина ЗОРАНА, снаје ДРАГАНЕ и унука УРОША 

и СТРАХИЊЕ

(104/186148)

Наша драга мајка, бака, прабака и ташта преми-

нула је у Београду, а сахрањена у Долову

ОЛГА ПЕШИЋ
1921–2014.

Тугујемо због растанка. 

Породице АДАМОВ, ВАСИЉЕВИЋ, ГРЧКИ, 

МИХАИЛОВИЋ и СТОЈИЉКОВИЋ
(113/181689)

Последњи поздрав на-

шој вољеној

САВИЦИ 

ПЕТРОВИЋ
1956–2014.
из Јабуке

Никад је неће 
заборавити мајка 

РУЖИЦА и брат 
БУДИМИР 

с породицом
(110/186186)

Последњи поздрав нашој драгој комшиници и

пријатељици

САВИЦИ ПЕТРОВИЋ
1956–2014.

Породица ЛАЗАРЕВСКИ: КРСТА, ЗОРИЦА и

СЛАВИЦА
(98/186139)

Изненада је преминуо у
Ваљеву наш

АЛЕКСАНДАР
ЛЕКА ТОПАЛОВИЋ

4. XII 2014.
Кремација је обављена 9.
децембра, у Београду.

Ожалошћени: породице
ТОПАЛОВИЋ, 

МАРЈАНОВИЋ, 
АВРАМОВИЋ, СИМИЋ 

и породица у Ваљеву
(90/186121)

Последњи поздрав дра-

гом брату

АЛЕКСАНДРУ 

ЛЕКИ 

ТОПАЛОВИЋУ
1934–2014.

од сестре ОЛГЕ

(91/186121)

Последњи поздрав брату

АЛЕКСАНДРУ 

ЛЕКИ 

ТОПАЛОВИЋУ

1934–2014.

од сестре ЛЕПОСАВЕ 

и МИЛОВАНА с децом

(92/186021)

Последњи поздрав брату

АЛЕКСАНДРУ 

ЛЕКИ 

ТОПАЛОВИЋУ

1934–2014.

од сестре ДУШАНКЕ 

с децом

(93/186121)

Последњи поздрав брату

АЛЕКСАНДРУ 

ЛЕКИ 

ТОПАЛОВИЋУ

1934–2014.

од сестре ЈОВАНКЕ

с децом

(94/186121)

Последњи поздрав брату

ХРАНУ 
од сестре ЖИВКЕ 

с породицом

(5/185863)

Последњи поздрав драгој комшиници

МАРИНА ГЕМОВИЋ

Станари зграде у Стевана Шупљикца 143

(9/185881)

ХРАНИСЛАВ 

ДОБРОСАВЉЕВИЋ

1946–2014.

Последњи поздрав оцу

од синова ГОЈКА

и ГОРАНА с породицама

(11/185885)

ПОНЕДЕЉАК 

И УТОРАК С

ПОПУСТОМ

Обавештавамо корисни-

ке наших услуга да на

цене огласа и читуља

одобравамо попуст свим

радним данима осим

средом.
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

СЕЋАЊЕ

БРАНКО ШТАМПИЋ
2009–2014.

Породица

(37/185967)

15. децембра навршиће
се три године откад није
с нама

ДУШИЦА ДУЊА 
КОЛАРСКИ

Без тебе никад више
исто. Нема дана да те не
споменем.

Сестра ОЉА 
с породицом

(45/18600)

15. децембра навршиће

се три године откад ни-

је с нама

ДУШИЦА ДУЊА 

КОЛАРСКИ
Увек ћемо те волети и

за тобом жалити.

Мама ГИНА 

и тата МИЛЕ

(46/18600)

ПОПОВ

АНЂЕЛКА                      МИЛЕНКО
рођ. Вемић

2012–2014.

Сећање на драге родитеље, њихову племенитост и љубав.

ДРАГАНА и САША с породицама

(57/186021)

ЂУРИЦА 

ГРУБАНОВ
2004–2014.

Црепаја
С љубављу и поносом
чувају те од заборава и
носе у срцу твоји најми-
лији.

Супруга ЉУБИНКА,
син СРЂАН и унука 

КАТАРИНА

(58/186026)

15. децембра 2014. на-

вршава се двадесет го-

дина откако није с нама

наша мајка

РОСА МАТИЋ

1916–1994.

Непрестано живи у на-

шим најлепшим успо-

менама.

Њени: ћерка и синови

с породицама

(59/180626)

МИЛИЋЕВ

ЖИКА                    ЈОВА
12. XII 2011 – 12. XII 2014.             26. VI 2012 – 26. XII 2014.

Прошлe су три године, а бол и туга за вама остају заувек.

Породица
(54/186013)

БРАНКО ШТАМПИЋ
1937 – 15. XII 2009.

Прошло је пет година. Заборав не постоји. Увек

си у нашим мислима и срцима.

Сестре ФАНИ, ЛИДИЈА и КЕКА с породицама
(77/186082)

Годишњи помен

СЛОБОДАНУ ПОПОВИЋУ
21. XII 2013 – 21. XII 2014.

Прође година самоће, туге и бола, срце ми је пу-

кло на пола, срце моје за тобом пати, коме да ка-

жем, ко ће да ме схвати.

Волећу те док будем жива.

Неутешна твоја супруга СПАСЕНИЈА
(78/186084)

13. децембра 2014, у 11 сати, на Католичком гро-

бљу, дајемо годишњи помен нашој драгој

ГРОЗДАНИ БРКИЋ
1939–2013.

Успомену чувају: ћерке СВЕТЛАНА 

и БРАНКИЦА, унук УРОШ и зет ГОЈКО
(95/186122)

13. децембра се навршавају четири године од

смрти мог супруга, оца и деде

ДУШАН ЛАЗАРЕВСКИ
авио-механичар у пензији

1933–2010.

Супруга КРСТА, ћерке ЗОРИЦА и СЛАВИЦА и

унука СНЕЖАНА
(96/186131)

ЗАГА 

НОГУЛОВИЋ

рођ. Поповић

1930–2013–2014.

Кад год мислим, ту си у

времену садашњем. Мо-

ја баба-тетка. Треба ре-

ћи: честита, добра, сва-

ком би помогла, младо-

лика. Биле су лепе твоје

шале, вицеви, песмице

на немачком. Сећала си

се рата. У Библији смрт

је сан, долази буђење.

ДУШАН

(97/186132)

ДУШИЦА КОЛАРСКИ
2011–2014.

Мама, недостајеш нам.

Твоја ћерка ВАНИНА и син НЕБОЈША

(106/186151)

СЕЋАЊЕ

МИЛОВАН 

СТАНИШИЋ
1934 – 14. XII 1995 – 14. XII 2014.

Чувају те од заборава 

супруга МИЛКА, ћерка

ВЕСНА, син ГОРАН, 

унуци МИХАЈЛО, 

ДУШАН, МИЛОВАН 

и снаја РУЖИЦА

(109/186175)

15. децембра навршиће

се три године од смрти

наше

ГОРДАНЕ 

КУНДАКОВИЋ

2011–2014.

С великом љубављу и

тугом чувамо успомену

на тебе.

Супруг ДРАГОЉУБ, 

синови ЗОРАН 

и СЛОБОДАН, снаје

СНЕЖАНА и ЛИДИЈА 

и унуци НАТАЛИЈА,

ВЛАДИМИР, МИЛОШ 

и ПЕТАР

(108/186171)

16. децембра навршава-

ју се две године откад

није с нама наш драги

ЖИВОРАД 

РАДОВАНОВИЋ
С љубављу, коју смрт не
прекида, чуваћемо те
од заборава у нашим
срцима и мислима.

Твоји најмилији

(89/186117)

Прошле су три године

откад није с нама наш

ДУШАН С. 

МИТИЋ

С тугом и поносом 

остаје у сећању 

породица МИТИЋ,

СЛОВИЋ и ЈАНДРИЋ

(112/186188)

Драга

ЛИДИЈА 

САБОВЉЕВ
11. XII 1972 – 13. VII 2004.

С најлепшим успоменама

на Тебе овај дан обележа-

вамо и са сетом у срцу

рођендан честитамо.

Твоји најмилији

(55/186017)

17. децембра навршавају се две године од смрти

драгог супруга

АЛЕКСАНДРА ДРАГИЋЕВИЋА

Прошле су године туге и бола за тобом. Много

ми недостајеш, али ти си увек ту, у мом срцу и

мислима.

Супруга СЛОБОДАНКА
(83/186108)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦА ЈОВЧИЋ БУБА
Сестро вољена, с љубављу и поносом чувамо успомену
на тебе.

МИРЈАНА, ДУДА и БОБАН

(132/186271)
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6. децембра 2014. навр-

шава се пола године од

смрти

ПЕТРА 

НЕСТОРОВСКОГ
Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Mајкa МИЛЕВA 

и сестра ГОРДАНA

(1/185837)

Прошлe су четири године откад си нас напустио, али

ћемо те заувек носити у срцу.

ИЛИЈА БРАЦА СТАНКОВИЋ 
Твоји најмилији: ИГОР и ДАНИЦА

(3/185844)

Трогодишњи помен

НИКОЛА 

ЈОВАНОВИЋ
професор

17. XII 2011 – 17. XII 2014.

С мислима на нас си из-

дахнуо, у нашим срци-

ма вечно остао.

Твоја породица

(4/185862)

Шест месеци туге и бола у мојој души без моје најдраже сестре

ГОЦЕ

Сваки је дан тужнији од претходног, неописиво ми недостајеш.

С љубављу те чувам у срцу, а с тугом живим без тебе.

Сестра ЛОЛА с породицом

(6/185875)

У суботу, 13. децембра 2014, даваћемо ше-

стомесечни помен

ГОРДАНИ СТОЈАНОВИЋ
Мајкице наша, ти си била оличење добро-

те и поштења. Мајка каква се само једном

рађа. Мајкице наша, сада када нас је жи-

вот раздвојио, ми ћемо продужити да бу-

демо оличење свега онога што си била ти,

да се поносиш нама као што се ми поноси-

мо тобом.

Твоји син ГАГИ и ћерка ЦВРЛЕ 

с породицама

(7/185876)

СЛАВКА 

АЛЕКСИЋ

10. XII 2002 – 10. XII 2014.

Прошло је дванаест ту-

жних година. Само је

време прошло, а бол и

празнина остају.

Породица АЛЕКСИЋ

(12/185889)

Сећање на нашег унука

БРАНИСЛАВ 

БАНЕ 

СУБОТИЋ

Твоји деда ВАСА и баба

ВИДА

(21/185919)

16. децембра навршава се осам одина откако ни-

је с нама наш драги

БРАНИСЛАВ БАНЕ СУБОТИЋ
1983–2006.

Успомене су вечне и незаборавне. Увек ћемо се

сећати, никада нећемо заборавити.

Твоја породица
(22/185919)

Сећање на наше драге

БОГДАНОВ

ЛАЗАР                ИВАН             ЈОВАНКА

1992–2014. 1998–2014. 2000–2014.

С љубављу и поштовањем ваши најмилији

(23/185921)

СЕЋАЊЕ

ЈОВИЦА 

ЛАЗАРЕВИЋ

1992–2014.

Много је времена про-

шло откако ниси с нама,

али у нашим срцима јеси.

Твоји најмилији

(33/185943)

СЕЋАЊЕ

МИЛИЦА ФИЛИЈЕВИЋ
11. XII 2007 – 11. XII 2014.

Анђеле, можда си отишла само звезде да нам

скинеш, јер све друго си нам дала. Ми те и даље

чекамо.

Волимо те.

Мама, тата и ДЕКИ
(13/185890)

Прошло је шест месеци откад си отишао

ВЕЛИЧКО ЖИВАНОВИЋ
1946–2014.

Увек си у нашим срцима и нашим мислима.
Твоје ћерке БИЉАНА и ЉИЉАНА с породицама 

и супруга МИЛКА
(34/18)

13. децембра навршава

се шест месеци од смр-

ти нашег драгог

СТЕВЕ БАТЕ 

КОВАЧЕВИЋА

Заувек у сећању 

најмилијих

(39/185952)

14. децембра 2014, у 12 сати, на гробљу у Јабуци,

одржаће се годишњи помен нашем драгом

ТОДОРУ ДИМИТРОВСКОМ

Дани пролазе, носе тугу, а сећања остају.

Твоји најмилији
(41/185987)

Шестомесечни помен

драгој мајци, ташти и

баки

МИЛЕНИ 

ЈАЊИЋ

Ћерка СНЕЖАНА 

с породицом

(56/186019)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЛОСАВА ЧИКА
15. XII 2000 – 15. XII 2014.

Заувек си у нашим 
срцима.

(60/180032)

17. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу

у Панчеву, дајемо четрдесетодневни по-

мен нашем драгом

БОГДАНУ ГОРЊИКУ
1941–2014.

Ожалошћени: супруга РАДОВАНКА, 

ћерка СЛАЂАНА, син САША и унуци 

ТИЈАНА, НИКОЛА, ОГЊЕН и МИРОСЛАВ

(61/186041)

Пролази четрдесет дана

без нашег оца и деде

БОГДАНА 

ГОРЊИКА

Заувек с нама у мислима.

Његови: СЛАЂАНА, 

ТИЈАНА, НИКОЛА 

и ОГЊЕН

(62/186041)

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАДОВИЋ

МИРОСЛАВ                 БОСИЉКА
2007–2014. 2009–2014.

Ваши најмилији
(71/18606

СЕЋАЊЕ

СОФИЈА 

БУБЛИЋ
1999–2014.

Недостајеш.

МИЊА и САЊА

(43/185990)

12. децембра 2014. даваћемо годишњи помен

ОЛИВЕРИ ЛЕЧЕИ
рођ. Исић

Вечно ћеш бити у нашим срцима и чувамо успо-

мену на тебе.

Супруг ПАЛ и синови АТИЛА и ПАВЛЕ 

с породицама
(87/186114)

Пролази нам четрдесет

дана без нашег оца и деде

БОГДАНА 

ГОРЊИКА

Заувек с нама у мислима.

Његов САША 

и МИРОСЛАВ

(63/186041)
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ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369

Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771

Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985

Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811

Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400

Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228

Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200

Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349

Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847

Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466

„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358

СОС телефон за жртве насиља у породици 

бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113

СОС дечја линија „Број за проблем твој” 

бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456

Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924

Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495

Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821

Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148

Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100

ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400

Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220

Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161

Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547

Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183

Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398

Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655

Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 

АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455

Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830

Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687

Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940

Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455

Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666

Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315

Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492

Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390

Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366

АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64

Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24

ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958

Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37

Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Могући су отворени сукоби с
блиским људима или сарадници-
ма на послу. Мањи новчани до-
бици су скоро сигурни. Појачана
нервоза.

Крајем седмице очекујте доби-
так, али и даље морате да води-
те рачуна о трошењу. Несугласи-
це у породици ће се наставити
ако будете тврдоглави.

Ове седмице очекујте битан по-
зив који може променити ваш
пословни статус набоље. Очеки-
вани добици мало касне, али
стижу. 

Приватни живот вам одузима
много времена, било да сте зау-
зети или сами. Јасно дефиниши-
те своје жеље и идите у том сме-
ру. Мањи прилив новца не реша-
ва ваше проблеме.

Често радите ствари на брзину и
не размишљате превише о по-
следицама. Волите да улазите у
ризике, па ће вам се ове седми-
це то вишеструко исплатити.

Заузети Стрелчеви већ почињу
да осећају утицај Сатурна. Парт-
нерски односи су затегнути, а ви
имате потпуно погрешан приступ
проблемима. Треба вам мало ви-
ше такта.

Помало сте депресивни и не-
задовољни у својој љубавној
вези, а још је замршеније ако
сте сами. Некад је добро пред-
узети иницијативу и решити не-
доумице.

Тренутно не размишљате о љу-
бави. Потребан вам је мир да
све средите у својој глави. Неве-
роватна пословна седмица, ве-
лики добитак.

Пред вама је тешка и напорна
седмица. Све ће каснити, губиће-
те ствари, недостајаће вам ва-
жни папири баш кад будете мо-
рали да их предате, а љубави ни
на видику.

У великој сте недоумици да ли
да напуштате сигуран посао и
упустите се у непознато. Можда
је време да ризикујете и из коре-
на промените свој живот. 

Ако стварно желите да средите
свој живот, ово је право време да
направите корените промене. Не
хватајте се за ситнице док вам
крупне ствари измичу.

Прави је тренутак да се мало
физички активирате. Послови
вам баш и не иду сјајно, али не-
мојте се предавати. Новац вам у
овом тренутку јесте проблем.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕНИ

Добили ћерку
6. новембра: Лену – Драгана и Александар Илић; 12. новембра: Марију – Биљана и
Мирослав Тајдић; 13. новембра: Милицу – Слађана и Ђура Стојановић; 16. новем-
бра: Ji Weiyu – Ge Huiqin i Ji Yunping; 18. новембра: Валентину – Селвета Сакиповић
и Далибор Петровић; 19. новембра: Тијана – Јармила и Мирослав Котваш; 20. но-
вембра: Анђелу – Весна Аземовић и Денис Спасовски; 21. новембра: Ивону – Алек-
сандра и Миодраг Петровић, Сању – Бранкица и Игор Јаћимовић; 22. новембра: Ми-
хаилу – Ивана и Сеад Реџа; 23. новембра: Грету – Јармила Сабо Барца и Јан Барца;
24. новембра: Елену – Јелена и Никола Ђорђевић;  25. новембра: Лану – Бојана
Шљивић и Ненад Малетић, Александру – Наташа и Данијел Митровић; 26. новембра:
Уну – Ивана Илић Чечарић и Марко Чечарић, Анђелу – Невена и Рајко Јошановић. 

Добили сина
11. новембра: Милоша – Ивана и Ђорђе Терзић; 12. новембра: Ђорђа – Марија-
на и Никола Јездић, Александра – Љиљана и Сава Ника; 13. новембра: Страхињу
– Софија Станчул  Антонијевић и Славко Станчул, Матију – Слађана и Игор Реге-
љић; 15. новембра: Јована – Ружица Тодоровић и Бранислав Бановац; 17. новем-
бра: Петра – Весна Вит и Милан Врањеш; 19. новембра: Данијела – Видосава Ва-
сић Морарашу и Радуца Морорашу, Сашу – Квиетослава и Јан Валента; 21. новем-
бра: Михаила – Милена и Давид Гајић; 23. новембра: Нику – Верица и Страхиња
Борковић, Павела – Јана и Павел Чижик; 24. новембра: Богдана – Викторија и Ду-
шан Вукомановић, Максима – Ивана и Бобан Милосковски, Луку – Маријана Ми-
лутиновић и Бојан Момчиловић;  25. новембра: Владимира – Татјана и Ненад Бој-
ко; 28. новембра: Сергеја – Сандра и Александар Вранић; 30. новембра: Тијана
и Душко Друловић; 1. децембра: Немању – Јелена и Горан Секулић. 

ВЕНЧАНИ

4. децембра: Милина Јеремић и Срђан Петровић, Мирјана Јанковић и Димитрије Ше-
ћеров, Александра Варга и Небојша Сировина; 6. новембра:  Светлана Бурић и Ни-
кола Грујић, Катарина Богданов и Ненад Ристић, Санела Угљић и Адис Исламовић.

УМРЛИ

26. новембра: Мирослава Тарајић – 1931; 29. новембра: Катица Грујић – 1926,
Никола Толмачев – 1939; 30. новембра: Божица Узелац – 1934, Дара Милетић –
1935, Наталија Садак – 1947, Стана Стошић – 1932, Балаж Бониш – 1947, Ката Уро-
шевић – 1952; 1. децембра: Јован Чубрило – 1933, Урош Бујишић – 1933, Тина Бо-
шњак – 1954, Заре Стојевић – 1945; 2. децембра: Катица Јованов – 1943, Дани-
ло Планинчић – 1940, Јован Павловић – 1942, Васа Даџа – 1940, Будимирка Ма-
ринковић – 1938, Добрица Лазаревић – 1942; 3. децембра: Стојан Влајнић – 1934,
Злата Ђурковић – 1929, Иван Младеновић – 1952, Нада Милановић – 1951, Мари-
ја Рушов – 1932; 4. децембра: Марина Гемовић – 1963, Илинка Пешевски – 1935,
Радивој Ђурђев – 1937, Вида Остојић – 1941, Константин Стаматов – 1938, Спасен-
ка Лукић – 1930, Зуска Мега – 1944; 5. децембра: Донка Илијевски – 1927, Радун-
ка Павловић – 1942, Јока Калкан – 1939, Милош Раду – 1952, Надица Николић –
1956, Зоран Ћуковић – 1957, Сава Кокора – 1932, Раденко Ђурђевић – 1957; 6. де-
цембра: Хилда Манђул – 1935, Лука Калинић – 1935, Ђура Ђукић – 1951, Жива
Ћурчић – 1938; 7. децембра: Сава Милосављев – 1938.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053
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ТРАПЕЗ  5-11

АНАГРАМ

РЕШЕЊА – Трапез 5-11:траса, сатира, радиста, надрасти,

стални рад, надреалист, страдалнице. Анаграм: моторна

тестера. Мини-укрштеница: опстајати, Сотомајор, иритирати,

палиндром. Магични лик 6 х 10: недостатак, просторија,

Ристановић, аутономија, старо место, мотивисање. Судоку:

915834627, 823576194, 674921853, 481759362, 256143789,

739682415, 348215976, 597368241, 162497538.

Свака нова реч добија се преметањем слова претходне речи

уз додавање једног слова.

ВОДОРАВНО: 1. пројектовани правац пута или пруге, 2. књижев-

но дело којим се исмевају одређене појаве, 3. стручњак за радио-

фонију, 4. превазићи растом, надвисити, 5. непрекидни посао, 6.

припадник једног правца у сликарству, 7. патнице, несрећнице.

АЛАТКА  ДРВОСЕЧЕ  (В=О)

ТА  НАМРТВО  ТРЕСЕ

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 10

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. мањкавост, мана, 2. део стана

одвојен зидовима или преградама, 3. бивши новинар „Панчевца“

(Љубомир), 4. независност, самосталност (стр.), 5. синтагма са зна-

чењем: некадашња локација, 6. образлагање мотива; подстицање.

Речи су састављене од следећих слогова: А, ВИ, ВИЋ, ДО, ЈА,

ЈА, НЕ, НО, НО, МЕ, МИ, МО, ЊЕ, ПРО, РИ, РИ, РО, СА, СТА,

СТА, СТА, СТО, СТО, ТАК, ТИ, ТО, У.

СУДОКУ МИНИ-УКРШТЕНИЦА
Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као

занимљива игра бројевима.

Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али

тако да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат

3 х 3 садрже бројеве од 1 до 9.

Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у ре-

ду, ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
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4
ВОДОРАВНО: 1. бивати, одржавати се, 2. некадашњи кубански

скакач у вис, Хавијер, 3. надраживати, узбуђивати, 4. врста

загонетке, обртаљка.

УСПРАВНО: 1. кожна болест, 2. мали отвор на кожи, 3. начин

уметничког изражавања, 4. италијански фудбалер, Франћеско,

5. реч којом православци завршавају молитву, 6. енглеска мера

за дужину, 7. мера за чистоћу злата (турц.), 8. име италијанског

певача Котуња, 9. арапско мушко име.



Георгиј Назаров, натуролог,
истраживач, заклети вегета-
ријанац, аутор више десетина
књига о здравој исхрани и већ
две деценије наш суграђанин,
један је и од најнеустрашиви-
јих светских авантуриста.

Он је, слободно се може
рећи, смисао живота нашао у
исконском односу с приро-
дом. Успео је и да споји лепо
и корисно, па неколико пута
годишње обилази разне,
углавном егзотичне делове
света, где одржи понеко пре-
давање, упозна себи сличне
људе и тестира своју физичку
издржљивост.

Назаров је и ове године био
веома активан, а издвојио је
одлазак у Македонију и Грч-
ку, као и боравак у њему оми-
љеном Тајланду. 

– Почетком године задао сам
себи да проверим колико у јед-
ном дану могу да пређем возе-
ћи лежећи бицикл. Успео сам
да превалим око 450 километа-
ра, што је деоница од Панчева
до Авале, одакле сам, преко Ба-
натске Паланке, стигао у Кла-
дово. У том месту на Дунаву

одржао сам и предавање, а дру-
штво ми је правио шампион у
бициклизму Томислав Новко-
вић, мој сапутник у том поду-
хвату. Пре поплава сам ишао
бициклом и кроз Мађарску.
Све време је лила киша, али ме
то није превише обесхрабрило.
Обучем непромочиво одело и
возим по свим условима, чак и
зими – навео је Назаров.

Током лета је обишао и Маке-
донију и Грчку и био одушевљен
лепотом тамошњих предела. И
јужним Балканом је крстарио на
два точка, натоварен основним
потрепштинама, а трошио је вр-
ло једноставну храну и углавном
спавао под ведрим небом и мре-
жом за комарце.

– У Македонији, у којој сам
обишао предивна језера –

Охрид, Преспу и Дојран, људи
су били изузетно гостољубиви и
примали ме без икаквих пред-
расуда. На моменте сам се осе-
ћао као да сам се вратио одређе-
ни период уназад. Грчка је врло
интересантна са старинама и
природним лепотама. Посебно
сам уживао на Халкидикију и у
Лариси. Тамо, на многим ме-
стима, нема обичних путева, па

сам морао да путујем аутостра-
дама, где аутомобили иду
огромним брзинама, па је неоп-
ходно маневрисати између њих,
што је веома рискантно – иста-
као је прекаљени авантуриста.

Назаров је рекао да већина
Грка има нездраве навике, јер
једу прекомерне количине
меса и тестенина. У поређењу
с њима Турци се неупоредиво
здравије хране и конзумирају
много воћа и поврћа. Посеб-
но му се допао концентриса-
ни сок од нара, као и посла-
стице од сушеног воћа, попут
дудиња, смокви и јапанских
јагода, које нису хемијски
третиране.

– Посетио сам и Катар, инте-
ресантну земљу с великим кон-
трастима – од огромних небо-
дера до бедуинских кућица.
Прокрстарио сам Индију и на
југу те земље упознао човека
који се бави аја-ведом, а про-
вео сам ноћ у Мумбају и оби-

шао веома опасне делове тог
града. Када сам одатле отишао
у Тајланд, наишао сам на де-
монстрације, па сам привре-
мено одседао у колиби на оба-
ли океана. Тамо сам се дружио
с добрим и простодушним љу-
дима, а неретко и с правим
мајмунима. Срео сам и огром-
ног гуштера гекона, као и сто-
ногу величине змије. Неко вре-
ме сам боравио у пограничном
подручју с Камбоџом, па на
Острву слонова, а посетио сам
и древно светилиште Кинаку-
ту, у којој се одржава важно хо-
дочашће. Том приликом сам
се пробијао и преко стрмих
планина. Поред тога, пливао
сам и по великим таласима,
избегавао опасне корале... –
присећа се Назаров.

И тако, овај супермен не пре-
стаје да нас одушевљава својим
подухватима, па је једино пи-
тање: где су му границе?

Ј. Филиповић

Четвртак, 11. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ГЕОРГИЈ НАЗАРОВ, НЕУСТРАШИВИ ПУСТОЛОВ

СВЕТ ПОД ЗДРАВИМ НОГАМА

ТТААJJННЕЕ  ССРРЦЦАА

Георгиј Назаров је издао нову књигу, под називом „Тајне

здравог срца”, на којој је радио чак седам година.

За њим је већ петнаестак дела посвећених исправном

начину живота, а превођен је и на руски, енглески, итали-

јански... На ту тему редовно одржава предавања, па је ове

године, поред осталог, био у Бановцима, Новом Саду, Вр-

шцу, на математичком факултету у Београду и, наравно, у

панчевачкој Градској библиотеци. Однедавно се храна

припремљена према његовим рецептима може набавити у

продавници „Веган лајф” у близини „Авив парка”.

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 године.
Сваког месеца најуспе-
шнији учесници могу
очекивати вредне награ-
де у виду професионал-
ног посластичарског
алата и материјала, а по-
себно атрактивни покло-
ни припашће победници-
ма на крају читавог избора.

Пошаљите нам рецепт и ори-
гиналну фотографију торте коју сте са-
ми направили и декорисали. Приложи-
те своје податке – име и презиме, адре-
су и број телефона, као и следећу пот-
писану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропози-
ције ’Избора најлепше торте Панчева’.
Изјављујем и да сам једини аутор / је-
дина ауторка рецепта и фотографије
јела које вам достављам. Сагласан/са-
гласна сам да текст рецепта и фотогра-
фију јела имате право да користите и
објављујете без просторног и времен-

ског ограничења и у свему према сво-
јим потребама”.

Све то пошаљите на адресу recepti@-
pancevac-online.rs или поштом на

адресу „Панчевца”: Трг краља
Петра I број 11, с назна-

ком: „Избор најлепше
торте Панчева”.

Уколико објавимо
ваш рецепт и фото-
графију, то значи да
сте ушли у ужи избор

за победника месеца и
да имате шансу да осво-

јите вредан поклон. Најбо-
љи аутор торте за децембар,

кога ће одабрати професионални деко-
ратери из посластичарнице „Голуб”,
освојиће алат и књигу са упутствима за
израду цвећа и букета од фондана.

На крају читавог избора између побед-
ника сваког месеца одабраћемо троје
најбољих, којима ће припасти следеће
награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декорисање са дуго-
трајном дресир кесом од импрегнира-
ног платна са шест металних наставака,
22..  ммеессттоо  – алат за израду јестивих цветова

и букета с књигом у пуном колору која са-
држи упутства
за израду и

11..  ммеессттоо –
комплет це-
л о к у п н о г
алата за
украшавање
торти и изра-
ду декораци-
ја за торте,
који садржи
177 делова.

Ове заиста
вредне по-
клоне о који-
ма сваки та-
л е н т о в а н и
посластичар
сања обезбе-
дио је „Torte-
Co Shop”.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

ППооббеедднниикк  ззаа  

ддееццееммббаарр  ооссввоојјиићћее  

ааллаатт  ии  ккњњииггуу  ссаа  ууппууттссттввииммаа

ззаа  ииззррааддуу  ццввеећћаа  ии  ббууккееттаа

оодд  ффооннддааннаа

ММООССККВВАА ТТООРРТТАА

За четири коре је потребно: 20
беланаца, 24 кашике шећера, 20
кашика ораха, осам кашика бра-
шна.

За сваку кору умутити по пет
беланаца и шест кашика шећера.
У умућену масу додати пет каши-
ка ораха и две кашике брашна.
Пећи док фино не порумени.

За филове је потребно: 20 жу-
манаца, 25 кашика шећера,
шест децилитара слатке павла-
ке, 300 г вишања, једна конзерва
ананаса.

Жуманца умутити са шећером
и кувати на пари да се лепо уку-
вају. Добро охладити, а потом
умутити слатку павлаку да поста-
не веома чврста, па поделити на
два дела. Један део умутити са
жуманцима, тако што ћете дода-
вати кашику по кашику фила од
жуманаца у умућену павлаку.

Редослед: Ставити кору на тац-
ну, премазати једном трећином
фила од жуманаца и павлаке,
поређати пола количине виша-
ња, премазати једном трећином
слатке павлаке. Ставити другу
кору, потом другу трећину фила
од жуманаца, поређати сав ана-
нас који сте претходно добро
оцедили од сока, па премазати
другом трећином слатке павла-
ке. Ставити трећу кору, па оста-
так фила, затим вишње, слатку
павлаку и последњу кору. Даље
украсити по жељи.

ППООББЕЕДДННИИКК  ЗЗАА  ООВВУУ  ННЕЕДДЕЕЉЉУУ

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Ка-
тарина Јовановић из Старчева. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за
децембар. Катарина, честитамо!

Поздрав из далеке Азије

Ђердап

Здрава храна са истокаПредавање на Природно-математичком факултету
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

СУБОТИЧАНКЕ ПРЕЈАКЕ ЗА „ЛАВИЦЕ”
Спартак без већих
проблема савладао
Динамо

Старчевцима бод 
из Новог Сада

После сјајног старта шампио-
ната у Суперлиги одбојкаши-
це Динама су запале у резул-
татску кризу. Оне су прошлог
викенда у Суботици у осмом
колу претрпеле и четврти ово-
сезонски пораз. Домаћи Спа-
ртак их је савладао с макси-
малним резултатом 3:0, по се-
товима 25:12, 25:20 и 25:21.

Иако су Суботичанке биле
фаворит пре почетка меча,
нико није очекивао тако лак
тријумф. Од самог старта
утакмице Спартак је имао
иницијативу, а фантастичним
сервисима правио је потпуну
пометњу у одбрани Динама.
Панчевачке „лавице” никако
нису успевале да пронађу ре-
шење за разиграну Марту Др-
пу и њене саиграчице, па је
Спартак лако и брзо први сет
решио у своју корист – 25:12.

И у наставку меча домини-
рале су домаће одбојкашице.
Спартак је повео са 23:15 и
када се учинило да ће лако
дуплирати своју предност у
сетовима, Динамо се мало
пренуо и заиграо ангажовани-
је и сигурније, пре свега у од-

брани, а прорадио је и блок.
Одлични сервиси Бојане Ра-
дуловић и поени Јелене Ла-
зић донели су какву-такву не-
извесност. Панчевке су сма-
њиле предност домаћих игра-
чица на 23:19, али за потпуни
преокрет нису имале снаге.

Трећи сет, тачније његов
почетак, донео је трачак наде
навијачима Динама, јер су
„лавице” повеле с 3:0. Ипак,
Суботичанке су брзо преокре-

нуле резултат, а стечену пред-
ност нису испуштале до краја
утакмице. 

Динамо је играо у саставу:
Николина Ашћерић, Јелена
Лазић, Јелена Новаковић, Ка-
тарина Симић, Милена Спре-
мо, Бојана Радуловић, Јелена
Петров, Александра Владиса-
вљев, Катарина Петровић,
Нина Коцић и Драгана Мар-
ковић, а шансу је с клупе че-
кала и Наташа Божић.

После овог кола „лавице”
заузимају шесто место на та-
бели, с једанаест бодова, а
прилику за поправни имаће у
суботу, 13. децембра, када ће
у Хали спортова на Стрели-
шту гостовати Железничар.
Биће то врло интересантна
одбојкашка представа, јер ће
се састати тимови са истим
бројем бодова, а Лајковчанке
у наш град долазе појачане
Јеленом Јошовић, која је не-
када наступала и за Динамо.

Утакмицама деветог кола
прошлог викенда је наставље-
на трка за бодове и у Првој
лиги. Одбојкаши Борца су го-
стовали у Новом Саду, где су
од истоименог домаћина из-
губили с 3:2, по сетовима
25:23, 22:25, 20:25, 25:15 и
15:13.

Сам поглед на исход овог
меча довољно говори о „дра-
ми” која се одвијала у глав-
ном граду Војводине. Изјед-
начени ривали су дали макси-
мум, играло се храбро и по-
жртвовано, а победу је извоје-
вао срећнији тим. И да су
Старчевци освојили већи део
бодовног колача, то не би би-
ло незаслужено.

Предстојећег викенда у Ха-
лу спортова на Стрелиште до-
лази екипа Буковица Путеви.
Борац у том дуелу нема избо-
ра – мора да победи.

А. Живковић

Како се ближи крај кален-
дарске године, млада пли-
вачица Динама и чланица
српске репрезентације Ања
Цревар све је боља на ва-
жним такмичењима. После
серије успеха на домаћој
сцени, уз низ оборених на-
ционалних рекорда, наша
суграђанка је заблистала и у
престоници Чешке, где је
наступила на такмичењу
које окупља најбоље младе
пливаче са Старог конти-
нента.

Ања је у Прагу освојила
чак четири медаље. Она је
била најбржа у тркама на
400 м краул и 200 и 400 м
мешовито, док се као друга
на победничко постоље по-
пела после наступа на 800 м
слободно. Постигнути ре-
зултати били су довољни да
буде проглашена за најуспе-
шнију такмичарку на овом
надметању. У Прагу су на-
ступиле селекције Мађар-
ске, Пољске, Словеније,
Словачке, Македоније, Ру-
муније, Србије и земље до-
маћина. Код дечака је нај-
бољи такмичар Андреј Бар-
на, такође наш репрезента-
тивац, пливач суботичког
Спартака.

Оно што смо последњих
месеци наговештавали, а

реч је о квалитету Ање Цре-
вар, сада добија пун смисао.
Већ је речено да сјајна пли-
вачица нема праву конку-
ренцију у млађим категори-
јама у нашој земљи, а све је
очигледније да она спада у
сам европски врх. Иако не-
ма пуних петнаест година,
ова Панчевка заслужује ве-
лику пажњу јер, како је са-
ма истакла, њен прави циљ
су Олимпијске игре у Бра-
зилу, које ће бити одржане
за две године. До тада од
Ање можемо очекивати но-
ве рекорде и медаље.

С. Д.

ПРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛНЕ ЕВРОПЕ 

У ПЛИВАЊУ

АЊА ЦРЕВАР БЛИСТАЛА И У ПРАГУ

Скупштина Савеза за школ-
ски спорт Србије на седници
одржаној 26. септембра до-
нела је одлуку о укључивању
каратеа у систем школског
спорта наше земље. У скла-
ду с тим, прошлог викенда
је у Бачкој Паланци одржа-
но Школско првенство Ср-
бије, на којем је учествовало
1.089 бораца, а комплетна
организација је била у над-
лежности Карате федераци-
јe Србије. Првенство је отво-
рио председник Савеза за
школски спорт, прославље-
ни одбојкаш Жељко Тана-
сковић.

Карате клуб Младост се
представио са својим члано-
вима, који похађају следеће
школе: „Мирослав Антић”,
„Свети Сава”, „Братство–
јединство”, „Јосиф Панчић”,
„23. мај”, „Никола Тесла” и
„Паја Маргановић”.

Прваци Србије су постали
Јана Којчић („Мика Ан-
тић”) у борбама и Алексан-
дар Тасковић („Свети Сава”)
у катама. У екипном надме-
тању тим ОШ „Мирослав

Антић” у саставу: Срђан Јо-
кић, Душан Милишић и
Филип Секулић освојио је
златну медаљу у борбама, а
одличје истог сјаја припало
је и екипи Техничке школе
„23. мај”, која се надметала
у саставу: Тибор Мичик,
Филип Николић и Небојша
Петковић. Сребрне медаље
су зарадили ученици Пољо-
привредне школе „Јосиф
Панчић” Стефан Алексић и
Огњен Стојић. Женски тим
ОШ „Свети Сава”, који је
наступио у саставу: Анаста-
сија и Анђелина Јаредић,
Сања Мрвовић и Милица
Јерковић, окитио се сребр-
ним одличјем, док су девој-
чице из ОШ „Мирослав Ан-
тић”, у саставу: Јана Којчић,
Марија Поткоњак, Милица
Миловановић и Јована Но-
ваков, освојиле бронзу.

Друго место у борбама за-
служио је Бојан Векецки из
ОШ „Братство–јединство”, а
трећи су били Тибор Мичик
и Огњен Стојић (обојица из
Техничке школе „23. мај”).

А. Ж.

У организацији Рукометног са-
веза Србије већ годинама се од-
вија такмичење по старосним
групама у свим нашим регио-
нима. Ове сезоне кадети Дина-
ма изборили су право да се так-
миче у Суперлиги Војводине.

Да би се нашли у друштву
најбољих у покрајини, морали
су да прођу кроз лигу која се
одвијала последњих месеци.
Играчи Динама су у својој
групи били бољи од Херцего-
вине, Радничког, Младости и
Јабуке. Одиграли су 12 утак-

мица и остварили скор од 11
победа и једног нерешеног ре-
зултата. За клуб из нашега
града наступали су: Павловић,
Костић, Малићанин, Глого-
вац, Стојановић, Милутино-
вић, Анђелковић, Новаков,
Ђинђић, Грчић, Лацко, Попо-
вић, Мијатовић, Ћосић, Цвет-
ковић, Вујашковић, Панто-
вић, Пејић, Танасковић, Ђер-
фи и Крстић. Момке је с клу-
пе предводио тренер Милош
Пантовић.

Суперлига почиње у фебруа-
ру и трајаће до маја, а четири
првопласирана тима иду на
државно првенство. Уколико
динамовци успеју да прођу у
завршницу, биће то веома до-
бро, јер следеће сезоне неће
морати да играју квалифика-
ције. За ове дечаке правог од-
мора од рукомета нема. Већ
14. децембра Костић, Ђинђић,
Пејић, Лацко, Новаков и Ан-
ђелковић, као изабраници тре-
нера Жикице Милосављевића
и Милоша Пантовића, одме-
риће снагу с дечацима из оста-
лих квалификационих група.
Само неколико дана касније
играће на турниру у Зрењани-
ну, а после три дана у новој го-
дини одлазе у Словачку, на
турнир у „Прешов”, који орга-
низује познати произвођач
спортске опреме „Кемпа”. Чим
се врате у своју земљу, одлазе
на такмичење у Суботицу, где
ће се надметати с вршњацима
из мађарског Веспрема и до-
маћим Војпутем. С. Д.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

КАДЕТИ ДИНАМА У СУПЕРЛИГИ ВОЈВОДИНЕ

ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

ТРОФЕЈИ ИЗ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

ЈЈААББУУККАА  ЛЛИИДДЕЕРР  

Иако су претрпели пораз у 13. колу Друге лиге „Север”, ру-

кометаши Јабуке су као лидери завршили јесењи део пр-

венства. Момци које с клупе предводе Жикица Милоса-

вљевић и Радомир Огризовић остварили су 10 тријумфа,

једном одиграли нерешено, а два пута су били поражени.

Кадети Јабуке Душан Симоновић и Божидар Витас, с тре-

нером Милосављевићем, представљаће клуб на сусрету

група које су наступале у квалификацијама за Суперлигу.

Одбојка 013 наставља да по-
беђује у Првој војвођанској
лиги. Прошлог викенда у ха-
ли спортова на Стрелишту
девојке које предводи Дра-
гољуб Стојановић савладале
су Крајишник с 3:0, по сето-
вима: 25:19, 25:19 и 25:22.

Тај меч је обележио по-
вратак на терен Ање Лало-
вић после неугодне повре-
де. Панчевке су учврстиле
лидерску позицију, а наред-
ног викенда путују у Зрења-
нин на мегдан с Пролете-
ром.

У нашем главном граду про-
шлог викенда је одржан тради-
ционалан турнир у бадминтону
под називом „Трофеј Београ-
да”, на којем су одличне резул-
тате остварили чланови наших
клубова Динама и Панчева.

Чланови БК-а Панчево за-
служили су пет медаља. Анђе-
ла Витман је освојила златну
медаљу, савладавши у финалу

клупску другарицу Сању Пе-
рић, док је Наталија Бохаре-
вић зарадила бронзано одлич-
је. Одличја истог сјаја заслу-
жили су и Никoлa Бoркa и
Виктoр Бурjaн, а надметали су
се и Mихajлo Бoркa и
Aлeксaндaр Витмaн.

Пoрeд тaкмичaрскoг дeлa
турнирa, у склoпу цeлoкупнoг
спoртскoг дoгaђaja oдржaн je и

сeминaр зa судиje првoг
нaциoнaлнoг нивoa пo нoвoм
прaвилнику o лицeнцирaњу
бaдминтoн судиja, кojeм су
присуствoвaли члaнoви БК-а
Пaнчeвo.

Сјајни су били и такмичари
БК-а Динамо, а посебно
Бojaнa Joвaнoвић, која је oсвo-
jилa три одличја. Злато јој је
припало у жeнскoм дублу (у

пaру с Mилицoм Симић), а
бронзана одличја је заслужи-
ла у мeшoвитoм дублу (у пaру
с Нeмaњoм Стaнимирoви-
ћeм), као и у појединачном
надметању.

Динaмo су предствљали и:
Maриja Сaмaрџиja, Кaтaринa
Виг, Mихajлo Виг, Пeтaр
Рaдoнић и Вaњa Бoкaн.

А. Ж.

„ТРОФЕЈ БЕОГРАДА” У БАДМИНТОНУ

НЕМА ШАЛЕ С ПАНЧЕВЦИМА

ОДБОЈКА 013 НИЖЕ ПОБЕДЕ

ПАО И КРАЈИШНИК



Турнир из календара
ССС-а

Одлична организација

Недеља, 7. децембар, у нашем
граду је била резервисана за
стреличарство и СК Панчево,
који је турниром из календара
ССС-а обележио 33. рођендан.
Тако је настављена сезона у
затвореном простору у овом,
све популарнијем спорту, а
такмичење у Хали спортова
на Стрелишту свечано је отво-
рио Драган Свилановић,
председник Стреличарског
савеза Србије.

Конкуренција је била веома
јака, јер су се на једном месту
окупили најбољи стреличари
у нашој земљи, а СК Панчево
се још једном показао и као
сјајан домаћин и организатор
великих такмичења.

– Пaнчeвo je прeстoницa
српскoг стрeличaрствa. Из
овог града су пoтeкли нajбољи
такмичари наше земље. Пo-
мeнуo бих Дaнилa Mиoкoви-
ћa, лeгeнду српскoг стрeли-
чaрствa и нajвeћу звeзду Ср-

Четвртак, 11. децембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ЗАНИМЉИВО НАДМЕТАЊЕ У ХАЛИ СПОРТОВА

НАШИ СТРЕЛИЧАРИ ПРОСЛАВИЛИ РОЂЕНДАН
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР

субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–БУКОВИЦА

субота, 16 сати

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА

жене

Зрењанин: ПРОЛЕТЕР – ОДБОЈКА 013

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Суботица: СПАРТАК–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–БНС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ДИНАМО

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО 3:0

ПРВА ЛИГА

Нови Сад: НОВИ САД – БОРАЦ 3:2

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – КРАЈИШНИК 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ 73:67

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ТОПОЛА 64:65

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ЛСК 87:59

Панчево: ДИНАМО – Б. КАРЛОВАЦ 73:79

Рукомет

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

С. Митровица: СРЕМ–ЈАБУКА 23:19
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Лц1)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДВА ПОРАЗА 

ЏУДИСТА
У Зрењанину је прошлог ви-
кенда одржано четврто коло
Прве лиге у џуду. Борци Ди-
нама, предвођени тренером
Љубомиром Станишићем,

претрпели су два пораза – од
Руме (8:2) и краљевачког
Партизана (6:4).

Панчевци после четвртог
кола заузимају пето место на
табели, а боје Динама су бра-
нили: Марко Сарић, Алекса
Стојадинов, Марко Милекић,
Александар Вукојичић, Ми-
лош Палоц, Коста Илијин и
Младен Буља.

У исто време најмлађи так-
мичари Динама надметали су
се на турниру у Пожаревцу, а
медаље су освојили: Дејан
Дoлингa, Милица Сeкулoвић,
Немања Jурицa, Милош Стo-
jaнoвић, Вук Никoлић, Јована
Рaхoвић, Ђорђе Jaкимoвски,
Теодора Вaсиљeвић, Тијана
Стojaнoв, Матеја Зубoвић,
Владимир Бoгдaнoвски, Сте-
ван Вaсиљeвић и Андријана
Кртeнић.

ЗЛАТНИ МИЛОШ 

И НЕМАЊА
И млади џудисти Панчева су
били одлични на такмичењу у
Петровцу на Млави.

Златне медаље су освојили
Милош Мандарић и Немања
Нишић, а бронзу је заслужио
Александар Лупулов.

УРОШ НАЈБОЉИ
Отвoрeнo првeнствo Бeoгрaдa у
кик-бoксу, на коме су учeствo-
вaли сви српски клубoви, oдр-
жaнo је у нeдeљу, 7. дeцeмбрa.

Зa нajбoљeг пиoнирскoг
бoрцa прoглaшeн je Урoш
Jaњић из сефкеринског клубa
Дрaгoн. Jaњић je oсвojиo злaтo
и oдушeвиo свe присутнe у
хaли, сaвлaдaвши свoje ривaлe
извaнрeднoм тeхникoм. Он је
показао и вeлико искуствo, кo-
je je стицао рeдoвним учeш-
ћeм нa свим мeчeвимa пунoг
кoнтaктa, гдe je oбaвeзнo oсвa-
jao злaтнe мeдaљe.

Нa oвoгoдишњeм првeнству
су му судиje и сви трeнeри
чeститaли нa извaнрeднoj бoр-
бeнoсти.

биje. Пoрeд тoгa, СК Пaнчeвo
je гoдинaмa нajуспешнији ко-
лектив у Србиjи, а притом је
давао и велики допринос по-
пуларизацији овог спорта.
Људи из Панчева, попут Mи-
лoвaна Вуjића и oстaлих,
учeствoвaли су у oснивaњу
мнoгих других клубoвa, али су
и трeнирaли сада успешне

такмичаре – рекао је Дрaгaн
Свилaнoвић.

Нa недељном турниру је
учeствoвaлo 108 тaкмичaрa из
двадесетак српских клубова,
који су се надметали у свим
категоријама. Иако је домаћи
тим био у измењеном и осла-
бљеном саставу, успео је да
освоји једно златно одличје.

Заслужио га је јуниор Стeфaн
Жикић у компаунд стилу, по-
годивши 555 кругова. У екип-
ном надметању Панчево је за-
узело четврто место, а тим су
чинили: Нeнaд Димић, Mилe
Стajчић и Дejaн Фoргo.

– Збoг кaпaцитeтa хaлe
мoрaли смo дa смaњимo брoj
нaших тaкмичaрa, јер смо же-
лели да угостимо што више
стреличара из других клубо-
ва. Наши искусни чланови,
oни кojи нe jурe рeзултaт, би-
ли су у oргaнизaциjи турнира.
Угостили смо преко двадесет
клубова, па је све оно што ва-
ља у српском стреличарству
било у нашем граду.
Очeкивaли смо дa на овом
турниру буде оборен рекорд у
олимпик стилу за сениоре,
који је стар већ шеснаест го-
дина, али то се није догодило.
Ипак, дeцa врeднo трeнирajу
и питaњe je тренутка кaдa ћe
сe тo дeсити – истакао је
Нeнaд Сoлeшa, гeнeрaлни
сeкрeтaр СК-а Пaнчeвo.

Био је то четврти овосезон-
ски турнир у затвореном про-
стору, а шампионат се наста-
вља 25. јануара у Темерину.

У Врбaсу је прoшлог викенда
oдржaнo четврто кoлo Лигe
пиoнирa Вojвoдинe у стреља-
штву, у којем се надметало и
десет најмлађих чланова СД-а
„Панчево 1813”.

Нajуспeшниja je билa Ma-
риja Aлeксић, кoja je oсвojилa
треће мeстo (179 кругoвa).
Mинa Mихajлoвић и Дaвид
Дaутoвић су заузели четврта
места, а гађали су и: Aнa-

стaсијa Груjoски, Ивaнa Вис-
лaвски, Влaдимир Стajчић,
Никoлa Aдвигoв, Стeфaн Mи-
хajлoв и Бojaнa Никoлић.

У екипној конкуренцији пи-
онирке су биле друге са 498
кругова, а пионири су заузели
четврто место.

Ђoрђe Joвчeвић je, с 558
кругoвa, oсвojиo прво место у
надметању кадета и седмо ме-
сто у конкуренцији млађих ју-

ниора, док је Игoр Стajчић у га-
ђању из пиштоља био трeћи
кaдeт и чeтврти млaђи jуниoр.
Eкипa кaдeтa (Јовчевић, Дауто-
вић и Михајлов) сa 1.567 кру-
гова освојила је сребро, а друге
су биле и кадеткиње, које су на-
ступиле у саставу: Б. Никoлић,
А. Груjoски и И. Вислaвски.
Eкипa млaђих jуниoрa била je
трећа, a тим млaђих jуниoрки
се пласирао на четврто место.

Још једну напорну и у такми-
чарском смислу веома захтев-
ну годину чланови Спортског
клуба за децу и омладину с
посебним потребама „Кли-
кер” из нашега града успешно
су привели крају. Ове јесени
су се одбојкаши, кошаркаши и
кошаркашице надметали на
државним првенствима, док
су кошаркашке репрезента-
тивке и фудбалери учествова-
ли на Европским играма Спе-
цијалне олимпијаде у белгиј-
ском граду Антверпену.

Дванаест дана у Белгији зау-
век ће остати у сећању кошар-
кашицама из нашега града. Иа-
ко је репрезентација Србије за-
узела пето место, атмосфера у
екипи је била феноменална, па
је наша селекција проглашена
за тим с најбољим односима
унутар екипе, који се и најлеп-
ше опходио према својим ри-
валима. С великим успехом

дрес са државним грбом носи-
ле су и наше суграђанке: Ната-
ша Бојић, Сангета Демир, Ма-
рија Тасић и Дуња Алимпић,
које је предводио клупски тре-
нер Дејан Ђорђијев.

Међу најуспешнијим срп-
ским спортистима на играма у
Белгији били су фудбалери.
Они су за девет дана одиграли

осам утакмица и ниједну нису
изгубили, па су освојили нај-
вреднији трофеј. У финалу су
поразили домаћу Белгију с
3:0. Наш град су репрезенто-
вали Бојан Николић, Никола
Манић, Никола Гојић и њихов
тренер Миодраг Максимовић.

Одбојкаши „Кликера” су
били успешни на државном

шампионату у Пироту, кошар-
каши су у Крушевцу заслужи-
ли бронзане медаље, док су
кошаркашице освојиле титулу
вицешампионки Србије на
турниру у Банатском Новом
Селу. Поред тога, настављена
је сарадња са КК-ом Црвена
звезда, па су спортисти „Кли-
кера” били гости на две евро-
лигашке утакмице у „Арени”.

Сада је пред спортистима и
тренерима заслужени одмор,
а управи клуба предстоји пе-
риод у коме ће покушати да
обезбеди што боље услове за
рад својим такмичарима, као
и материјална средства за
2015. Наредна година је и
олимпијска, а чак 19 спорти-
ста и четири тренера СК-а
„Кликер” нашло се на листи
учесника Специјалне олимпи-
јаде Србије која ће наступити
на Летњим олимпијским
играма у Лос Анђелесу.

УСПЕШНА ГОДИНА ЗА СПОРТИСТЕ „КЛИКЕРА”

ФУДБАЛЕРИ НАЈБОЉИ У ЕВРОПИ

AЛЕКСAНДРA И

СTEФAН ИДУ У СОФИЈУ 
Карате репрезентација Србије
(кадети, јуниори и млађи се-
ниори) надметала се прошлог
викенда на међународном
турниру у Трбовљу, а циљ је
био што боља припрема за
Првенство Балкана, које ће
бити одржано 13. и 14. децем-
бра у Софији.

Јуниорка КК-а Динамо ка-
ташица Александра Гагић
стартовала је с две убедљиве
победе, али је потом изгубила
од домаће такмичарке. Иако
није освојила медаљу, Алек-
сандра је обезбедила место у
репрезентацији Србије. У
главни град Бугарске путова-
ће и кадет Стeфaн Стaнкoвић,
који ће дебитовати на вели-
ком такмичењу. 

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЛИГА ВОЈВОДИНЕ У СТРЕЉАШТВУ

ЂOРЂE НАЈПРЕЦИЗНИЈИ КАДЕТ

Добар и квалитетан рад скоро
увек донесу резултат, а доказ
за то је и ПК Олимп из нашега
града. Дуги низ година Весна
Стошић, тренер пливања, по-
маже деци да поправе свој те-
лесни статус вежбајући у води.
На затвореном базену СЦ-а
„Стрелиште” континуитет у
остваривању зацртаног про-
грама опоравка деце почео је
да поприма нову димензију.

На недавно завршеном ми-
тингу „Куп Панчева” Огњен
Стојшић, члан ПК-а Олимп,
наступио је у такмичарском

програму и у трци на 100 м ме-
шовито заузео треће место. По-
ред њега, врло добри су били
Борис Поплишан, Ана Петро-
вић и Јован Новаковић, који су
се нашли међу осам најбољих у
својим старосним групама.

– Поносна сам на ову децу
јер смо упорним радом дока-
зали да, поред поправљања те-
лесног статуса, они могу рав-
ноправно да се такмиче с вр-
шњацима. Наравно, није нама
циљ медаља сама по себи, већ
сви ми доживљавамо такми-
чење као доказивање и могућ-

ност да покажемо колико ква-
литетан рад може да донесе
доброг у здравственом, али и
сваком другом смислу – иста-
кла је Весна Стошић, која ра-
ди са овом децом.

Успех малишана је под-
стрек и за другу децу која пли-
вајући под стручним надзо-
ром, радећи вежбе и дружећи
се могу поправити свој теле-
сни статус. Похвале за видљив
напредак заслужују и родите-
љи, који равноправно учеству-
ју у остваривању бољитка.

С. Д.

АКТИВНОСТИ ПК-а ОЛИМП

ЛЕПА СПОРТСКА ПОРУКА

Страну припремио

Александар
Живковић

Сјајна атмосфера у екипи – наше кошаркашице



До победе у узбудљивој 
завршници

Крис-крос и даље лидер

У деветом колу Кошаркашке лиге Ср-
бије Тамиш је у Хали спортова на Стре-
лишту победио Вршац са 73:67, по че-
твртинама: 14:20, 12:22, 19:19 и 28:16.

Сви који су у суботу, 6. децембра, би-
ли у овдашњем храму спорта, још јед-
ном су видели зашто је кошарка једна
од најзанимљивијих спортских игара.
Као у неком добром филмском триле-
ру, љубитељи игре с „наранџастом лоп-
том” могли су се уверити да се побед-
ник у овој игри често не зна до самог
краја утакмице. Баш се то десило у ду-
елу између Тамиша и Вршца. Гости су
дошли у наш град са ореолом непобе-
дивог тима кад је реч о дуелима ових
двају клубова, јер су у последња четири
меча остварили исто толико тријумфа.
После првих двадесет минута игре го-
сти су наговестили сличан „сценарио”,
а навијаче Тамиша су оставили „зале-
ђене” на својим местима.

За разлику од Панчеваца, састав ко-
ји с клупе предводи Оливер Поповић,
некадашњи играч Партизана, а једно
време и тренер Тамиша, зналачки је
користио сваку пукотину у одбрани до-
маће екипе. Истакао се Милан Димић,
доскора играч Радничког из Крагујев-
ца, нанизавши 19 поена. Домаћи ко-
шаркаши су са зебњом отишли на од-
мор, јер су имали „мањак” од 16 поена.
Ипак, десило се нешто што много гово-
ри о карактеру изабраника Бојана Јо-
вичића, првог тренера Тамиша.
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Миљана 
Иванковић, 
одбојкашица:
– Овог викенда оба-
везно идем у „Авив
парк” на клизање.
Планирам и одлазак
у Ковин код родби-
не, да се видим с
братом и сестром.

Јелена Мрђа, 
свира гитару:
– Сигурна сам да нећу учи-
ти. Планирам да се видим с
другарима, а договарамо се
да одемо сви заједно у био-
скоп, па се надам добром
проводу у суботу и недељу.

Нађа Церовић,
ученица:
– Ако се поправи вре-
ме, а надам се да хо-
ће, возићу ролере, а
можда ћу отићи и на
клизање. У сваком
случају жеља ми је да
доста времена прове-
дем напољу с дру-
штвом.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Ресурси и власт

Према свим природним ресурсима, и Панчево би могло да има

своју Скадарлију.

Има старе закривљене улице, има калдрму, има патину, има

канделабре, има тамбураше, има ноћни живот, има дух...

Једино нема среће.

И власт која би све то умела да искористи.

Дан и ноћ

Зграду Ћурчина обично сви фотографишу дању.

Јер знаменити сунчани сат, најтачнији на свету, ноћу није баш

сасвим поуздан.

Односно, не показује никакво време.

Али зато је ноћни снимак достојан разгледница највећих свет-

ских метропола.

У Првој српској лиги на програму је било
10. коло. У Банатском Новом Селу истоиме-
ни тим је изгубио од Тополе са 63:64. Мом-
ци које с клупе предводи Жељко Пасуј сада
имају скор од шест победа и два пораза.

Прошлог викенда су игране и утакми-
це 10. кола Друге српске лиге. Крис-
-крос је био убедљив против ЛСК-а из
Лаћарка, па је славио победу од 87:59.

– Ово је био врло борбен дуел. Добро и
агресивно смо ушли у утакмицу, а то је ре-
зултирало нашом брзом, двоцифреном
предношћу. Тај ниво жеље и борбености у
одбрани смо држали читаву утакмицу.
Противник није био расположен за шут,
али је ипак полако уводио утакмицу у рав-
нотежу. Наши играчи који су ушли с клупе
подигли су ниво игре, па је резултат на по-
лувремену био 44:29. У трећој четвртини,
неким брзоплетостима у нападу и лошим
извођењем пенала, нисмо успели да уве-
ћамо предност. У завршници боља физич-
ка припрема и већи фонд играча донео
нам је убедљиву победу – нагласио је Вук
Станимировић, први тренер Крис-кроса.

Клуб из нашега града је лидер у овом
рангу такмичења, а с обзиром на досад
постигнуте резултате, као и квалитет
играча, не би било изненађење да на тој
позицији остане до краја првенства.

Динамо је изгубио од Банатског Кар-
ловца, на свом терену, са 73:79. Била је то
неизвесна утакмица до самог краја. Гости
су били веома успешни у шутевима за три
поена, а играли су и добру зонску одбра-
ну. На другој страни, Панчевцима је про-
блем био отворен шут са спољних позици-
ја, који није био на потребном нивоу, па
су поени изостали. Свакако, осетио се изо-
станак Стефана Петровића, који је у доса-
дашњем такмичењу у просеку постизао по
20 поена. С. Дамјанов

ССППООРРТТ

Грандоманија и лепота

Ни околне соцреалистичке или неостаљинистичке грађевине не

могу да наруше архитектонску лепоту католичке цркве.

У борби с каменом, мермером и грандоманијом, како год се

окрене, монументалност прочеља и лепота пропорција ове грађе-

вине увек однесу победу.

А једина опасност која прети да наруши ову визуру долази од

нас самих.

И идиотских светиљки које ометају поглед.

У наставку утакмице као да је на
терен изашао неки други тим. Одлич-
на одбрана и добро позициониран на-
пад, са успешном завршницом, поче-
ли су да доносе резултат. Прво су
Панчевци сустигли предност ривала,
а затим су у последњој четвртини од-
играли мудро, остварили резултатску
предност и на крају заслужено слави-
ли. Драган Крушчић је потврдио кла-
су. Поново је био покретач тима. Кад
је било најтеже, имао је адекватно ре-
шење у нападу. Његових седамнаест
постигнутих поена било је пресудно
за успех. Милош Коматина из утак-
мицу у утакмицу потврђује квалитет,
па смо се још једном уверили да није
без разлога играо и за Игокеу. Пости-
гао је дванаест поена и умногоме је
допринео важном тријумфу. Игор Ке-
сар заслужује посебну пажњу. Тај де-
лија је стигао у Тамиш без велике
помпе, градећи свој углед изванред-
ним партијама, па сада с разлогом за-
служује све више симпатија Панчева-
ца. Кад год је на терену, уз минима-
лан број грешака, увек пружа макси-
мум. Тако је од почетка првенства, а
било је тако и у мечу против Вршца.
Уписао се у листу стрелаца са 17 пое-
на, па се његова улога у победничком
саставу може сагледати и из тог угла.
После дуже паузе на паркету се на-
шао Немања Манојловић, а због по-
вреда нису играли Перак и Хукић.

Браво за Тамиш! Само тако се мо-
же описати жеља да се савлада једна
више него неугодна ситуација и про-
тивник који заслужује пун респект.
Панчевци су се другим тријумфом у
низу вратили у победнички колосек и
с нескривеним емоцијама иду даље.

Meђунaрoднo тaкмичeњe пoд нaзивoм
„Зимски куп Србиje” и Отвoрeнo
првeнствo Вojвoдинe у стaтичкoj и
динaмичкoj aпнeи, одржано прошлог
викенда у Субoтици, донело је мноштво
добрих резултата и нашим суграђанима.

У веома јакој конкуренцији за „Свет
роњења” из нашега града наступили су:

Брaнкa Пишчeвић, Стeфaн Aнђус, Бo-
jaн Плaчкoв и Зoрaн Oбрeнoвић. И
oвог пута је најуспешнији био Стeфaн
Aнђус, који је освојио злaтне мeдaље у
динaмици бeз пeрaja (110 м) и у
динaмици с пeрajaмa (130 м). Стeфaн
je oсвojиo и срeбрну мeдaљу у стaтици,
зaдржaвши дaх шест минутa и шест

сeкунди. Oдличaн рeзултaт је oствaриo
и Бojaн Плaчкoв у истoj дисциплини,
oсвojивши трeћe мeстo с врeмeнoм пет
минутa и шест сeкунди. Брaнкa
Пишчeвић je oсвojилa другo мeстo у
стaтици, с три минутa и 34 сeкундe.

Нaши суграђани су пoкaзaли тимску
зрeлoст и пoжртвoвaнoст и тo je дoнeлo
рeзултaтe. Сви пeрфoрмaнси су били
бeспрeкoрнo извeдeни тaкo дa je нa крa-
jу у eкипнoм плaсмaну „Свeт рoњeњa”
зaузeo првo мeстo, сa скoрo стo пoeнa
вишe oд другoплaсирaнe eкипe. А. Ж.

НАДМЕТАЊЕ РОНИЛАЦА

ПАНЧЕВЦИ НАЈБОЉИ У СУБОТИЦИ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ПРЕОКРЕТ ТАМИША ЗА ПАМЋЕЊЕ

ИСПРАВКА

У претходном броју нашег листа, у анкети „Како ћете провести викенд”, пот-

крала се ненамерна грешка: име прве учеснице у њој није Достана Михајло-

вић, како је наведено, већ Јустина. Извињавамо се младој суграђанки.


