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Амбасадор Мајкл Девенпорт, шеф
Делегације Европске уније у Репу-
блици Србији, предао је 19. јануара
2013. своје акредитиве председнику
Републике Србије. Пре овог имено-
вања Девенпорт је био амбасадор Ве-
лике Британије у нашој земљи од ја-
нуара 2011. године.

Девенпорт је био директор Дирек-
тората за Русију, Централну Азију и
Јужни Кавказ у Министарству спољ-
них послова у Лондону. У периоду
између 2007. и 2010. саветовао је та-
дашње министре иностраних посло-
ва о односима Велике Британије с
Русијом и ширим регионом, а био је
задужен и за мрежу од дванаест ди-
пломатских представништава.

Његова прва мисија у иностран-
ству у својству британског диплома-
те била је у Пољској 1990, где је ра-
дио на оснивању првог фонда
„Know-How”, који је након пада ко-
мунизма пружио подршку Пољској
током ране фазе политичких и еко-
номских реформи.

Завршио је основне студије фран-
цуског и немачког језика и књижев-
ности на Универзитету Кембриџ, на-
кон чега је предавао енглески на
Универзитету у Грацу у Аустрији.
Потом је завршио студије права у
Лондону и постао правни заступник
пред Врховним судом 1988. године.

Мајкл Девенпорт и његова супруга
др Лавинија Девенпорт имају троје
деце. Девенпорт је српски почео да
учи још на Универзитету у Грацу
1982. године, одлично га говори, тако
да сада само наставља да га изучава.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ВВаашшаа  ееккссееллееннцциијјоо,,  ччеессттии--
ттааммоо  ВВаамм  ннаа  ддооббиијјаањњуу  ттииттууллее  ппооччаасснноогг
ггрраађђааннииннаа  ППааннччеевваа..  ННаа  ссввееччаанноојј  ааккааддее--
ммиијјии  ссттее  ееммооттииввнноо  ррееааггооввааллии  ии  ррееккллии
ддаа  ссуу  ссааддаа  ППааннччееввцции  вваашшии  ссууггрраађђааннии..
ШШттаа  ооввоо  ппррииззннаањњее  ззаа  ВВаасс  ззннааччии??

Може ли стид
спасти свет?
» страна 12

»»  ссттррааннаа  3333

БИРАМО 
НАЈЛЕПШУ ТОРТУ
ПАНЧЕВА

БИРАМО 
НАЈЛЕПШУ ТОРТУ
ПАНЧЕВА

БИРАМО 
НАЈЛЕПШУ ТОРТУ
ПАНЧЕВА

БИРАМО 
НАЈЛЕПШУ ТОРТУ
ПАНЧЕВА

БИРАМО 
НАЈЛЕПШУ ТОРТУ
ПАНЧЕВА

БИРАМО 
НАЈЛЕПШУ ТОРТУ
ПАНЧЕВА

БИРАМО 
НАЈЛЕПШУ ТОРТУ
ПАНЧЕВА

БИРАМО 
НАЈЛЕПШУ ТОРТУ
ПАНЧЕВА

БИРАМО 
НАЈЛЕПШУ ТОРТУ
ПАНЧЕВА

Хроника
Место спајања двеју

љубави

» страна 9

Култура
Од Пупина до свиленог

конца

» страна 13

Просвета/екологија
Подељеност међу

просветарима 

» страна 14

Друштво
Крој боемског штофа

» страна 16

Спорт
„Клонфери” однели

бодове

» страна 35

ММААЈЈККЛЛ  ДДЕЕВВЕЕННППООРРТТ::  За мене
лично ово је изузетна част, али и
признање, које морам да поделим са
својим сарадницима у Делегацији
ЕУ. Они су својим преданим радом
на пројектима широм Србије допри-
нели да Европска унија буде препо-
зната и цењена као партнер и прија-
тељ локалних самоуправа. На акаде-
мији сам Панчевце назвао својим су-
грађанима, јер после проглашења за
почасног грађанина ја то стварно та-
ко и осећам. Мислим да ће ми сваки
долазак у Панчево – било приватно,
било службено – након ове награде
бити другачији. Мислим да ћу увек
негде у себи носити сећање на цере-
монију на којој сам награду примио
и на изузетно пријатне тренутке које
сам провео након церемоније с Пан-
чевцима. Упознао сам десетине за-
нимљивих људи, неки су локалне ле-
генде, који су ми испричали много

Услов за долазак
страних инвеститора 
» страна 6

у нормалним условима. Обишао сам
много таквих стамбених комплекса,
разговарао с људима који ту сада жи-
ве, као и са онима што у колектив-
ним центрима чекају пресељење, и
задивила ме је њихова одлучност да
обезбеде себи и својим породицама
живот какав имају и други грађани
Србије. Оно што ме је у Панчеву им-
пресионирало, јесте како су комши-
је, да кажемо староседеоци, прихва-
тили станаре зграда које је изградила
ЕУ. Мислим да у Србији то зовете
широкогрудост. То је на мене остави-
ло велики утисак.

••  УУ  ттооккуу  јјее  јјоошш  јјееддаанн  ппрроојјееккаатт,,  ррее--
ццииттее  ннаамм  ннеешшттоо  оо  њњееммуу..

– Панчево је носилац компликова-
ног пројекта који финансира ЕУ, а то
је да помогне неколико градова и оп-
штина да унапреде и учине ефика-
снијим своје административно упра-
вљање и финансијско планирање. То
су кључне ствари за успешну локалну
самоуправу, да финансијске ресурсе
које има добро планира, како би би-
ли искоришћени за унапређење ин-
вестиционе климе. Такође, квалитет-
на припрема пројеката је веома бит-
на за потенцијалне донаторе и мало
улагање у припрему обично резулти-
ра озбиљним уласком донатора и ин-
веститора. С градоначелником Рада-
новим сам у неколико наврата разго-
варао о пројектима које Панчево има
у плану. Један се односио на заштиту
од поплава, то је наравно врућа тема
након мајских и септембарских дога-
ђаја у Србији. ЕУ је одвојила 50 ми-
лиона евра за рехабилитацију и ре-
конструкцију насипа и брана, за мо-
дернизацију система раног узбуњи-
вања и томе слично и има много раз-
лога да Панчево са својим пројектом
буде кандидат за учешће у овом про-
граму. 

» Наставак на страни 4

тога о Панчеву, његовој историји,
његовој садашњости.

••  ККоојјее  ппррооггррааммее  јјее  ЕЕввррооппссккаа  уунниијјаа
ссппррооввееллаа  уу  ППааннччееввуу  оодд  ккааддаа  јјее  ппооччееоо
ВВаашш  ммааннддаатт??  ННаа  ччееммуу  ссее  ммооммееннттаалл--
нноо  ррааддии  ии  ккоојјиимм  ииннввеессттиицциијјааммаа  ЕЕУУ
ссее  ППааннччееввцции  ммооггуу  ннааддааттии  уу  ббллииссккоојј
ббууддуућђннооссттии??

– У току је изградња још једне
зграде намењене социјалном стано-
вању у заштићеним условима и по-
што она буде завршена, сви људи ко-
ји тренутно живе у колективном цен-
тру треба да се преселе, а центар ће
бити затворен. То је за мене лично
једно од највећих достигнућа ЕУ у
Србији – да је протеклих десетак го-
дина континуирано и доследно одва-
јала средства да се изграде десетине
хиљада станова, да се купе хиљаде
сеоских домаћинстава, како би десе-
тине хиљада породица из колектив-
них центара могле да наставе живот
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НАШ ГОСТ: АМБАСАДОР МАЈКЛ ДЕВЕНПОРТ, ШЕФ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СРБИЈИ

Искрено вам желим: сачувајте свој лист!



њу била она у којој би сви запослени
примали плате, а пензионери пензи-
је које не би биле веће од просека?

Неоспорно је да грађанима Србије
који имају срећу да су запослени и
пензионерима с просечним пензија-
ма плате у јавним предузећима из-
гледају астрономски високе, недо-
стижне и нереалне. Међутим, цене у
земљи у којој живимо су толико ви-
соке да ни толике плате не омогућу-
ју безбрижно преживљавање.

За чуђење је да Вучић ни у једном
од све чешћих интервјуа у штампа-
ним и електронским медијима није
споменуо да у Србији, према незва-
ничним информацијама, постоји
најмање 138 државних агенција, а
Немачка, једна од најјачих европ-
ских и светских држава са најздра-
вијом економијом, има само 10 та-
квих институција!

У учесталим интервјуима с преми-
јером у последње време је немогуће
чути колика су примања запослених
у тих 138 агенција и колике су зара-
де њихових директора. Јавна је тајна
да су те плате вишеструко веће од
оних у јавним предузећима које је
Вучић поменуо на трибини „Рајфај-
зен” банке, а да је учинак срећника
који раде у тим агенцијама и њихо-
вих челника проблематичан.

Вучић није реаговао ни на податке
о астрономски високим платама ди-
ректора у јавним предузећима, по-
пут „Србијагаса”, Агенције за кон-
тролу летења, „Електропривреде Ср-
бије”, „Транснафте”, „Телекома”,
Народне банке Србије... који су ових
дана објављени у неким новинама.
Те плате су за наше услове безобра-
зно високе и прелазе суме од три и
четири хиљаде евра, иако су та пред-
узећа већ годинама у врху листе нај-
већих губиташа!?

Од премијера до сада нисмо ни-
једном могли да чујемо ни то колико
се увећао број новозапослених у јав-
ним и јавним комуналним предузе-
ћима по градовима у протекле две
године – од победе „напредњака” на
последњим изборима. Када се узме у
обзир да је Кори Удовички, мини-
старска за државну управу и локалну
самоуправу, у неколико наврата до
сада изјавила да тај број није толико
велики колико на први поглед изгле-
да, за очекивати је да ни ту неће би-
ти великих промена.

М. Г.

Само ружно или и истинито
Особа А. Просветна сам радница. Супруг је незапослен. Имамо троје деце.
Једно би требало да иде у вртић, али је „испод црте”. Двоје су основци. Жи-
вимо у Србији, у Панчеву. Од 40.000 динара месечно. Подстанари смо. Овог
месеца ће нама просветарима смањити плате. Моја мама има рак плућа. Ме-
тастазирао. Радила је у једној од фабрика у јужној зони. И њима пензионе-
рима ће овог месеца смањити пензије. Гледала сам интервју у коме је Вучић
најавио да ће следећа година бити најтежа до сада. Видим да Шведска и Ка-
нада примају исељенике. Размишљам о томе.

**  ** **
Особа Б. Власник сам кафића. Прошле недеље је и код нас долазила ин-
спекција. Чуо сам да обилазе све редом и наплаћују драконске казне и за
најмању неправилност. Ја сам добро прошао: само су попили кафу и „ис-
поставили рачун” због мањка. Фалиле три флаше сока. Локал поново отва-
рамо за две недеље. Знам, свратиће опет. Читам у новинама да десет тајку-
на дугује Србији 100 милиона евра пореза. Треба побећи одавде што пре.

**  ** **
Особа Ц. Прошлог месеца наоружани лопови оробили су ми све три продав-
нице. Била полиција. Ако их ухвате, иду у затвор. За моје паре морам да га-
њам багру по приватној тужби. Да платим адвоката и да се никад не напла-
тим. Такав нам закон. Препоручили ми полицајци да склањам паре из касе.
Јес’ па да ми инспектори затворе радње и „ребну” ме с педесет до петсто хи-
љада. Такав нам и тај закон. Сад дежурамо с бејзболкама испред радњи.
Знам, ако се будемо бранили, тешко нама. И тај закон нам такав. Све ћу да
напустим и одох у неку уређену земљу, да знам зашто и за шта радим.

**  ** **
Особа Д. Имамо кафану већ више од деценије. Откад ми је отац преминуо
од рака, преузео сам посао. Угледна смо породица, у нашој кафани никад
није било ниједног инцидента. Сав труд сам уложио у то да одржим и уна-
предим оно што је ћале започео. Крадем од сна, али не жалим. У ствари,
нисам жалио донедавно. Било је код нас вече дружења уз тамбураше. До-
шао фин свет, као и увек. У неко доба наиђоше нека деца, деведесет и не-
ко годиште. Поседали, смејали се, пијуцкали. Одједном, хорор! Потукоше
се из чиста мира. Такве крволочне погледе нисам у животу видео! Брат је
на брата кренуо столицом. Виче да ће га убити. Покушавам да их раздво-
јим док ударци пљуште по мени. Први пут у кафани крв, разбијена стакла,
врисци. Данима трпим болове и ником ништа не причам. Срамота ме је,
ни сам не знам од чега. Због њих ће наша кафана изаћи на лош глас. Пи-
там се да ли се уопште та деца питају како ми је. Добро, ниједну кост ми
нису сломили. Али сломили су мене. Најрадије бих све распродао и оти-
шао некуд „напоље” да чувам овце и свирам фрулу.

**  ** **
Особа Е. Радим у фирми која је у надлежности Агенције за приватизацију.
Та фирма се зове „Панчевац”. Из Агенције су, противно закону, процурела
имена оних што су се пријавили за куповину предузећа, која се мора обави-
ти до јула идуће године. Сви пријављени с медијима имају везе колико мо-
ја покојна чукунбаба с твитовањем. Писала сам Агенцији, упозорила их да
је процедура прекршена. Кажу: немамо појма како се десило да се сазнају
имена потенцијалних купаца, нисмо ми, мајке нам. Кажу и да је у интере-
су државе да се фирма прода за што више пара. Није битно коме. Није бит-
но да се та фирма одржи. Само је лова важна. Кад смо код пара, и нама ће
смањити плате. Зато што смо, пази сад – индиректни буџетски корисници.
Индиректни. Буџетски. Корисници. Који из буџета не добијају – ништа. Не
нуде нам, а и да нуде, не бисмо узели. Фала лепо. Говњивом мотком бисмо
те новце одгурнули. Слобода нема цену. Своје плате сами зарађујемо. Али
пошто се држава, односно Агенција стара (чуј, стара! ахахахаа!) над више
од 50% капитала предузећа, ми смо индиректни... рекосмо већ. И смањиће
нам плате. И продаће нас оном ко да више. А ми ћемо на пашњак. Не да чу-
вамо овце. Него да онај с фрулом причува нас. Тако се осећамо. Хвала Аген-
цији, хвала држави. Осећај је индиректно неописив. Бееее!!!

**  ** **
Особа Ф... Жао нам је, радно време дежурног лекара на психијатрији је за-
вршено. Дођите сутра. Ако још будете држављанин ове земље.

**  ** **
Ко последњи оде из Србије, не треба да гаси светло. Оно је већ угашено.

Одавно.

њиховом муком... и на све то још да
их неки мамлази малтретирају на
улици?! Е, што је много – много је!

И зато – господари наших судби-
на, престаните да штитите (и амне-
стирате) убице и хулигане и потом
их користите у ко зна какве сврхе.
Спустите се мало на земљу, јер мо-
жда и ви једног дана, кад остарите и
не будете тако моћни и недодирљи-
ви, на тој истој улици набасате на не-
ке сличне изопачењаке. Нажалост,
доживећете то да ће Мурте, које заја-
шу ваше фотеље, болети уво за скрц-
кане старе кости, крваве подливе и
згажен понос.

Почните да, најзад, одистински (а
не само привидно) одвајате жито од
кукоља и, уместо да поштеном свету
разним наметима дерете кожу с ле-
ђа, оштро кажњавате насилнике. Са-
мо тако ћете показати да се злочин
не исплати и да разни Богданови не
могу безбрижно да „дрмају” около...

Зато и не треба превише да чуди то
што клинци за узоре не желе профе-
соре или писце које багра олако и не-
кажњено растрже по улицама, већ си-
леџије које се, уместо у затворима, све
више развлаче по разним управним
одборима и јавним предузећима...

Ј. Ф.

Чудна 
селективност
премијера

– Највише су нам плате у јавним
предузећима. У њима је просечна за-
рада од 70.000 до 80.000 динара. С
друге стране, просечна плата у при-
ватном сектору је 39.000 динара. То
је огромна разлика и држава то не
може да поднесе – изјавио је Алек-
сандар Вучић прошле недеље на еко-
номској трибини коју је организова-
ла „Рајфајзен” банка.

Гледајући премијера у вестима док
је износио овакву дијагнозу нашег
стања, просечни гледалац, онај који
прима просечну плату у Србији од
39.000 динара или пензионер с ми-
нималном пензијом од 24.000 дина-
ра могао је само да осети мржњу пре-
ма онима који раде у јавним предузе-
ћима. Да ли је премијер то хтео?

Његове речи зазвучале су попули-
стички и наметнуле питање да ли би
идеална Србија по његовом мишље-

Кад деца бију...
Најпре је разумни свет саблазнила
вест о томе да су двојица младића од
око двадесет година претукла декана
Факултета политичких наука Илију
Вујачића (61), дугогодишњег профе-
сора и човека неупитног кредибили-
тета. Шта ли је (или ко?!) било у тим
силеџијским главама – сумрак ума
или нешто још горе?!

Већ наредних дана крв нам се зале-
дила од сазнања да су (поново) двоји-
ца, али овог пута десетогодишњака,
измлатила чувеног Рашу Попова
(81)?! Да, два десетогодишњака – до-
бро сте прочитали! И то зато што им
идол небројних генерација малишана
није дао довољно новца, а они му „ле-
по” тражили „мало” више... Да ствар
буде црња и гора, та разуларена браћа
већ имају „богату биографију” од три-
ста недела. Али најстрашније тек до-
лази – једног старца су, како би га
опљачкали, насмрт претукли!?

Оно што опасно боде очи у оба
случаја јесте су се јако млади људи
мучки иживљавали над много стари-
јим. А колико је још сличних жртава
непознатих широј јавности...

Испада да, поврх свега, и због тога
треба да се плашимо старости! Мало
је што најстарији суграђани живе
бедно, што су понижени срамотним
примањима, што од те сиће издржа-
вају и по неколико генерација (јер
нема посла за њихове потомке), што
политичари безочно манипулишу

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ајд, јави се, па да идемо негде у зезање.

Пред баба-сериним кавезом, у центру града

Снимио Богдан Петров
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• Некад је био војник једне партије, а сад ради на више тезги!
• Докле год наши политичари буду безгранично волели Србију, ми
нећемо знати где су нам границе.
• Све је мање социјалних разлика јер је све више грађана који
немају шта да једу!
• На овим просторима живе мирољубиви народи. Они никога не
дирају, убијају се само међусобно.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЈЕДНО МИСЛИ, ДРУГО ГОВОРИ, А ТРЕЋЕ РАДИ. АНГАЖОВАН ЈЕ

НА ТРИ ФРОНТА!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ДДррааггааннаа  ККоожжаанн

Четвртак, 20. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 



НЕ ТРПИ НАСИЉЕ И ДИСКРИМИНАЦИЈУ.

НЕ СТИДИ СЕ. НЕ ЋУТИ. ПРИЈАВИ. ПОТРАЖИ ПОМОЋ.

ЗАШТИТИ СЕБЕ. ЗАШТИТИ НЕКОГ ДРУГОГ.

НЕ СМЕ ДА СЕ ПОНОВИ! НЕ СМЕ НИ ДА СЕ ДЕСИ!

Лауреат добија 
специјално признање
које носи назив по
преминулом песнику

У част Саше Божовића, најпо-
пуларнијег српског дечјег пе-
сника овог века, који је изне-
нада преминуо маја 2013, ре-
дакција листа „Панчевац”,
чији је Божовић, као уредник
„Дечје стране”, био члан, ре-
шила је да и ове године орга-
низује конкурс за талентоване
литерате.

С обзиром на то да је наш
колега пре пет година био
идејни творац конкурса, као и
у знак сећања на духовитог
стихотворца који је пронео
славу свог Панчева, ово своје-
врсно креативно такмичење
основаца од прошле године се
зове „Сашина поетска ствара-
оница – БУДИ песник”. Право
учешћа имају ученици основ-
них школа с територије града
Панчева, који ће бити поде-
љени у две категорије – виши
и нижи разреди.

На четири претходна кон-
курса стигло је више од 1.500
дечјих песама, око 600 је обја-
вљено на „Дечјој страни”, а по
одлукама стручног жирија
осамдесет деветоро младих
аутора награђено је на финал-
ним манифестацијама у вели-

ОТВОРЕН КОНКУРС

САШИНА ПОЕТСКА СТВАРАОНИЦА

Четвртак, 20. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 

АКТУЕЛНО 3

У оквиру „Микиних дана”, у
понедељак и уторак, 24. и 25.
новембра, у Културном цен-
тру ће бити приређена ре-
троспектива филмова Миро-
слава Антића и промоција
књиге „Сутрадан после де-
тињства” Немање Ротара.
Суграђани ће бити у прили-
ци да 24. новембра, од 20 са-
ти, у Изабинском простору
КЦП-а погледају три филма
за које је режију и сценарио
потписао Мирослав Антић:
„Друга обала” (1967), „Тро-
јица из старог Сомбора”
(1967) и „Доручак са ђаво-
лом” (1971).

Сутрадан, 25. новембра,
од 18.30, на сцени КЦП-а
биће одржана промоција ро-
мансиране биографије Ми-
рослава Мике Антића „Су-
традан после детињства”,
чији је аутор Немања Ротар.
У програму учествују Гојко
Божовић, директор издавач-
ке куће „Архипелаг”, књи-
жевница Сања Домазет, ау-

тор Немања Ротар, драмски
уметници и Тамбурашки ор-
кестар „Невен”.

Аутор манифестације „Ми-
кини дани” је Милета Попо-
вић, КЦП је партнер у орга-
низацији, а реализацију тог
програма је суфинансирао
Град Панчево.

Д. М.

„МИКИНИ ДАНИ” У ПАНЧЕВУ

„Доручак са ђаволом”
и друге ствари

ММА репрезентација
Србије први пут ће се
званично појавити на су-
срету најбољих бораца
Србије и Русије, крајем
новембра, у Владивосто-
ку.

На програму ће бити
мечеви у пет категорија, а
Панчевац Марко Радако-
вић, члан ММА клуба „Црве-
на звезда?, представиће се у
категорији до 77 кг. То ће

Марку, који је актуелни пр-
вак државе, уједно бити и
професионални деби. А. Б.

СУСРЕТ ММА СЕЛЕКЦИЈА СРБИЈЕ И РУСИЈЕ

Радаковићев деби

кој сали Културног центра
Панчева, који ће поново бити
техничка подршка. Од 2013,
поред двадесет две награде,
додељује се и специјално при-
знање – „Саша Божовић”, чи-
ме се аутор најбољег рада
промовише у укупног побед-
ника, тј. лауреата конкурса.
Претходне године ту част је
заслужила Мајда Амбруш,
ученица ОШ „Свети Сава”.

Сигурни смо да ће младе
поете из нашег града ове годи-
не бити још ревносније и ви-
ше инспирисане. У овом граду
су живели многи значајни пе-
сници и поносни смо што пан-
чевачки малишани крећу њи-
ховим стопама, а многи ће ра-
досно причати да су своје прве
радове објавили у „Панчевцу”.

Због тога пишите сами, уз
малу помоћ учитеља, библио-

текара, професора књижевно-
сти или родитеља, a радове
нам можете донети у редак-
цију (Трг краља Петра Првог
11), или их пошаљите на
имејл адресу dragana.mlade-
novic@pancevac-online.rs и
чекајте наредни број нашег
листа, јер ће се можда баш ва-
ша песма наћи у најстаријем
недељнику на Балкану.

С. Трајковић

Пеђолино, клинцезе и клинци, кишобрани: детаљ с прошлогодишњег финала

ИЗЛОЖБА РАДОВА ДЕЦЕ ИЗ СИГУРНЕ КУЋЕ И ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА

Јачање самопоуздања и откривање талената
Радови деце из Сигурне куће и
хранитељских породица наста-
ли у радионицама у оквиру
пројекта Центра за социјални
рад „Солидарност” Панчево
представљени су јавности у уто-
рак, 18. новембра, у холу Град-
ске управе. Програм афирма-
тивних радионица, који је фи-
нансирала локална самоупра-
ва, трајао је током летњег рас-
пуста, од јуна до септембра, и
био је намењен деци основно-
школског узраста. Малишани
су се опробали у неколико
уметничких техника: цртање
на стаклу, витраж, декупаж и
ткање, и у томе су се врло добро
снашли. Едукативно дружење је
заокружено психолошким ра-
дионицама и креирањем „Књи-
ге живота”.

Кроз креативне радионице,
које су водили стручни рад-
ници Центра за социјални

рад, прошло је око четрдесет
петоро деце. Поред учења
уметничких вештина, мали-
шани су учествовали у разго-
ворима са стручним сарадни-
цима, који су имали утицај на
јачање њиховог самопоуздања
и креативних потенцијала. То
је и био један од основних ци-
љева пројекта. Зорица Домо-
шљан, координаторка пројек-
та, објаснила је колико су ова-
кве активности значајне за
децу која су злостављана и за-
немаривана:

– Трауматско искуство које
они носе са собом доводи до
различитих развојних пробле-
ма, пре свега до губљења само-
поуздања, као и до потешкоћа
у комуникацији. Радионице
нису служиле само подучава-
њу. Они су кроз дружење раз-
мењивали искуства, научили
да свет виде у живим бојама.

Откривајући шта све могу њи-
хове руке и главе, ојачали су
веру у себе.

Деца која су учествовала у
програму и њихови храните-
љи с којима смо разговарали
имају само речи хвале.

– Ово је нешто фантастич-
но. Деца су пуна маште и воље
и јако је лепо што им је омогу-
ћено да се изразе – рекла је
једна хранитељица.

Њена штићеница није кри-
ла одушевљење због учешћа у
радионицама и рекла је да је
уживала у раду:

– Све ми је било интересантно
јер волим да цртам, да правим
нешто и да радим. Кад год бих
дошла кући, била сам пуна утиса-
ка. Лепо сам се дружила са свом
децом и остали смо у контакту и
након завршетка радионица.

– Утисци су предивни. Деца
су много научила и показала

да имају талента за многе
ствари за које нисмо ни знали
да постоје. Била су пресрећна
сваке суботе када је требало да
иду у радионице – рекла је
хранитељица која се стара о
двоје деце.

Пројекат је финансијски
подржала локална самоупра-
ва, а њени представници Ни-
кола Дамјановић, члан Град-
ског већа задужен за омлади-
ну, и Јелена Новаков из Се-
кретаријата за јавне службе и
социјална питања поздравили
су присутне. Зоран Албија-
нић, директор Центра за соци-
јални рад, и Јасна Вујичић,
руководилац Сигурне куће,
доделили су овом приликом
захвалнице организацијама и
појединцима који су помогли
рад Сигурне куће, а један од
добитника признања је и лист
„Панчевац”. И. П.
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У организацији Културног
центра Панчева и Југосло-
венске кинотеке, наредне
недеље ће бити приређен
програм под називом „Срби-
ја и Срби на филму у Првом
светском рату”. У понеде-
љак, 24. новембра, у 19 сати,
у фоајеу Културног центра
биће отворена документарна
изложба о тој теми, док ће
дан касније, 25. новембра, у

20 сати, у дворани бити при-
ређена пројекција докумен-
тарних и играних филмова
„Србија у Великом рату” и
„Са вером у Бога”. У среду,
26. новембра, у 20 сати, у
дворани ће бити приказан
филм „Голгота Србије”, а у
четвртак, 27. новембра, у
исто време, „Југославија по
вољи народа”.

Д. М.

НАРЕДНЕ НЕДЕЉЕ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Србија на филму 
у Великом рату

У оквиру пројекта „Тради-
ционалне дечје игре у ју-
жном Банату”, Народни
музеј Панчево презентова-
ће филм „Попика” Оливије
Сладојевић у четвртак, 20.
новембра, у 13.30, у Основ-
ној школи „Моша Пијаде”
у Иванову.

Попика је мало позната
игра, која се данас игра са-
мо у мултиетничком насе-
љу Иваново. Захтева вели-
ки простор, блану – дебло
дужине два метра, попику
– дрвену фигуру величине
шест до осам центиметара,
два штапа и јасно дефини-
сан оријентир који попика
треба да пређе.

Овај филм је урађен на-
кон промоције те игре у ок-
тобру на кеју и, између
осталог, говори о животу

људи у мултиетничкој сре-
дини каква је Иваново, ста-
рим обичајима којих се и у
данашње време држе, ме-
ђусобним разликама и по-
везаности.

Пројекат „Традиционал-
не дечје игре у јужном Бана-
ту”, који финансира Мини-
старство културе и инфор-
мисања РС, представља део
редовне истраживачке де-
латности Народног музеја.

– Реч је о пројекту који
се односи на заштиту, очу-
вање и презентацију нема-
теријалног културног на-
слеђа, чија је сврха едука-
тивног карактера – обја-
снила је Оливија Сладоје-
вић, кустос, педагог Народ-
ног музеја Панчево и аутор
пројекта.

Д. М.

ТРАДИЦИОНАЛНЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ У БАНАТУ

Презентација филма
„Попика”
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Такође, од градоначелника
сам чуо и занимљиву идеју да
се стара Вајфертова пивара
претвори у културно-музејску
целину. ЕУ и Европски парла-
мент имају пројекат заштите и
унапређења европске културне
баштине и индустријског на-
слеђа – у Србији су општина
Бач и Сењски Рудник део тог
пројекта – и о томе ћу у наред-
ном периоду разговарати с го-
сподином Радановим, да ви-
димо какве су могућности да
укључимо Панчево у све ово.

••  ММоожжееттее  ллии  ууппооррееддииттии
ффууннккццииооннииссаањњее  ллооккааллннее  ссаа--
ммооууппррааввее  уу  ВВееллииккоојј  ББррииттаанниијјии
ии  ССррббиијјии??  ДДаа  ллии  ддееллииттее  ммии--
шшљљеењњее  ввееллииккее  ввеећћииннее  ффууннкк--
ццииооннеерраа  уу  ППааннччееввуу  ддаа  ссуу  ооввллаа--
шшћћеењњаа  ггррааддссккее  ууппррааввее  ммааллаа  ии
ввееооммаа  ооггррааннииччееннаа??

– Локална самоуправа, како
јој и име говори, проистиче из
историјског наслеђа, културе,
традиције, државног уређења.
У ЕУ не постоје модели, свака
држава чланица има неку спе-
цифичност. Француска је, ре-
цимо, прилично централизова-
на земља, Немачка је готово
федерација својих савезних др-
жава, али с јаком централном
владом. Има и држава са изу-
зетно снажним регионалним
уређењима, као што је случај
Шкотске или Велса у Великој
Британији, који имају велику
самосталност према централ-
ној власти у финансијском и
административном погледу. За
Србију је велики изазов да уна-
преди ефикасност и резултате
рада државне управе на локал-
ном и централном нивоу. ЕУ је
спремна да помогне Србији да
такву управу развије, како би
порески обвезници добили ква-
литетну услугу за новац који
издвајају, као и ефикаснију јав-
ну управу. Један од највећих

развојних потенцијала лежи у
фондовима које ЕУ одваја за
регионални развој и регионал-
ну сарадњу. Србија треба
озбиљно да се позабави тиме,
да се и реформом свог унутра-
шњег уређења припреми за
чланство у ЕУ и за средства ко-
ја ће јој бити на располагању.

••  ДДууггоо  ссттее  уу  ССррббиијјии,,  ппаа  ссии--
ггууррнноо  ииммааттее  ссввоојј  ссттаавв  уу  ввееззии  ссаа
ссттееппеенноомм  ссллооббооддее  ммееддиијјаа  уу  ннаа--
шшоојј  ззееммљљии,,  шшттоо  јјее  ввееооммаа  вваа--
жжнноо  ппииттаањњее,,  јјеерр  ссуу  ммееддиијјссккее
ссллооббооддее  јјееддаанн  оодд  ууссллоовваа  ззаа  ппуу--
ннооппррааввнноо  ччллааннссттввоо  ннаашшее  ддрр--
жжааввее  уу  ЕЕУУ..

– Слобода медија, слобода
изражавања је фундаментал-
но право из аспекта европских
интеграција. Без слободних
медија, без новинара који
отварају теме од интереса за
грађане, не може се говорити
о демократском уређењу једне
земље која стреми да постане
чланица ЕУ. У годишњем из-
вештају ЕУ је оценила да у Ср-
бији постоје забрињавајући
трендови на овом пољу и по-
звали смо Владу да обезбеди
услове да медији слободно
обављају своју мисију. То је
основна улога изабране вла-
сти – да створи услове за сло-
бодно изражавање, као што
ствара услове за улагање, за
долазак инвеститора, за еко-
номски напредак. У сету ме-
дијских закона који су усвоје-
ни ове године, постоје одредбе
о испуњавању јавног интереса.
Ако је неки емитер добио пра-
во да користи јавни ресурс –
као што су фреквенције – он
има обавезу да испуњава тај
јавни интерес у одређеном
обиму. У Србији постоје неза-
висна регулаторна тела у овој
области и њихов је посао да се
о томе брину. С друге стране,
видљиво је цурење званичних
података у одређене медије,
података из полицијских ис-
трага, из тужилачких списа,
података о личности који ни-
како не треба да се нађу у ме-
дијима. Такви подаци нару-
шавају приватност и, што је
још горе, претпоставку неви-
ности особа које су под истра-
гом. О томе су веома детаљно
говорили и заштитник грађа-

на Саша Јанковић и повере-
ник Родољуб Шабић.

••  ДДаа  ллии  ссммааттррааттее  ддаа  ббии  ннаајј--
ппоошшттеенниијјее  ии  ннаајјссввррссииссххоодднниијјее
ббииллоо  ддаа  ддрржжаавваа,,  ттааммоо  ггддее  ппоо--
ссттоојјии  жжеељљаа  ззааппооссллеенниихх  ззаа  ттиимм,,
ккааоо  уу  ссллууччаајјуу  „„ППааннччееввццаа””,,  уу
ппррооццеессуу  ппррииввааттииззаацциијјее  ззааппоо--
ссллееннииммаа  уу  ммееддиијјссккиимм  ккуућћааммаа

ппооннууддии  ббеессппллааттннее  ааккцциијјее  њњии--
ххооввиихх  ффииррммии  ииллии  ддаа  иимм  иихх
ппррооддаа  ппоо  ннооммииннааллнноојј  ииллии  ппрроо--
ццеењњеенноојј  ввррееддннооссттии??  ККаакквваа  ссуу
ббииллаа  ииссккууссттвваа  уу  ввееззии  сс  ттиимм  уу
ззееммљљааммаа  ииссттооччннее  ии  ссррееддњњее
ЕЕввррооппее,,  ккоојјее  ссуу  уу  ммееђћууввррееммееннуу
уушшллее  уу  ЕЕУУ??

– У овој области нема доми-
нантног европског стандарда,
тако да ми је тешко да кажем
да је овај или онај модел бољи.
Када је о финансирању медија
реч, кључно је да приливи у
медије из државних ресурса не
нарушавају правила конкурен-
ције и да иду у правцу испуња-
вања јавног интереса. То нови

медијски закони добро дефи-
нишу, само их треба добро
спровести. Моје лично ми-
шљење је да новинари и запо-
слени у медијима не би били
лошији власници фирме од
које живе од било кога другог.
Лист „Данас” је добар пример,
његови власници су новинари
и тај лист показује да таква
структура власништва може
да се носи на тржишту. Слич-
них примера има у Европи, то
није ништа необично. Ваше
питање се односи на Закон о
приватизацији који утврђује
правила за приватизацију јав-
них предузећа, а у то спада и
осамдесетак медијских кућа.
За будућност медија би свака-
ко било добро да се запослени
удруже, да сами откупе медије
у којима раде и да изађу на тр-
жиште, уместо да чекају да их
држава и локална самоуправа

помажу. Ипак, ово је питање
за запослене у медијима: да ли
су спремни за тржишну утак-
мицу? Знам да је „Панчевац”
преживео један непријатан по-
кушај приватизације и зато је
ово питање за вас од изузетног
значаја. Ја вам искрено желим
да свој лист сачувате, да одр-
жите читаност.

••  ЖЖееллииттее  ллии  ддаа  ппооддееллииттее
јјоошш  ннееккуу  ииммппрреессиијјуу  оо  ППааннччееввуу
ссаа  ссввоојјиимм  ннооввиимм  ссууггрраађћааннккааммаа

ии  ссууггрраађћааннииммаа,,  ППааннччееввккааммаа  ии
ППааннччееввццииммаа??

– После данашњег дана и
дружења с вашим легендар-
ним глумцем Мирославом
Жужићем приче о Ђорђу Вај-
ферту неће ми изаћи из главе.
Мислим да ћу тиме морати да
се позабавим у наредном пе-
риоду. Он је први проглашен
за почасног грађанина Панче-
ва, што је звање које је и мени
на празник града додељено.

Желео бих да више сазнам о
њему, о његовој породици, о
томе шта је једног „подунав-
ског Швабу” и индустријалца
одвело у Београд из Панчева,
где је постао један од стубова
развоја града још у 18. веку.
Фасцинирало ме је да сазнам
да је Ђорђе Вајферт био и до-
бротвор, ослободилац, гувер-
нер Народне банке Србије и,
касније, Југославије...

Синиша Трајковић

НАШ ГОСТ: АМБАСАДОР МАЈКЛ ДЕВЕНПОРТ, ШЕФ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СРБИЈИ

ИСКРЕНО ВАМ ЖЕЛИМ: САЧУВАЈТЕ СВОЈ ЛИСТ!

ППООММООЋЋИИ  ЋЋЕЕММОО  ВВЛЛААДДИИ  ССРРББИИЈЈЕЕ

••  ММоожжееттее  ллии  ппррооццееннииттии  ккааддаа  ћЋее  ССррббиијјаа  ппооссттааттии  ппууннооппррааввннаа

ччллааннииццаа  ЕЕУУ??

– Пред Србијом су преговори о чланству, треба да се по-

крије 35 поглавља. Рок зависи пре свега од Србије, од бр-

зине реформи и одлучности у њиховом спровођењу. Ми

увек кажемо да су од рока важнији припрема и квалитет

преговора, као и ток реформи. Влада Србије је себи пропи-

сала рок да преговоре заврши до 2019. Ми ћемо јој у томе

помоћи. Подршка Србији на путу ка чланству биће главни

приоритет за коришћење европских ИПА фондова.

Уредник нашег листа представља
амбасадору нови број „Панчевца”

Брачни пар Девенпорт у разговору
с градоначелником и грађанима

Неконвенционални говор
привукао пажњу публике

Први човек ЕУ у Србији прима
признање 8. новембра



– Градска власт је прошле
недеље пласирала вест о то-
ме да смањује порез на имо-
вину грађанима Панчева,
што није тачно. Мењале су
се само тржишне цене ква-
дратног метра стамбених је-
диница, а то је оно на шта
власт не утиче. Смањење по-
реза за станове је незнатно и
грађани га неће осетити, јер
је прошлогодишњом одлу-
ком власт дупло подигла
стопу пореза и смањила

градске зоне са седам на пет.
Порез за стан од 55 квадра-
та, на пример, који је раније
био у трећој зони, износио је
2.500 динара, а повећањем
стопе и изменама зона тај
исти стан се сада налази у
другој зони и порез за њега је
ове године 8.300 динара –
рекао је Владан Кељевић,
одборник Лиге социјалдемо-
крата Војводине, на конфе-

ренцији за новинаре одржа-
ној у среду, 19. новембра.

Он је подсетио да је ЛСВ
поднео иницијативу за сма-
њење стопе пореза, коју је
летос за само десетак дана
својим потписима подржало
три хиљаде суграђана, али је
то било игнорисано. Такво
понашање градске власти
Кељевић је назвао „неодго-
ворним” и „обмањивањем
грађана”, због чега ће Лига у
среду, 26. новембра, у 16 са-

ти, одржати протестни скуп
испред Градског услужног
центра.

Јован Петровачки, пот-
председник Градског одбора
ЛСВ-а, овом приликом је
позвао и незадовољне пољо-
привреднике да се придру-
же заказаном протесту, јер
је „и њима наметнут порез
који се не памти још од вре-
мена Турака”.

Демократска странка Србије
„апсолутно подржава” штрај-
качке захтеве просветних
радника, као и протесте свих
других који су обухваћени
најновијим мерама штедње –
речено је на конференцији за
новинаре одржаној у понеде-
љак, 17. новембра. Ове мере
се ломе на онима који су у
најнеповољнијем положају,
што је, како кажу у тој стран-
ци, „за сваку осуду”.

– Подржавамо захтев син-
диката просветних радника
да се донесе посебан колек-
тивни уговор и уведу обећа-
ни платни разреди на нивоу

целе државе, чиме би се у
равноправан положај стави-
ли сви запослени у јавној
управи. Ефекти штедње би
тако били много већи, а ап-
солутно је неприхватљиво да
управо они који су у најло-
шијем положају буду та по-
луга која треба да покрене
цео систем, док се на њима
ломе кола – рекао је Вла-
димир Деља, први човек
Градског одбора ДСС-а.

– Стање у држави је по-
следица једног безглавог ср-
љања у правцу европских
интеграција, које нам, као
што видимо у сфери образо-
вања, нису донеле очекива-
не резултате, иако смо при-
хватили и Болоњску декла-
рацију и радимо по европ-
ским стандардима. То се
код нас претвара у своју су-
протност, а просветари су
незадовољни и својим ста-
тусом у друштву и својим
материјалним стањем. Бол-
но је и то што се о просвет-
ним радницима прича као о
нерадницима, што није тач-

но – додао је Миладин Ша-
кић, потпредседник ГО
ДСС-а, залажући се за про-
мену система која би омогу-
ћила „правилну прераспо-
делу онога што друштво
створи”.

ПОЛИТИКА

правимо систем у коме поје-
динци и картели неће бити
изнад државе, као што је то
било до сада – рекао је Вла-
димир Ђукановић, народни
посланик и члан Главног од-
бора СНС-а.

Он је подсетио и на то да су
многа државна а монополска
предузећа (као што су ЕПС,
„Лутрија Србије” или Пар-
кинг-сервис у Београду) пра-
вила губитке, што више неће
бити случај.

– Критикују нас за странач-
ко запошљавање, а највећи
проблем у Покрајинској вла-
ди је како да се уђе и изађе из
зграде због превелике гужве.
Тамо њих четворо-петоро се-
ди на једном радном месту и
за једним рачунаром, рекао је
Ђукановић, а Жељко Сушец је
додао да у нашем граду, на-
кон одлуке Владе Србије од
децембра прошле године, ни-
је било страначког запошља-
вања.

Он је овом приликом и де-
мантовао да унутар панчевач-
ког СНС-а постоје сукоби,
различити кланови и струје, а
да тројно Повереништво нор-
мално функционише и води
ту организацију са 15.000
чланова.

Унутар панчевачког
СНС-а не постоје 
сукоби, различити
кланови и струје

Тема конференције за нови-
наре Српске напредне стран-
ке одржане у понедељак, 17.
новембра, била је одговор
опозиционим странкама које
све чешће критикују владу
Србије и премијера, а самим
тим и ту партију.

– Изложени смо различитим
критикама оних странака које
су дванаест година владале Ср-
бијом, харале, хајдучки уни-
штавале привреду и економију,
не водећи рачуна о будућности
грађана и наше деце. Данас нас
критикују они који се везују за
сумњиве приватизације, они
који су предмет истражних ор-
гана, они који су кредитно пре-
задужили државу и који су је-
два прешли шест одсто гласова
на изборима, али зато и даље
владају у Покрајини, причају о
политичком образу и честито-
сти, а притом купују послани-
ке не бирајући из које су
странке. И извињавам се свим
грађанима Републике и Панче-
ва што раније није формирана
Српска напредна странка и
што раније нисмо дошли на

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ПЕРИОД ПРОИЗВОДЊЕ ДРЖАВЕ

власт, јер да смо то раније ура-
дили не бисмо сада били дове-
дени до ивице амбиса – рекао
је Жељко Сушец, народни по-
сланик и члан панчевачког По-
вереништва СНС-а.

Он није спорио то да ће
2015. година бити тешка, али
је изразио оптимизам и под-
вукао да су мере штедње које
је предузела Влада и премијер
Вучић сасвим оправдане, да
воде бољитку и отварању но-
вих радних места.

– Стопа инфлације је са
дванаест одсто, колико смо

Поводом вести да су три син-
диката „Петрохемије” и „Азо-
таре” упутила позив премије-
ру Александру Вучићу да по-
сети те фабрике и разговара с
представницима запослених о
могућим решењима за опста-
нак двају предузећа, повере-
ништво Нове странке у Пан-
чеву подсећа да је Зорана Ми-
хајловић, тадашња министар-
ка енергетике, пред мартовске

изборе ове године већ посети-
ла „Петрохемију”.

Нова странка је и тада (погле-
дати „Панчевац” од 27. фебруа-
ра) скренула пажњу на, по оби-
чају, демагошке наступе и пра-
зне приче напредњака о ревита-
лизацији панчевачког гиганта.
Подсећамо да је Михајловиће-
ва, која је у међувремену, ваљда
због „добрих резултата”, поста-
ла министарка грађевине, сао-

браћаја и инфраструктуре, као и
потпредседница Владе, говори-
ла да ће се фабрика приватизо-
вати и тако решити проблеми
готово 3.000 запослених и њи-
хових породица. Говорила је и
да су чак три компаније заинте-
ресоване за куповину „Петрохе-
мије” и да уочи избора почињу
преговори на ту тему.

Обећања су остала на ула-
зној капији „Петрохемије”, из-

бори су прошли, министарка
је аванзовала, а Нова странка
поново била у праву у вези са
завршетком ове тужне приче.

Да ли ће се премијер уоп-
ште одазвати позиву синдика-
лаца и да ли ће посета уроди-
ти икаквим плодовима, остаје
да се види. Углавном, фебру-
арска празна обећања из Вла-
де остају за наук. Паметном
довољно.

САОПШТЕЊЕ ПОВЕРЕНИШТВА НОВЕ СТРАНКЕ

Обећања остала на капији „Петрохемије”

Као што су најављивали прет-
ходних недеља, чланови Клуба
демократске омладине ДС-а
одлучили су да саопште јавно-
сти који појединци и органи-
зације по њиховом мишљењу
заиста заслужују да буду на-
грађени поводом 8. новембра,
празника града.

На конференцији за нови-
наре одржаној на Тргу Зорана
Ђинђића у понедељак, 17. но-
вембра, када се обележавао и
Међународни дан студената,
Стефан Јосимов, заменик
председника КДО-а, рекао је
да су студенти највише заслу-
жили награду, и то баш на тај
дан, јер се упркос разним про-
блемима које та популација
има они ипак одлучују да сту-
дирају.

У току дана су послали при-
знања на многе адресе, а једно
је било резервисано и за градо-
начелника Павла Раданова, ко-
ји је десет дана пре заказаног
рока отворио мост на Тамишу.

– Плакету поводом Дана гра-
да, тачније „Новембарску награ-
ду”, доделићемо и Секретарија-
ту за привреду зато што је ове
године организовао никад бољи
карневал – рекао је Јосимов.

Четврту награду, по њиховом
мишљењу, заслужили су грађа-
ни Панчева, јер преживљавају
неодговорност у свим сегмен-
тима друштва. Признање су по-
слали и Дому омладине за
отварање новог простора који
могу да користе омладинске
организације и појединци.

С. П.

КДО ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

Новембарски 
„лауреати” омладинаца

Покрет „Двери” и Демократ-
ска странка Србије крећу у за-
једничку опозициону сарад-
њу, што представља „први об-
лик озбиљног националног
опозиционог укрупњавања на
српској политичкој
сцени у новије до-
ба”, каже се у саоп-
штењу панчевачке
организације овог
покрета.

„Покрет ’Двери’
је постигао висок
степен сагласности
са ДСС-ом по свим кључним
националним и државним пи-
тањима, започињемо зајед-
ничку опозициону сарадњу и
позивамо све српске родољубе
и све грађане који су незадо-
вољни овом влашћу да нам се

придруже. Време је за сабира-
ње патриотских снага у циљу
промене власти, која нас води
у потпуни банкрот и пропаст
државе. Отворени смо за раз-
говор и са СРС-ом и др Воји-

славом Шешељом
у циљу заједнич-
ког опозиционог
наступа, који би
водио ка ванред-
ним републич-
ким изборима и
смени ове власти.
То треба да буде

најважнији заједнички циљ
свих нас у патриотској опози-
цији у наступајућем периоду”,
објаснио је циљеве овог удру-
живања Бошко Обрадовић,
члан Старешинства Покрета
„Двери”.

ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Сабирање патриотских
снага

затекли 2012. године, сма-
њена на 2,2, стопа незапо-
слености је сведена је на ма-
ње од 20 одсто, приходи од
пореске наплате су од авгу-
ста повећани за око шест-се-
дам одсто, и то су само неки
од резултата којима можемо
да се похвалимо. А ове непо-
пуларне мере штедње ми
спроводимо да би једног да-
на ова држава стала на ноге,
па и по цену да паднемо с
власти. Ово је такозвани пе-
риод производње државе, јер
је до сада нисмо имали. Ми

Жељко Сушец: „Критикују нас они који су хајдучки уништавали привреду и економију”

ИИЗЗВВИИЊЊЕЕЊЊЕЕ  ИИЛЛИИ  ССММЕЕННАА  ДДИИРРЕЕККТТООРРАА  ДДИИРРЕЕККЦЦИИJJЕЕ

Страну припремио

Зоран
Спремо

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

На сиромашнима 
се ломе кола

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

У среду протестно
окупљање

Четвртак, 20. новембар 2013.
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Омладина Српске напредне

странке у Панчеву не разуме

јавне наступе Клуба Демо-

кратске омладине и иронич-

ну и саркастичну „доделу”

новембарске награде градо-

начелнику Павлу Раданову,

који је индиректно критико-

ван због дужине радова на

тамишком мосту. Младе де-

мократе су заборавиле да је

ту инвестицију спровела Ди-

рекција на чијем челу је

члан ДС-а. Уколико имају

критике на дужину радова,

онда треба да постављају

питања свом директору. У

противном очекујемо изви-

њење Клуба Демократске

омладине. Градоначелник

Раданов је у сарадњи са

својим тимом и Градским

већем донео одлуку о поди-

зању кредита за реконструк-

цију моста, али није имао

везе са спровођењем радо-

ва. Ако имају замерке на ра-

дове, онда очекујемо да про-

мене њиховог директора Ди-

рекције. Сумњамо да је Клуб

демократске омладине исту-

пио у јавност без одобрења

ДС-а у Панчеву, већ да је

ово саморекламерство јед-

ног младог, неискусног и не-

упућеног члана ДС-а у рад

органа локалне самоуправе,

који покушава да се пред-

стави као велики политичар

и да „уздрма” коалицију на

локалном нивоу.

ООммллааддииннаа  ССННСС--аа

Новембарску награду дати грађанима, јер
преживљавају неодговорност у свим сегментима.

Стефан Јосимов, 
заменик председника КДО



До нове године 
лицитација за 
земљиште на коме
ће бити мегамаркет

Познати немачки трговински
ланац „Лидл” наредне године
би могао да започне градњу
свог мегамаркета у нашем
граду. Јелена Батинић, чла-
ница Градског већа Панчева,
изјавила је да ће то бити је-
дан од 15 објеката које ће та
немачка компанија гра-
дити у Србији.

Додала је да се
до краја године
може очеки-
вати лицита-
ција за про-
дају град-
ског грађе-
винског зе-
м љ и ш т а
код кружног
тока на Коте-
жу 2 површи-
не једног хекта-
ра на коме би
требало да се налази
будућа „Лидлова” тргови-
на прехрамбеном робом.

Градска управа је успела
да заврши обиман посао
прикупљања документације,
препарцелације и добијања
потврде да један хектар зе-
мљишта поред кружног тока
на Котежу 2 није предмет
реституције. Осим тога, ре-

шено је питање инфраструк-
турног опремања локације,
као и приступног пута до бу-
дућег мегамаркета. У току је
процена вредности земљи-
шта како би се добила њего-
ва почетна вредност и када
то буде готово, моћи ће да
буде расписана лицитација
за продају парцеле.

Батинићева је напомену-
ла да је то законска проце-
дура да „Лидл” купи градско
земљиште за које је заинте-

ресован. Ако све буде
ишло по плану,

наредне године
бисмо можда

могли да
доби јемо
јефтинију
п о н у д у
ж и в о т -
них на-
мирница,
јер је та

н е м а ч к а
компанија

позната у чи-
тавој Европи

по конкурентним
ценама.

У Панчеву ће „Лидл” за-
послити педесетак људи, а
половина робе у гондолама
биће домаће производње.
Незванично се најављује да
та компанија планира да у
будућности отвори још је-
дан такав објекат у нашем
граду.

Србија тек прави 
прве кораке у овој
области енергетике

Регионална привредна комо-
ра Панчево организовала је у
среду, 19. новембра, стручни
скуп на тему „Биомаса као део
будућег енергетског система
Србије”. Војислав Милијић,
председник Националне асо-
цијације за биомасу „Сербио”,
изнео је велики број података
о потенцијалима које на овом
подручју има наша земља, као
и оне који показују да је упр-
кос томе коришћење обно-
вљивих извора енергије овог
типа код нас тек у повоју.

Он је рекао да Србија као
кандидат за чланство у ЕУ
има обавезу повећања учешћа
биомасе у производњи енер-
гије, али и реалну потребу да
то учини независно од бри-
селских прописа. Оценио је
да су домаће могућности за
коришћење пољопривредне
биомасе велике, док су могућ-

Четвртак, 20. новембар 2014.
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Први састанак мешовитих
радних група које се баве суд-
бином 284 предузећа у ре-
структурирању одржан је у по-
недељак, 17. новембра, у Бео-
граду. Представници Мини-
старства привреде саопштили
су том приликом да ће један
број тих фирми добити стра-
тешке партнере, док ће за
остале бити примењене мето-
де продаје капитала, продаје
имовине и стечаја, саопштили
су Уједињени грански синди-
кати „Независност”.

Представницима Савеза са-
мосталних синдиката Србије и
„Независности” у радним гру-
пама дат је рок до четвртка,
20. новембра, да се изјасне о
томе како они виде решење
статуса конкретних предузећа,
али је око тога настало несла-
гање. Синдикалисти су тражи-
ли да се објаве спискови заин-
тересованих купаца како би
синдикати могли да се јасно

одреде према предложеним
моделима приватизације, али
је Милан Тривунац, помоћник
министра привреде то одбио.

Он је рекао да ће спискови
бити држани у тајности до рас-
писивања тендерских продаја,
јер су тако захтевали заинтере-
совани купци, а с једним бро-

јем њих је Министарство пот-
писало споразум о поверљиво-
сти. Он је обећао синдикали-
стима да ће бити укључени у
рад тендерских комисија, те да
ће тада добити све податке.
Представници радника су на то
одговорили оптуживши држа-
ву да је прекршила обећање о

транспарентности и јавности
поступка приватизације.

Они су додали да ће ипак
учествовати у раду тендерских
комисија како би могли да ин-
систирају на најбољим и нај-
перспективнијим решењима
за појединачна предузећа. До-
дали су како ће, уколико у по-
ступцима приватизације при-
мете било какве неправилно-
сти или покушаје манипула-
ција, о томе одмах обавестити
јавност Србије.

Зоран Обрадовић и Миша
Фарага, председници „Незави-
сности” и Самосталног синдика-
та „Петрохемије”, који су и чла-
нови тих радних група, затражи-
ли су одговор о томе каква суд-
бина чека то предузеће. Триву-
нац је одговорио да се решење за
ту фабрику и даље тражи у ме-
ђудржавним разговорима Срби-
је и Русије, иако су они досад би-
ли неуспешни, јер држава засад
не види другачије решење.

Трогодишњи план
капиталних улагања
спреман до средине
децембра 

Градско веће је формирало
Тим за капиталне инвестици-
је, чији је задатак да донесе
план ове врсте улагања за на-
редне три године, као и годи-
шње планове инвестиционог
одржавања за период од 2015.
до 2017. године. Ово је део
новог начина планирања раз-
воја Панчева, на чијем врху је
Стратегија развоја града до
2020. Из ње су проистекли ак-
циони планови за поједине
области, а план капиталних
инвестиција је наредни доку-
мент у тој хијерархији.

Јелена Батинић, чланица
Градског већа задужена за
привреду, објаснила је како
тај документ има још једну
важну улогу – да помогне
Панчеву да стекне цертифи-
кат о средини с добрим по-
словним окружењем који из-
даје Национална алијанса за
локални економски развој
(НАЛЕД). Таква потврда је

НОВА ВРСТА СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА У ПРАКСИ

УСЛОВ ЗА ДОЛАЗАК СТРАНИХ 
ИНВЕСТИТОРА

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

СА САСТАНКА У ВЕЗИ С ПРЕДУЗЕЋИМА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

Тајни спискови „озбиљних” купаца

УСПЕЛА ПРЕТЊА ШТРАЈКОМ У „УТВИ”

Исплаћене зараде
Синдикат дао 
додатно време 
послодавцу да нађе
новац за 
септембарске плате

Радници фабрике „Утва
авио-индустрија” нису одр-
жали најављени штрајк јер је
послодавац у уторак, 18. но-
вембра, исплатио зараде за
септембар. Они су средином
прошле недеље одржали
штрајк упозорења, када су
запретили да ће у понедељак
(17. новембра) започети ге-
нералну обуставу рада уко-
лико до петка (14. новембра)

не добију плате. То се није
догодило, јер је Самостални
синдикат „Утве” одлучио да
продужи рок дат пословод-
ству фабрике за исплату за-
рада.

Слободан Костић, пред-
седник синдиката, изјавио је
да су радници затражили да
се до краја године обезбеди
новац за још две заостале
плате, како би од почетка
2015. почели редовно да до-
бијају зараде. Додао је да му

је менаџмент фабрике авио-
на објаснио како ће то зави-
сити од могућности наплате
неких послова који су у току
за стране партнере. Костић
је рекао да у овом тренутку
„Утва” има довољно уговоре-
них и започетих пројеката за
исплату зарада до средине
нередне године.

Он је подсетио како би
крајем месеца требало да бу-
де познат став Владе Србије
према могућности да панче-
вачка фабрика авиона уђе у
стратешко партнерство с др-
жавним трговцем наоружа-
њем, предузећем „Југоим-
порт” СДПР. Та фирма је

фактички стратешки парт-
нер „Утве” још од 2008. годи-
не, када је у име државе пре-
узела управљање панчевач-
ким предузећем. Од тада „Ју-
гоимпорт” уговара послове
за „Утву” и одговоран је за
исплату зарада које се реали-
зују од тих уговора. Незва-
ничне информације говоре
да је то јавно предузеће заин-
тересовано да званично пре-
узме фабрику авиона у овом
поступку приватизације.

битна због амбиције Панчева
да привуче стране инвестито-
ре, пре свега у северну инду-
стријску зону, али и на друге
локације. Без тог цертифика-
та улагачима ћемо послати
поруку како нисмо испунили
неке стандарде који им гаран-
тују да ће овде радити без
много главобоље.

Наша саговорница је рекла
да је Тим већ урадио део посла,
јер је Дирекција за изградњу и

уређење Панчева сачинила
предлог капиталних улагања. У
понедељак, 17. новембра, одр-
жан је састанак с директорима
јавних и јавних комуналних
предузећа, а у среду, 19. новем-
бра, чланови Тима су разгова-
рали с представницима сео-
ских месних заједница о потре-
бама и плановима тих средина.

– Све ће то бити сумирано,
а потом ћемо направити кри-
теријуме за избор предлога и

на основу тога план капитал-
них инвестиција, али не пре-
амбициозан, већ реалан. Све
то мора бити готово до 15. де-
цембра, како би било уврште-
но у буџет за наредну годину.
Секретаријат за финансије ће
проценити шта од тога може
бити финансирано из градске
касе, а потом ћемо одлучити
који пројекти ће бити подр-
жани из других извора, попут
Фонда за капитална улагања
Војводине, фондова Европске
уније или кредита за инфра-
структурно опремање – рекла
је Батинићева.

Она је додала како то неће
бити непроменљив документ,
јер ће његова реализација ди-
ректно зависити од финансиј-
ских и других околности. Зна-
чај овако израђеног плана ка-
питалних инвестиција је у то-
ме што ће он пружити јасан
увид у ову врсту послова у ло-
калу и обезбедиће континуи-
тет њихове реализације и кон-
тролу над њима. Панчевачки
план ће се налазити у посеб-
ној бази података, тако да бу-
де доступан министарствима
у Влади Србије.

Колико ће посла за грађевинаре бити наредне године?

НА ПОМОЛУ НОВА ИНВЕСТИЦИЈА

„Лидл” све ближе
Панчеву

АКТИВНОСТИ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ

Скуп о коришћењу биомасе

ности употребе дрвне биомасе
релативно ограничене, јер ве-
лики број грађана већ користи
дрво као енергент, а тај тренд
се повећава.

Као највећу препреку реа-
лизацији планова за повећање
коришћења дрвета и пољо-
привредних биљних остатака
Милијић је навео финансиј-
ску исплативост њиховог са-
купљања и транспорта. Наји-
сплативије је да се електране
на дрво граде тамо где су ве-

лике површине под шумама,
али је проблем што се оне на-
лазе у малим општинама које
немају велике потребе за то-
плотном енергијом. Биомаса
се, наиме, користи у такозва-
ним когенеративним електра-
нама које уз струју производе
и топлотну енергију, а то под-
разумева велики број потро-
шача топлоте у близини та-
квих постројења.

Милијић је рекао да је и ко-
ришћење аграрних остатака

најпогодније у фабрикама за
прераду пољопривредних про-
извода које могу те  енергије
користити за своје потребе, а
лако долазе до ове врсте гори-
ва. Реч је о томе да је транспорт
сламе, кукурузовине и других
врста жетвених остатака скуп
не већу даљину, јер су то каба-
сти и лаки енергенти који уз то
дају релативно мало енергије.

Миодраг Лазић, директор
панчевачког „Грејања”, рекао
је да је Министарство енерге-
тике израдило предфизиби-
лити студију за изградњу јед-
не електране на пољопри-
вредну биомасу у Панчеву.
Према првим проценама, она
би коштала 36 милиона евра,
а биле би потребне око три го-
дине да она буде изграђена,
под условом да одмах почну
припреме за тај посао.



Расподела нових 
субвенција скромнија него
раније

Синдикати електронских
медија „отписани” из 
колективног преговарања

Главна „звезда” седнице Скупштине
Панчева одржане у петак, 14. новем-
бра, била је Радио-телевизија Панче-
во, упркос томе што је најважнија
донета одлука она о ребалансу град-
ског буџета. Разлог је предлог локал-
не власти да ти медији буду искљу-
чени из преговора о колективном
уговору за јавна и јавна комунална
предузећа. Дискусија која се развила
поводом тога није променила одлуку
панчевачке власти, али је донела по-
неки поен учесницима у дискусији.
То се нарочито односи на одборнике
владајућих странака.

Ребалансом је буџет увећан за пе-
десетак милиона динара, али пре
свега захваљујући страним донаци-
јама за одређене пројекте и намен-
ским трансферима из Покрајине и
Републике. Слободног новца за рас-
поделу било је мало, а добили су га:
АТП (12 милиона динара), РТВ Пан-
чево (3,5 милиона), основно образо-
вање (1,7 милиона), здравство (3,3
милиона), сеоска комунална преду-
зећа (два милиона) и још неки бу-
џетски корисници.

Коментаришући предлог, Оливер
Петковић (ЛСВ) подсетио је Пре-
драга Патића, већника задуженог
за комуналне делатности, да је пре
годину дана рекао како АТП 2014.
неће тражити додатну буџетску по-
моћ, а сада је то предузеће добило
12 милиона. Патић је реплицирао
тврдњом како је тада изјавио да не-
ће бити помоћи веће од оне из
2013. године. Рајко Мијовић, шеф
одборника СДПС-а, замерио је што
се износ средстава намењених ин-
вестицијама непрестано умањује,
док издвајања за текуће трошкове
градских предузећа остају на истом
нивоу.

Мијовић је отворио теме везане за
стање у РТВ-у, рекавши како нова
буџетска субвенција ни издалека не-
ће решити „критично” стање у том
предузећу. Он је навео како опрема
годинама није набављана, возни
парк практично не постоји, а плате
су најниже у граду, и закључио да се
на тај начин не може задовољавати

ХРОНИКА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Четвртак, 20. новембар 2014.
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Скоро увек, баш у ово време, пред
почетак зиме, не само у нашем гра-
ду, завлада вирусна инфекција ди-
сајних путева или, што би народ ре-
као – прехлада. Последњих недеља
топао ваздух још више је допринео
ширењу вируса, па не чуди што лека-
ри у амбулантама и диспанзерима у
Панчеву имају све више посла.
Стручњаци саветују да се уз одређене
медикаменте и кућни режим лечења
отарасимо ове непријатности. По-
стоје и они који на своју руку кори-
сте лекове, посебно антибиотике, па
себи углавном наносе још већу ште-
ту. У последње време са свих страна
нам саветују, а у медијима посебно,
да не конзумирамо сумњиве препа-
рате, па ваља и на то обратити па-
жњу. Често је народ сам свој лекар,
па уз лимун, поморанџе и остало во-
ће пуно Це-витамина излази на крај
с прехладом.

РАДЕ МИЉЕВИЋ, ученик:
– Немам проблема с прехладом,

али ни сам не знам како ми то успе-
ва. Можда зато што стално конзуми-
рам супу. Прија ми, а очигледно и да
користи. Интересантно је да је већи-
на мојих укућана прехлађена, али ја
нисам. Ипак, ако могу да препору-
чим свима који имају проблеме с
прехладом: увек се прво определите

за лимун и остало воће пуно витами-
на, па тек онда за неке лекове.

ФРАЊА ОРЕШКОВИЋ, 
секретар Самосталног синдиката 
Србије у Панчеву:

– Практикујем да се вакцинишем
сваке сезоне и тако предупредим
евентуалну прехладу. До сада је то
успевало, па нема разлога да било
шта мењам. Оно што такође знам, је-
сте да су наши стари увек говорили,
а у то сам се и сам уверио, да је нај-
бољи лек против прехладе умерено
конзумирање куваног вина и вруће
ракије. Прехлада оде као руком од-
несена.

КАТАЛИНА ЛУКАЧ, 
маникир-мајстор:

– Прво да истакнем да уопште не
верујем растућем тренду у медијима
да неке чаробне таблете могу да нас
сачувају од грипа. Ако се и прехла-
дим, радије ћу отићи код лекара не-
го да сама експериментишем с леко-
вима. Наравно, чајеви и лимун увек
добро дођу.

ВАСО БОРОЈЕВИЋ, трговац:
– На ваше питање одговорићу из

визуре родитеља. Прехладе у новије
време су чешће и дуже трају. Инте-
ресантно је да се температура ретко

појављује. Увек дете одведем код ле-
кара, јер мислим да је то најприме-
реније у таквим ситуацијама. Роди-
тељи чија деца иду у вртић су у још
неповољнијем положају, али како
кажу, тако се најбоље успоставља
имунитет.

СТЕФАН ХАЏИЋ, 
оператер машинске обраде:

– Запушен нос, бол у грлу, кашаљ –
све су то симптоми који нас и те ка-
ко оптерећују. Покушавам да се сам
лечим, али не антибиотицима или
неким непровереним медикаменти-
ма. С обзиром на то да није било ре-
чи о тежим прехладама, користим
чајеве, као и доста воћа које има Це-
витамина. Мислим да то препоручу-
ју и лекари.

ПЕТАР ПОПОВИЋ, 
улични продавац књига:

– Често сам на улици, а то значи да
сам подложан прехладама. Реткост
је да сам неке године успео да се са-
чувам. Посебно је незгодно кад се
мења време, а високе температуре у
новембру, као што је сада случај,
баш помажу да се зараза шири. Ина-
че, лечим се сам. Ретко одем код ле-
кара. Постоје прашкови који баш де-
лују добро, па и прехлада брзо прође.

Анкетирао С. Дамјанов

К. ЛУКАЧФ. ОРЕШКОВИЋ В. БОРОЈЕВИЋ С. ХАЏИЋ П. ПОПОВИЋ

НАША АНКЕТА

КАКО ПРОТИВ ПРЕХЛАДЕ?

Лимун и поморанџе најбољи лек

Р. МИЉЕВИЧ

Мисли се на онај београдски,
преко реке. Десило се да декан,
професор Илија Вујачић, добије
батине пред својом кућом у Бео-
граду, пре неки дан. Напала су га
два клипана од двадесетак годи-
на, док је трећи седео у изнајм-
љеном аутомобилу чији је реги-
старски број неко успео да запи-
ше, па су их похватали одмах.

Зашто би неко напао и измла-
тио на улици, усред бела дана,
једног финог господина и оми-
љеног професора Факултета по-
литичких наука у Београду? Ни-
су пробали чак ни да га успут
опљачкају, као они клинци Рашу
Попова. Има ту, по свему судећи,
нешто дубље и потенцијално не-
пријатно. Декан Вујачић је још
пре два месеца обавестио своје
наставно-научно веће да добија
претње; да се од њега захтева
оставка – или... То је, на његову и
нашу жалост, остало као интерна
информација, уместо да оде сме-
ста у јавност на сва уста. Тако је
то са фином господом професо-
рима: не би да праве циркус и
фрку, чиме се касније излажу ра-
зноразним сумњама – да ту, као,
нису чиста посла и већ можете
мислити.

Е, сад: ако је неко осетио по-
требу и имао довољно дрскости
да унајми два клипана не би ли
пребили једног професора и де-
кана, онда ту нешто није у реду.
Питање је – зашто? Та двојица су
ухапшена, премијер и министри
одговарајуће су ужаснути и све је
не може боље бити. Све док та
двојица и онај трећи кога ће по-

лиција већ пронаћи не исприча-
ју пред тужиоцем ко их је унај-
мио, а ако није нико – зашто су
напали човека.

На ванредној конференцији за
новинаре на Факултету декан је
сместа одбио којекакве алузије
ко би од колега могао стајати иза
тога. Међу онима о којима су из-
весни медији спекулисали био је
и један са „Мегатренда”. Проф.
Вујачић је пре тих два месеца и
нешто био прилично оштар и
принципијелан у једном разго-
вору о плагираним докторатима,
па је одмах затим добио и те
претње. Није мала ствар дирнути
у тај осињак, да не кажемо у те
трутове, јер они немају жаоку;
трутови, то јест, а не плагијато-
ри.

Сад мало уличне мудрости:
кад човек већ скупи снаге и
образа да укаже на неку гадост,
онда треба и да размисли о по-
следицама. Поготово ако зна с
ким има посла. Зато је требало
те прве претње развикати на сва
уста, а не чекати реализацију. Да
је узбуна била дигнута на време,
дакле одмах, онај ко је наручио
напад на проф. Вујачића био би
свакако обесхрабрен да претње и
испуни. Осим тога: Факултет по-
литичких наука установа је од
извесног значаја и око њега су се
облизивали и облизују се разни
ликови; одатле и захтев да Вуја-
чић поднесе оставку. Ако не же-
ле да батине пљуште и даље, бо-
ље би им било да сместа изађу у
јавност са сазнањима која на ту
тему имају.

Факултет 
политичких наука

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЕБАЛАНС У СЕНЦИ 
„ОДБРАНЕ” РТВ ПАНЧЕВА

Пише: Милош Васић

интерес јавности за информисање.
Мијовић је закључио да урушавање
тих електронских медија траје годи-
нама, а локалну власт је за то време
занимало само да се промовише
кроз преносе скупштинских седница
и на друге начине.

Он је ламент над РТВ Панчевом
наставио приликом расправе о фор-
мирању преговарачког тима за доно-
шење колективног уговора за град-
ска предузећа. Замерио је то што је
предлагач избацио локални радио и
телевизију са списка фирми које ће
учествовати у преговорима. Владан
Кељевић (ЛСВ) упитао је власт да ли
то „пушта низ воду” РТВ Панчево
кад га искључује из преговора, иако
оно још увек није приватизовано, и
подсетио да је то и даље јавно пред-
узеће. Ове ставове су подржали
Зденка Јокић (ДСС), која је питала
да ли је овакав предлог власти у
складу с прописима, те Војо Кркоба-
бић (СНС) и Часлав Јараковић
(СПО). Сви они су затражили додат-
на објашњења, али пошто су се пред-
ставници предлагача разбежали из
сале, дата је пауза.

Након тога Скупштини се обрати-
ла Ениса Аговић Хоти, секретарка
Секретаријата за финансије и чла-
ница преговарачког тима у име ло-
калне самоуправе, која заправо није
ни одговорила на изнета питања и
примедбе. Изјавила је како постоје-
ћи колективни уговори важе до кра-
ја јануара следеће године, а РТВ
Панчево и нема такав акт, а потом је
додала да Закон о информисању и
медијима не дозвољава да градови и
општине имају своје медије.

Због тога је Кељевић поново опоме-
нуо владајућу већину да је то предузе-
ће у градском власништву све до
окончања приватизације, која је запо-
чета још 2007. године. Он је питао
шта ће бити са запосленима ако се тај
поступак не оконча наредне године и
подсетио да је Градско веће 2012. до-
нело закључак о укључивању локал-
ног РТВ-а у колективно преговарање
управо због спречавања могућих ло-
ших последица по запослене након
продаје тог предузећа. Остали „побу-
њени” одборници се нису даље проти-
вили, па је одлука ипак усвојена, мада
са свега тридесет једним гласом.

У наставку седнице лигаши су ма-
ло „таласали” поводом утврђивања
просечних цена квадрата некретни-
на у првој градској зони. Они су под-
сетили на то да је повећање пореза
на имовину изазвало бројна негодо-
вања грађана и затражили да их
градска власт наредне године зашти-
ти од те републичке одлуке тако што
ће снизити пореску стопу.

Д. Вукашиновић

Чланови градске владе су у уторак,
18. новембра, одобрили АТП-у да
узме краткорочну позајмицу од 30
милиона динара под повољним
условима за одржавање текуће ли-
квидности. То предузеће очекује да
ће од Фонда за развој Војводине
стићи још 15 милиона динара за

набавку горива и резервних делова,
а уз 12 милиона добијених ребалан-
сом буџета требало би да предузеће
ову пословну годину заврши без
„минуса”.

Градско веће се обавезало да ће
подржати удружење „Ромска зајед-

ница Банатско Ново Село” приликом
конкурисања за пројекат рециклаже
картона, папира и ПЕТ амбалаже.
Циљ је да се помогне теже запошљи-
вим категоријама становништва да
обезбеде егзистенцију.

Одобрено је и да ЈКП „Грејање”
учествује на конкурсу за подизање

енергетске ефикасности у локалним
заједницама који спроводи швајцар-
ска организација „Energy Saving Gro-
up”. ЈКП „Грејање” ће пријавити
пројекат замене горионика у топла-
нама на Котежу и Содари, што ће ко-
штати 1,5 милиона евра. Д. В.

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Кредит за АТП

Стрпљиво су саслушали примедбе, прегласали их и разишли се



Међународни дан детета
прославља се широм света
20. новембра како би се
скренула пажња јавности на
све обавезе које друштво
има према деци, као и на
најважније проблеме с који-
ма се малишани суочавају.
Дечја права су утврђена
Конвенцијом о правима де-
тета коју су ратификовале
193 земље. Основни прин-
ципи документа су: право
на живот, опстанак и развој,
најбољи интерес детета,
право на партиципацију,
као и право на недискрими-
нацију.

Према последњим пода-
цима повереника за зашти-
ту равноправности, најви-
ше су дискриминисана
ромска деца, малишани са
сметњама у развоју и деца
са инвалидитетом, најче-
шће у предшколским уста-
новама и школама. То по-
тврђују бројне притужбе
упућене поверенику, углав-
ном због сегрегације ром-
ске деце у школама, вр-
шњачког насиља, садржаја
уџбеника и наставних про-
грама, који су пуни стерео-
типних родних улога деча-
ка и девојчица. Подаци та-
кође указују на то колико су
дискриминаторни ставови
и предрасуде раширени ме-
ђу децом.

– Потребно је неговање
свести о различитости, толе-
ранцији и људским правима
кроз добре уџбенике, настав-
не програме, рад с наставни-
цима/наставницама у школи,
као и с децом коју је кључно
учити толеранцији од најра-
нијег узраста. Родитељи треба
да их, између осталог, уче са-
осећању, осетљивости и бри-
зи према другима, прихвата-
њу различитости, критичком
мишљењу, препознавању сте-
реотипа и суочавању с тим да
су предрасуде неправедне –
рекла је Невена Петрушић,
повереница за заштиту рав-
ноправности.

Поводом Међународног
дана детета повереник за за-
штиту равноправности и
Канцеларија УНИЦЕФ-а у
Србији организују конкурс за
најбољу фотографију и цр-
теж на тему „Сви смо једна-
ки и можемо заједно”. На
такмичењу ће учествовати
основци и средњошколци,
који своје радове могу посла-
ти до 22. децембра на имејл
poverenik@ravnopravnost.gov.rs
или на адресу Повереника за
заштиту равноправности,
Београдска 70, 11000 Беог-
рад, с назнаком „За конкурс
за фотографију” односно „За
ликовни конкурс. Информа-
ције се могу пронаћи на сајту
www. ravnopravnost.gov.rs

Пројекат „Камп животних
вештина” који су протеклих
месеци реализовали запо-
слени у Дневном боравку
„Невен” успешно је завршен.
У оквиру тог програма, који
је финансирала локална са-
моуправа, пет радионичара
је било у септембру на Чар-
даку с петнаест корисника
старијих од 18 година са
умереном и тешком ментал-
ном ретардацијом. Искуства
и утиске са десетодневног
боравка у природи запосле-
ни су поделили с родитељи-
ма на презентацији одржаној
прошлог четвртка, 13. но-
вембра, у просторијама „Не-
вена”. Приређена је и про-
дајна изложба предмета
украшених техником деку-
паж, насталих у радионица-
ма у Дневном боравку.

Према речима Јованке То-
мић, координаторке „Неве-
на”, све је протекло у најбо-
љем реду и деца су била вео-

ма задовољна. Корисници су
учествовали у спортским ак-
тивностима, могли су да се
опробају у сликарским и фо-
тографским радионицама, а
увече су за њих биле органи-
зоване забаве.

– Домаћини су и нас много
лепо прихватили и били су из-
узетно љубазни. Деца су се ле-
по снашла и мислим да смо
постигли циљ који смо имали
пре почетка пројекта, а он се
односи на осамостаљивање и
развијање животних вештина.
Мислим да је то за њих врло
важно јер долазе из примар-
них породица, у којима роди-
тељи већину радњи обављају
уместо њих. Ми свакодневно

радимо с корисницима на раз-
вијању вештина, али с обзи-
ром на велики број деце, то се
не може спровести у потпуно-
сти. Зато су овакви пројекти од
изузетне важности – истакла је
Јованка Томић.

Родитељи деце која су бора-
вила на Чардаку изузетно су
задовољни спроведеним ак-
тивностима. Мајка једне ко-
риснице, Дара Бубало, каже
да се њена ћерка, која има 40
година, први пут одвојила од
породице и да су утисци од-
лични.

– Пресрећна сам што је ле-
по прихватила овај излет и ка-
же да би ишла поново. Подр-
жавам овакве активности и
сложила бих се да се, ако тре-
ба, и плати за организацију
оваквих боравака у природи,
јер нашој деци то много зна-
чи. Насмејана лица на фото-
графијама све говоре – рекла
је она.

У Дневном боравку „Невен”
ускоро се завршава и пројекат
„Веште руке”, који финансира
Министарство за рад, као и
програм „Лични пратилац”,
чије је спровођење подржала
Покрајина.

су потребе и могућности. По-
треба је увек много више него
могућности, али морамо уве-
сти и нове облике развијања
услуга – објаснила је Сузана
Јовановић.

Градимир Зајић је објаснио
да Мрежа ИСП афирмише
аналитичко-истраживачку
праксу и пружа подршку ра-
зним организацијама. Такву
помоћ је добио и Град Панче-
во за пројекат „Анализа потре-
ба за развијањем мреже соци-
јалних услуга у граду Панче-
ву”. Зајић је објаснио да је тај
програм значајан јер се бави
потребама грађана и заговара
интерсекторску сарадњу.

Пример добре праксе
Истраживање спроведено у
оквиру пројекта „Анализа по-
треба за развијањем мреже со-
цијалних услуга у граду Пан-
чеву” представила је Јелена
Новаков из Градске управе.
Резултати анкете су показали

Пише: Д. Јоцовић
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КАКО УНАПРЕДИТИ СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

САРАДЊА ИЗМЕЂУ ИНСТИТУЦИЈА 

НЕДОВОЉНА
Панчево има развијен
систем социјалне 
заштите, неопходно
још услуга

Локална самоуправа је спро-
вела истраживање међу
стручњацима из три установе
социјалне заштите и једног
удружења у оквиру израде
Стратегије развоја социјалне
заштите Града Панчева, а тај
пројекат је подржало Удруже-
ње истраживача социјалних
прилика (Мрежа ИСП) из Бе-
ограда. Конференција на којој
је представљено то истражи-
вање и на којој се дискутовало
о начинима унапређивања
интерсекторске сарадње из-
међу институција социјалне
заштите у граду одржана је у
петак, 14. новембра, у Герон-
толошком центру Панчево.
Њој су присуствовали струч-
ни радници установа и орга-
низација, као и представници
Удружења истраживача соци-
јалних прилика – Градимир
Зајић и др Мирослав Ружица.

Преиспитивање квалитета
Присутне је поздравио Павле
Раданов, градоначелник Пан-
чева, а конференцију је водила
Сузана Јовановић, чланица
Градског већа задужена за
подручје рада, запошљавања и
социјалне политике. Она је из-
јавила да су резултати истра-
живања очекивани, те да ће се
запослени у свим установама
и институцијама које се баве
социјалном политиком труди-
ти да побољшају сарадњу.

– Знамо која су нам ограни-
чења и где недостаје сарадња.
Бољом комуникацијом и
умрежавањем олакшаћемо
себи рад, а све у интересу ко-
рисника. Наш град има разви-
јен систем социјалне заштите
дужи низ година и то нас оба-
везују да преиспитујемо ква-
литет и да процењујемо какве

Страну припремила 

Ивана 
Предић

Храна, зачин и лек

бацивање одговорности, непо-
штовање статуса службеног
лица, дискриминаторан однос
према старијим и социјално
угроженим корисницима у
здравству и друго.

На конференцији су прика-
зана два примера из праксе.
Иванка Раду Халабрин, руко-
водилац клубова за стара и од-
расла лица Геронтолошког
центра Панчево, представила
је услугу која се спроводи у на-
шем граду већ шест година, а
односи се на пружање услуга
лечења у кућним условима.
Она је рекла да су захваљујући
томе тешко покретни суграђа-
ни заштићени и сигурни јер не
морају да одлазе у амбуланту,
већ лекар долази у њихов дом,
преписује им лекове и шаље
на прегледе. Други случај, који
води Центар за социјални рад,
представљен је како би се
скренула пажња на проблеме
који се јављају у пракси и на-
чине њиховог превазилажења.

Целер
Због богатства етеричним
уљима, која му дају сна-
жан, карактеристичан
мирис, људи га или воле
или не воле. Цела биљка
је хранљива, а корен, ли-
шће и дршке имају пот-
пуно иста својства. Одли-
чан је избор ако желите
да смршате, јер корен са-
држи свега 23 калорије
на 100 грама, а лист има
тек 10 калорија. Од мине-
рала садржи велики про-
ценат калијума, натрију-
ма, калцијума, фосфора,
бакра, хлора, јода и друге
микроелементе. Значајно
је нагласити да обилује
витаминима А, Б, Ц и Е.
Лишће целера има више
Це-витамина од корена,
па је значајно за подиза-
ње имунитета организма

и ублажавање симптома
прехладе. Вековима је ко-
ришћен као ефикасан лек
против прехладе, стомач-
них обољења и  надима-
ња, за побољшање апети-
та, лечење анемије, јача-
ње вида, снижење крвног
притиска, против артри-
тиса, реуматизма и ра-
зних неуралгичних поја-
ва. Целер је присутан на
трпезама широм света, а
користи се и у свежем и у
куваном стању. Иако се
може наћи током целе го-
дине, најбољи је у јесен,
па вам тако и ми препо-
ручујемо да га конзуми-
рате сада. Најкориснији
је када се једе сиров. Као
идеју за припрему нуди-
мо вам рецепт за светски
познату и широко обожа-
вану салату.

Велики број стручних сарадника присуствовао је конференцији

да је сарадња између институ-
ција недовољна и да се мора
унапредити. Стручњаци који
су учествовали у истраживању
оценили су да је хитно потреб-
но успоставити следеће услуге:
прихватилиште за одрасле, са-
ветовалиште за брак и породи-
цу, саветовалиште за децу са
проблемима у понашању, ди-
сциплински центар за младе
са асоцијалним понашањем и
СОС телефон који би био отво-
рен за различите потребе гра-
ђана. Анкетирани су закључи-
ли да је сарадња с полицијом и
Градском управом задовоља-
вајућа, док би са основним и
средњим школа, те здравстве-
ним установама, требало по-
бољшати комуникацију. Испи-
таници сматрају да се тешкоће
и препреке за остваривање со-
цијалне заштите односе на за-
твореност институција, недо-
вољну сарадњу и координаци-
ју, нејасне улоге, недовољно
познавање надлежности и пре-

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ ДНЕВНОГ БОРАВКА „НЕВЕН”

Осамостаљивање и стицање знања

ХРОНИКА

Салата „Валдорф”
ППооттррееббнноо:: 500 грама свежег корена целера, 500 грама јабука,

100 грама језгра ораха, 50 милилитара немасног јогурта, пола

кафене кашике соли, прстохват бибера и сок од цеђеног лимуна.

ППррииппррееммаа: Испећи орахе. Ми препоручујемо следећи начин: ора-

хе ставити на тањир, па у микроталасну пећницу на најјачу тем-

пературу. Пећи један минут, затим промешати и поновити тај по-

ступак три до четири пута. Прохлађене орахе грубо исећи. Целер

и јабуке очистити и изрендати. Одмах прелити лимуновим соком

да не би потамнели. Помешати целер, јабуке, орахе и јогурт. По-

солити и побиберити.

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

Национална служба за запо-
шљавање обавештава грађане
да је исплата новчане накнаде
незапосленим лицима за окто-
бар 2014. године, преко По-
штанске штедионице, почела у
среду, 19. новембра. Привре-

мена накнада, која се исплаћу-
је преко Националне службе за
запошљавање, корисницима
који живе на територији АП
Косова и Метохије и ван ње, за
април 2014. године, почеће у
четвртак, 20. новембра.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ НСЗ-а

Исплата 
новчаних накнада

Друштво за борбу против
шећерне болести спрове-
шће бесплатну акцију ме-
рења шећера у крви у неде-
љу, 23. новембра, од 9 до 11
сати. Анализе ће бити оба-

вљене у просторијама орга-
низације, у Савској 14. Гра-
ђани ће имати прилику да
измере и крвни притисак и
телесну масу, као и да се
консултују с лекаром.

БЕСПЛАТНО МЕРЕЊА ШЕЋЕРА У КРВИ

Анализе и савети

СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА

Потребно неговање
свести о толеранцији



У Дирекцији за изградњу и
уређење Панчева 25. но-
вембра у 12 сати биће одр-
жана лицитација на којој
ће заинтересованима бити
понуђена три празна лока-
ла у центру града – у Ули-
ци војводе Радомира Пут-
ника, као и по један у ули-
цама Војводе Живојина
Мишића, Ослобођења и
Краљевића Марка.

Сви празни локали нала-
зе се у првој зони, а почет-
на закупнина за њих је 300
динара по квадратном ме-

тру. Ти пословни простори
су погодни за трговинску,
занатлијску, угоститељску
и канцеларијску делатност.

Највећи од понуђених
локала су они који се нала-
зе у Улици ослобођења 31
(59,14 квадратних метара)
и у Краљевића Марка 18
(372,91 квадратни метар).
Та два, као и остала четири
локала који ће се наћи на
лицитацији могу се разгле-
дати до 24. новембра, сва-
ког радног дана од 9 до 12
сати.

Месец дана након објављивања
првог албума „Види шта ћу ти ре-
ћи” панчевачка група „Резервни
план” освојила је и награду „Бео-
градски победник” за најбољи де-
битантски албум у категорији рок
музике у 2014. години. Ово при-
знање члановима бенда је додеље-
но 11. новембра у Дому синдиката
у Београду.

У оквиру манифестације „Бео-
градски победник”, која се одржа-
ва традиционално сваке године,
додељују се награде за све музичке
жанрове. У борби за награду у сво-
јој категорији панчевачка петорка
имала је конкуренцију од 250 бен-
дова из региона, од којих су само четири
ушла у ужи избор. Сада већ јако популар-
на панчевачка петорка коју чине: Бојан
Кошић (вокал), Владимир Мандић (бас-
гитара), Александар Травица (гитара),
Бојан Илић (клавијатура) и Зоран Гало-
вић (бубњеви) није очекивала да ће на-
града доћи одмах након промоције првог
албума.

– Искрено, нисмо очекивали да ћемо
тако брзо након издавања албума постати
и лауреати „Београдског победника” и
наћи се у друштву великана, попут „Ри-

бље чорбе” и Дада Топића. Захваљујемо
„Лонг плеју”, као и свима који су били уз
нас све ове године, а посебно нашој вер-
ној публици без које све ово што радимо
не би имало никаквог смисла – изјавио је
гитариста бенда Владимир Мандић.

Чланови панчевачког бенда имали су
прилику да на додели награде „Београд-
ски победник”, раме уз раме, засвирају и
с великанима екс-Ју рок сцене, као што
су „Рибља чорба”, Дадо Топић и Виктори-
ја. Наши суграђани кажу да су им велику
мотивацију давали управо рок бендови

некадашње Југославије, као и то
да су измене у песмама биле не-
избежне, а све у циљу приближа-
вања њихове музике публици
овог доба.

– Одрастали смо уз „Чорбу”, „Би-
јело дугме”, „Прљаво казалиште”,
„Ју групу” и то је свакако оставило
утицаја на ауторски рад бенда.
Поносни смо што смо међу вели-
канима наше сцене тражили ин-
спирацију. Једноставно, од корена
се не може побећи. Требало је то
само препаковати у тренд новог
века и прилагодити данашњој пу-
блици – рекао Мандић.

Сви поклоници доброг домаћег
рока албум првенац „Резервног плана”
могу наћи у Београду, у продавници „Ју-
готона” и књижари „Вулкан”, затим у
Панчеву, у продавници „Анело” у „Авив
парку” и фризерском салону „Just Cut”, а
песме се могу наћи и на „Дизеру” и „Ај-
тјунсу”.

„Резервни план” ће поводом просла-
вљања освајања награде одржати и свир-
ку за своје фанове 22. новембра у кафеу
„Театар” у Панчеву од 22 сата. Већ 29. но-
вембра уследиће наступ у старчевачком
пабу „Неолит”. Ј. К.

Ученицима панчевачких
основних и средњих школа
пружа се шанса да прикупља-
њем амбалажног отпада и се-
кундарних сировина до краја
ове школске године зараде но-
вац за своје школе, а највред-
нији у томе добиће као награ-
ду једнодневну екскурзију.

Од прошле недеље јавна ко-
мунална предузећа „Хигије-
на” и „Зеленило”, у сарадњи с
градским Секретаријатом за
заштиту животне средине и
Регионалним центром за та-

ленте, спроводе акцију „Саку-
пи и уштеди, видећеш да вре-
ди”, чији је циљ промоција ре-
циклаже и заштите животне
средине.

Ова акција је замишљена
тако да ученици основних и
средњих школа у нашем граду
прикупљају и разврставају
пластичну и стаклену амбала-
жу, папир, картон и конзерве.
Прошле недеље у школама су
одржани часови на којима се
говорило о значају рецикла-
же, а да би ученици лакше чу-

вали све што буду прикупили,
подељене су им велике пла-
стичне вреће. Заузврат, ЈКП
„Хигијена” ће на рачуне шко-
ла уплаћивати новац за све
прикупљене секундарне сиро-
вине.

Осим тога, ових дана је за-
вршен конкурс за најбоље гра-
фичко решење плаката којима
ће се ова акција промовисати.
За најбоље је изабрано оно ко-
је су послали ученици одеље-
ња II-5 Средње техничке шко-
ле „23. мај” из Панчева. 

У склопу ове акције, уче-
ницима четвртих разреда
основних школа подељен је
нови број часописа „Екопе-
дија”, који је посвећен очува-
њу животне средине. Као
„предуслов” за то морали су
да прикупљају пластичне за-
твараче за флаше, а новац
добијен од њиховог откупа
биће уплаћен на жиро рачун
Удружења банатских пара-
плегичара за куповину инва-
лидских колица.

М. Г.

ДУШАН СТОЈИЋ УЧЕСТВОВАО НА СВЕТСКОМ КОНГРЕСУ О ЛЕЧЕЊУ КАРЦИНОМА

МЕСТО СПАЈАЊА ДВЕЈУ ЉУБАВИ

Четвртак, 20. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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Наш суграђанин 
међу 2.700 
најеминентнијих 
лекара из целог 
света

„Енфилд” – 
незаобилазна станица

Наш познати суграђанин хи-
рург Душан Стојић, у Панчеву
много познатији као Дуда,
учествовао је од 27. до 31. ок-
тобра на Светском конгресу о
хируршком приступу при ле-
чењу од малигних болести,
који је одржан у Ливерпулу.

На скупу на којем се окупи-
ло око 2.700 најеминентнијих
лекара из целог света, а који
је трајао три дана, говорило се
о карциному желуца, дојке,
грлића материце, простате и
дебелог црева, а један сегмент
конгреса био је посвећен пре-
давањима о меланомима.

– Била ми је велика част да
сам се нашао у тако пробра-
ном светском друштву, бар
када је моја струка у питању.
Посао којим се бавим је моја
искрена љубав и увек желим
да напредујем и будем бољи,
чак и сада, са 58 година. Још
више сам се упознао са својом
облашћу – карциномом дојке,
као и с новим технологијама
које се примењују у лечењу.
Овакви конгреси се одржавају
једном годишње и увек доно-
се неке новине. После свега
могу закључити да моје коле-
ге у Србији и ја сигурно, бар
хируршки, не заостајемо за
лекарима из света. Али тех-
нички услови су нешто са-
свим друго, као и сама орга-
низација рада у јаким и раз-
вијеним земљама – преноси

– Наравно, посета чувеном
стадиону „Енфилд” и прису-
ство утакмици фудбалера
„Ливерпула” били су незаоби-
лазни. Имао сам срећу да се
баш у то време играла утак-
мица осмине финала ФА ку-
па између „Ливерпула” и
„Свонсија”. Шта рећи? Оду-
шевљен сам. Та атмосфера, то
међусобно поштовање ривала
и навијача. То је неописиво
речима. Цео стадион је ћутао
док су гостујући навијачи от-
певали своју песму, а потом је
уследио легендарни хук с
„Ливерпуловог” копа: „You’ll
Never Walk Alone”. Судија ни-
је дао знак за почетак меча
док навијачи не отпевају
химну. Чудо! На стадиону пу-
но девојака, целе породице...

А не тако давно то су били
озлоглашени хулигани. Али
Енглези су имали правог пре-
мијера – легендарна Марга-
рет Тачер је то умела да ре-
ши. И ето, сада је рај отићи
на фудбалску утакмицу „Ли-
верпула”. Ти исти навијачи
сада у аутобус улазе као шко-
ларци, по двоје у пару, нема
ниједног мрког погледа, сви
уредно плаћају карте кондук-
терима и возачима. Енглези
уопште нису хладни. Напро-
тив. На сваком кораку у Ли-
верпулу, који је некада био
највећа европска лука за
транспорт памука, а сада је
велелепан град препун гале-
рија, музеја и ресторана, до-
живео сам најпријатније тре-
нутке. Људи су невероватно
срдачни и љубазни. Тамо ви-
ше нема утакмица високог
ризика, каквим код нас про-
глашавају, на пример, сусре-
те „Партизана” и „Рада” –
прича наш саговорник са оду-
шевљењем.

Душан Стојић Дуда је вр-
хунски стручњак у свом по-
слу, који воли изнад свега,
али и велики заљубљеник у
спорт. Одгледао је све велике
европске фудбалске дербије,
попут мечева између „Лација”
и „Роме”, „Милана” и „Интер-
а”, „Бајерна” и „Борусије”,
„Барселоне” и „Реала”, „Ајак-
са” и ПСВ-а...

– Када уживо одгледате та-
кве утакмице, онда заиста
схватите да је фудбал најва-
жнија споредна ствар на свету,
а да спорт сигурно спаја људе.
Наравно, у развијеним земља-
ма – поентира Душан Стојић.

Ливерпул – место где је
наш суграђанин спојио две
љубави: хирургију и спорт.

А. Живковић

популарни Дуда своја иску-
ства за читаоце „Панчевца”.

Свако учешће на конгресу
доноси одређени број бодова,
као и цертификат који је нео-
пходан за обнављање лекар-
ске лиценце у Србији.

– Заиста је све било на вр-
хунском нивоу. Предавања и
практични део били су од ве-
ликог значаја за све учеснике.
Организатор је по завршетку
конгреса приредио заједничко
дружење, па смо били у једном
клубу у којем су својевремено
своју каријеру започели чуве-
ни „Битлси” – рекао је Стојић.

Свој први боравак у Енгле-
ској наш саговорник је иско-
ристио да бар један дан посве-
ти својој другој великој жи-
вотној љубави – фудбалу.

ПРВА НАГРАДА ЗА НАШ БЕНД

Великани рок сцене имају „Резервни план”

У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ, 25. НОВЕМБРА

Празни локали 
на аукцији

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА  „ОРФЕЛИН”

Празник за љубитеље
младог вина

Селфи „запис” из Ливерпула

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ХИГИЈЕНА”

Почела акција за промовисање рециклаже

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас шта је ва-
ша тамна страна стварности,
а за два наша читаоца или
читатељке који су најкреа-
тивније одговорили на ово
питање „Панчевац” и изда-
вачка кућа „Вулкан издава-
штво” припремили су по је-
дан примерак књиге „Девој-
ка коју си волео” А. Р. Тори.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Замисли број између 0 и
20 и додај му 32, помножи
са 2, одузми 1, додај 7. Сад
затвори очи... Тамно је, зар
не???” 061/2101...

„На храни уштедимо за
пиће, на пићу уштедимо за
храну, купујемо хлеб од ју-
че, јер мислимо на сутра –
слика тамне стране наше
стварности.” 064/3856...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на

питање шта мора да садржи
нека књига да бисте је сви-
ма препоручили. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Помен” Ане Хоуп.

Ово издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив пар-
ку”, од наредног уторка, преу-
зму аутори следећих одговора:

„Препоручујем књиге ви-
цева! Само тако се можемо
насмејати и начас сметнути
с ума ову нашу одурну
стварност да смо голи и бо-
си, да је у празном шпајзу
једино урамљена факултет-
ска диплома... Боље смех
него бенседин!” 064/0148...

„Увек препоручујем књиге
које ми након читања ствара-
ју осећање да сам богатији но
што сам био кад сам почео да
читам.” 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

Диплома је у шпајзу

Панчевачко удружење ви-
нара, виноградара и љубите-
ља вина „Орфелин” и Тури-
стичка организација Панче-
во приредиће у четвртак, 20.
новембра, манифестацију
„Дан младог вина”.

Љубитељи тог пића имаће
прилику да га пробају на
штандовима који ће тог да-
на бити постављени на улазу

у Корзо – на углу улица Вој-
воде Радомира Путника и
Војводе Живојина Мишића.

Дочек младог вина је ви-
шедеценијска традиција ко-
ја потиче из Француске и је-
дан је од највеселијих дога-
ђаја. Организује се сваког
трећег четвртка у новембру
у многим земљама, а од ове
године и у Панчеву.

– Наши суграђани који су се
још 2009. године уселили у
своје станове у Улици Све-
тозара Милетића број 93,
93-а и 93-б, пошто су зграде
завршене и добијена упо-
требна дозвола, надали су се
да ће и паркинг и приступне
саобраћајнице ускоро бити
завршени. Нажалост, то до
данашњег дана није урађе-
но. Кад је лепо време, овде
се дижу велике количине
прашине; када падне киша,
ту су језера воде, а када пад-
не снег и ухвати се лед, те-
шко је и аутомобилима при-
ћи зградама – рекао је Алек-
сандар Цветић, члан Град-
ског одбора Социјалдемо-
кратске партије Србије, на
конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 18. но-
вембра, испред поменутих
објеката.

Према његовим речима,
инвеститор је још 2008. го-
дине платио накнаду за уре-
ђење грађевинског земљи-
шта за све три зграде и пот-
писао уговор с Дирекцијом
за изградњу, али она није
испунила свој део обавеза.
Због свега тога Градски од-
бор СДПС-а тражи да Ди-
рекција изврши заостале
обавезе и у свој план за
2015. годину уврсти и при-
вођење те парцеле намени, а
од Градске управе да обезбе-
ди буџетску позицију за ту
намену.

Цветић је напоменуо и да
се инвеститор, иако то није
била његова обавеза, увек
одазивао и, колико је то мо-
гуће, санирао прилазе згра-
дама, због чега су му стана-
ри захвални.

З. Сп.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Нове зграде, а без
прилаза



У ДЕЦЕМБРУ У ВИШЕМ СУДУ

СУЂЕЊЕ БИВШИМ ДИРЕКТОРИМА 
РАФИНЕРИЈЕ

Четвртак, 20. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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Тужилаштво их 
терети да су 
намештали послове 
за провизију

Шест месеци били 
у притвору

У Вишем суду у Панчеву за
12. децембар је заказано прво
суђење Виктору Славину и Ја-
гиту Сингу, бившим руково-
диоцима Блоку Прерада пан-
чевачке рафинерије, који се
сумњиче за намештање тенде-
ра у тој фабрици.

Поред њих двојице, пред
панчевачким судијама ће се
наћи и Александар и Драгиша
Деспотовић, власници шабач-
ке фирме „BMR Group”. Пре-
ма наводима из оптужнице
коју је подигло Више јавно ту-
жилаштво у Панчеву, Славин
и Синг су Деспотовићима до-
стављали информације о томе
колико руководство НИС-а
планира да потроши за јавне
набавке које су биле расписи-
ване ради извођења разних
радова у погонима панчевач-
ке рафинерије.

У оптужници панчевачког
Вишег јавног тужилаштва на-
глашава се да су захваљујући
томе власници шабачке фирме
победили на пет тендера и за-
кључили исто толико уговора о
томе да њихова фирма буде из-
вођач радова. Тужилаштво је
проценило да су на тај начин
стекли укупну добит од око 23
милиона евра, јер су њихове
понуде увек биле најповољни-

прикупљених доказа против
њих. Изгледа да у овом случа-
ју тужилаштво има велике
амбиције, а мале потенције –
нагласио је Братић.

Он је подсетио да је Виши
суд у Панчеву неколико пута
неосновано продужавао при-
твор Славину и Сингу због на-
водне могућности да побегну
из Србије и да након тога не

не, обавезале су се да им неће
издавати путне листове у за-
мену за те документе.

Жалбу је уложио и Виктор
Славин и упутио ју је Устав-
ном суду Србије. У њој је за-
мерио због тога што је пола
године провео у притвору, као
и зато што му је, по његовом
мишљењу, одређено превисо-
ко јемство у износу од два ми-

Суђење Славину и Сингу
имаће и међународну димен-
зију јер су представници Амба-
саде Руске Федерације у Срби-
ји најавили своје присуство на
том догађају. Подсећамо, Ам-
басада Руске Федерације писа-
ла је панчевачком суду пово-
дом овог суђења и тражила од-
говор на питање да ли се по-
штују права Славина и Синга. 

је. Као награду за њихов до-
принос у склапању тих послова
Славину и Сингу је исплаћена
провизија од десет процената.

Међутим, адвокат Душан
Братић из Београда, који ће
бранити Виктора Славина, изја-
вио је за „Панчевац” да ће учи-
нити све да побије оптужницу.

– Одбрана сматра да тужи-
лаштво не може доказати
кривицу оптужених будући да
нема на Уставу и законима

буду више доступни нашем
правосуђу, због чега су њих
двојица више од пола године
били иза решетака.

Славин и Синг су ослобођени
након што је Апелациони суд у
Београду поништио решење
панчевачког суда. Та одлука је
образложена тиме да су обоји-
ци одузети и блокирани знатни
новчани износи и пасоши.

Осим тога, амбасаде њихо-
вих држава, Русије и Украји-

У 228 саобраћајних несрећа
које су се догодиле у првих
шест месеци ове године на
територији Панчева и јужног
Баната погинуло је десеторо
људи, а повређене су 323
особе – наводи се у подаци-
ма о стању безбедности сао-
браћаја у првих шест месеци

ове године које је објавила
Агенција за безбедност сао-
браћаја Србије. Међу поги-
нулима је највише возача
(седам), затим један пешак и
два путника. Није страдало
ниједно дете до четрнаест
година, али их је повређено
двадесет двоје.

Само 19,4 одсто деце старо-
сти до три године коју су роди-
тељи превозили у колима било
је везано у складу с прописима,
као и само 0,6 одсто деце старо-
сти од четири до дванаест годи-
на. Сигурносне појасеве је вези-
вало 77,9 одсто возача, 71,2 од-
сто сувозача и само 0,8 одсто

путника на задњим седиштима.
„Панчевац” ће ускоро објавити
податке Полицијске управе
Панчево из којих ће моћи да се
стекне потпуна слика о безбед-
ности саобраћаја у 2014. и да се
закључи да ли је ситуација би-
ла боља него у истом периоду
прошле године.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ

Погинуло десеторо људи

УХАПШЕН ВИШЕСТРУКИ РАЗБОЈНИК

Крао по апотекама
Полиција је прошле недеље,
по налогу надлежног тужи-
лаштва, ухапсила Ф. Ш.
(1983) из Вучитрна због по-
стојања основа сумње да је
извршио више разбојни-
штава на подручју Панчева,
Београда и Новог Сада.

Сумња се да је он чинио
та кривична дела тако што
је, маскиран шеширом црне
боје и уз претње пластич-
ним пиштољем, одузимао
новац од радника у апоте-
карским установама.

Пошто се сумња да је Ф.
Ш. на територији Србије из-
вршио више крађа него што
је утврђено у досадашњој
истрази, моле се оштећени
који осумњиченог препо-

знају на фотографији да се
јаве Полицијској станици
Стари град (у Београду) на
телефон 011/32-39-731.

лиона евра да би му било омо-
гућено да се у даљем суђењу
брани са слободе.

Славин је у жалби навео и
да је износ који му је одре-
ђен за јемство двадесет пута
већи од вредности његове
имовине, а десет пута већи
од јемства у износу од
200.000 евра које је одређено
за пуштање на слободу вла-
сника фирме БМР, који су
такође оптужени.

ЧУДНИ КРИТЕРИЈУМИ У РАДУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Увећавају порез како им се допадне
Пореска управа из Панчева
одредила је Јовану Недељкову
из Долова да плати троструко
већи порез на пренос апсолут-
них права на земљиште и
објекте бивше Земљораднич-
ке задруге „Светозар Марко-
вић” у стечају након што их је
купио на лицитацији.

Он је прихватио почетну
цену од 6.448.135,50 динара
која је била наведена у огласи-
ма за аукцију објављеним у
„Политици”, „Привредном
прегледу” и „Панчевцу”. Ме-
ђутим, уместо да му се на то
обрачуна порез у износу од
око 150.000 динара, добио је
решење Пореске управе којим
се обавезује да плати три пута
вишу суму.

Његов бранилац Предраг Ба-
сарић због тога је најавио да ће,
чим се штрајк адвоката завр-
ши, поднети кривичну пријаву
против Пореске управе. Према
његовим речима, то ће учинити
зато што је та институција пре-
кршила више законских аката,
попут Закона о пореском по-
ступку и пореској администра-
цији, Закона о стечајном по-
ступку и Националног стандар-
да о поступку уновчења имови-
не стечајног дужника.

Басарић је истакао да је не-
допустиво то што је панчевач-

ка Пореска управа утврдила
тржишну вредност продатих
некретнина у знатно већем
износу од оног који је наведен

у огласу за лицитацију и оног
што је излицитиран на јавном
надметању. Према његовим
речима, стварна вредност не-
кретнина се најбоље види на
тржишту, па је апсурдно да се
одређује на било који други
начин.

Он је додао да је одлука
панчевачке Пореске управе о

одређивању увећаног пореза
Јовану Недељкову спорна и
зато што је купопродајни уго-
вор оверио један од јавних бе-

лежника у Панчеву. Према
Басарићевим речима, „то је
доказ да је купопродајна цена
верификована од стране слу-
жбе од јавног поверења, како
то пише у члану 2 Закона о
јавном бележништву”.

– У овом случају неко треба
кривично да одговара. Ако је
истина оно што тврде у Поре-

ској управи, на одговорност
треба да буде позван стечајни
управник, јер је продао не-
кретнину по троструко нижој
цени од наводне тржишне
вредности. У том случају он
је оштетио повериоца у сте-
чајном поступку и државу,
зато што је највећи повери-
лац стечајног дужника упра-
во Пореска управа, односно
Република Србија. С друге
стране, ако је директор Поре-
ске управе потписао решење
о одређивању пореза којим се
одређује троструко већи из-
нос од тржишне вредности,
онда он треба да одговара, јер
је проузроковао штету поре-
ском обвезнику – истакао је
Басарић.

Он је подсетио да је његов
штићеник у овом случају већ
једном имао сличан проблем
с Пореском управом у Панче-
ву. Пре скоро годину дана уче-
ствовао је на лицитацији на
којој су продавани објекти и
земљиште бивше задруге у
Долову и такође је био једини
купац. Након тога му је Поре-
ска управа одредила да плати
десетоструко већи износ за
порез, на шта се он жалио. Иа-
ко је од тада прошло неколико
месеци, још увек није добио
никакав одговор.

Не личе, а баве се истим послом

И ПОРЕД ШТРАЈКА АДВОКАТА

Воде рачуна 
о штићеницима

У нашим медијима ових да-
на је објављено више про-
тивречних информација о
томе како се штрајк адвока-
та одражава на рад судова.

Поводом ове обуставе ра-
да, која је ушла у трећи ме-
сец, могло је да се чује, види
и прочита да је одложен ве-
лики број судских процеса,
да су нека лица која је поли-
ција ухапсила пуштена на
слободу јер нису могла да
буду саслушана без прису-
ства адвоката, али и да је би-
ло неких тајкуна и бивших
заштићених сведока којима
су након лишавања слободе,
и поред адвокатског штрај-
ка, одређени браниоци по
службеној дужности, захва-
љујући чему су после саслу-
шања притворени.

Портпарол Основног суда
Драгана Злоколица каже да
адвокати, и поред тога што
не улазе у суднице, обављају
оне радње које су везане за
наступање тзв. преклузив-
них рокова. То значи да реа-
гују у случајевима када би
необављање тих радњи дове-
ло до нарушавања људских
права њихових штићеника.

– Под тим радњама се
подразумевају подношење

жалби, тужби и других под-
несака, као и присуствовање
седницама већа другостепе-
ног суда поводом жалби у
кривичним поступцима и
расправама пред другосте-
пеним судовима поводом
жалби у управним спорови-
ма и парничним поступци-
ма. У кривичним поступци-
ма у којима је по закону
предвиђена обавезна одбра-
на окривљених главни пре-
треси се одлажу. То се одно-
си на судске поступке који се
воде због кривичних дела за
која је прописана затворска
казна од осам година или те-
жа казна, затим у притвор-
ским предметима и у дру-
гим ситуацијама које су
предвиђене по Законику о
кривичном поступку – рекла
је Драгана Злоколица.

Она је додала да се у кри-
вичним поступцима у који-
ма није предвиђена обаве-
зна одбрана главни претре-
си одржавају уколико су
окривљени сагласни да сво-
ју одбрану пред судом дају
без присуства свог бранио-
ца, или ако нису уопште ан-
гажовали адвоката.

Драгана Злоколица је об-
јаснила и да у случајевима
када се окривљени саслуша-
вају о разлозима за одређи-
вање притвора, није обаве-
зно присустовање браниоца.
Довољно је да их суд обаве-
сти о времену и месту са-
слушавања окривљеног.

ПАНЧЕВАЧКО УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА НОР-а

И даље поштују 
традицију

Делегација Градског одбо-
ра Удружења бораца Народ-
ноослободилачког рата уче-
ствовала је у обележавању
70-годишњице Батинске
битке, једног од највећих
сукоба током Другог свет-
ског рата на територији не-
кадашње Југославије.

Делегацију је предводио
Тодор Тоша Стојановић,
председник Градског одбо-
ра Удружења НОР-а, а у њој
су били и преживели уче-
сници Батинске битке из
Панчева: Никола Карас, Јо-

ван Веселиновић, Драган
Долић и Драгоје Божовић.

– Борци из Панчева сваке
године учествују у обележа-
вању овог догађаја и то ће ра-
дити и убудуће зато што је
Батинска битка по броју ње-
них учесника, интензитету
борби и стратешком значају
била један од кључних дога-
ђаја на нашој територији ко-
ји су омогућили победу над
немачким окупатором и
успешан завршетак Другог
светског рата. Победа у њој је
партизанским јединицама
омогућила ослобађање Бара-
ње и Славоније, а Црвеној
армији успостављање мосто-
брана ради уласка њених
тенковских јединица и пе-
шадије на територију Мађар-
ске – нагласио је Стојановић.

Он је захвалио ЈКП-у „Зе-
ленило” на томе што је омо-
гућило да делегација панче-
вачких бораца присуствује
овом важном догађају.

Страну припремио

Михајло
Глигорић



Основна школа „Олга Пе-
тров” из Брестовца већ го-
динама мисли на најстарије
суграђане. Тако је било и у
суботу, 15. новембра, коју
су ученици поменуте обра-
зовне установе посветили
бакама и декама.

Тог дана, њима у част,
одржана је приредба под
називом „Сунчана јесен жи-
вота”, за коју је била најза-
служнија учитељица Бран-
ка Станишић. Песмом,
игром и глумом деца су по-
казала колико цене и воле
своје претке и измамила
осмехе на лица четрдесетак
времешнијих Брестовчана.

У холу школе је поста-
вљена изложба дечјих ли-

ковних и литерарних радо-
ва с темама „Моја бака” и
„Мој дека”, као и рукотво-
рина ученика четвртог раз-
реда. По завршетку званич-
ног програма у просторија-
ма школе још дуго се чуо
пријатан жагор.

И то није све – наредне
недеље ће, у оквиру пред-
мета Народна традиција,
који води Бранкица Нешко-
вић, баке и деке изложити
своје рукотворине.

Већ пет година Качаревци
имају могућност да с јавних
чесама или такозваних бива-
торијума бесплатно користе
воду пречишћену специјал-
ним филтерима. Све трошко-
ве одржавања (око осамсто
хиљада динара годишње) фи-
нансира Месна заједница, а у
ту рачуницу не улази потро-
шња воде, која иде на терет
локалног комуналног преду-
зећа.

Наведена погодност се оби-
лато користи, лети су и велике
гужве, а многи у томе и прете-
рују. Због тога је Месна зајед-
ница Качарево донела одлуку

о увођењу чип-картице, којом
ће бити ограничено точење
воде с јавних чесама.

– Тако ће дома-
ћинства која имају
до два члана ме-
сечно моћи да
узму сто литара во-
де, а преко два
члана дупло више,
или дневно између
15 и 20 литара.
Месна заједница
ће сама финанси-
рати израду карти-
ца, које ће бити у
употреби почетком
наредне године.

Комунално предузеће ће пу-
тем сензора и компјутера пра-
тити проток, а већ након ме-

сец дана грађанима који не
буду плаћали комуналне услу-
ге биће стопирана чип-карти-
ца до извршења обавеза, одно-
сно привремено ускраћено
право на коришћење воде из
биваторијума. Напомињем да
се у разматрање неће узимати
претходни дугови, већ само
динамика плаћања од јануара
2015. године – рекао је Бран-
ко Бокун, председник Скуп-
штине МЗ Качарево.

Ипак, за случајне пролазни-
ке биће на оба биваторијума
остављена по једна чесма за
неограничену употребу грубо
пречишћене воде.

Свечана академија под нази-
вом „У спомен Доситеју”, ко-
јом је обележен јубилеј – 240
година школства у Омољици,
одржана је у четвртак, 13. но-
вембра, у Дому културе.

Том приликом је предста-
вљена монографија Основне
школе „Доситеј Обрадовић”,
чији је аутор Зоран Ротар на
основу прикупљених података
и докумената из панчевачког
Историјског архива и
матeријала омољичке обра-
зовне установе покушао да
прикаже живот и рад школе
од оснивања до данашњих да-
на и да за будуће генерације
сачува значајне догађаје, име-
на ученика и наставника, као
и небројене успехе на про-
светно-културном плану.

На почетку програма пу-
блици се обратила директорка
школе Добрила Пурковић, а

уводно излагање имао је по-
менути аутор монографије –
Зоран Ротар.

Уследио је културно-умет-
нички део програма. Најпре
су делове монографије гово-
рили ученици седмог разреда,
чланови драмске секције, за-

тим је школски хор интерпре-
тирао три песме, међу којима
и незаобилазну химну – „У
спомен Доситеју”, а учитељ у
пензији Александар Танасије-
вић присетио се првих дана
службовања у Омољици и та-
дашњег школског живота и

рада. Након овог путовања
кроз време публика се врати-
ла у садашњост драматизаци-
јом басне „Лакоми мечићи” у
извођењу ученика одељења
III-1. У наставку је Ђурица Јо-
ванов, директор Дома култу-
ре, приповедао о својим ђач-
ким данима, а на самом крају
бројни посетиоци су громо-
гласним аплаузом поздравили
наступе фолклорне секције
Дома културе и ансамбла
КУД-а „Жисел”.

Посебне овације је изма-
мио Радован Вранић, који је
током година школовања у
омољичкој школи маестрално
глумио и рецитовао Доситеја,
па је и овог пута у лику вели-
ког српског просветитеља
свима захвалио на „дивном
поклону за 275. рођендан у
виду монографије и свечане
академије”.

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Основ-
на школа „Олга Петров” је у
суботу, 15. новембра, упри-
личила приредбу под нази-
вом „Сунчана јесен живота”.
Наредне недеље ће, у окви-
ру предмета Народна тра-
диција, баке и деке изложи-
ти своје рукотворине.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо::  Месна
заједница ће ускоро распи-
сати јавне набавке за израду
пројекта капеле и за сана-
цију „мокрог поља”. Дирек-
тор Дома културе Сорин
Бољанац биће у делегацији
града која ће крајем недеље
отпутовати у Румунију на
разговоре о прекограничној
сарадњи.

ДДооллооввоо:: Удружење винара
„Свети Трифун” расписало
је конкурс за доделу бес-
платних садница винове ло-
зе. Састанак директора свих
сеоских комуналних преду-
зећа одржан је у уторак, 18.
новембра, у просторијама
Месне заједнице. У пуном
јеку су радови на атарском
путу у Баштенској улици.

ГГллооггооњњ:: Скупштина Месне
заједнице је пренаменом
ставки у финансијском пла-
ну створила могућност да
до краја година буде уређен
плато испред школе. Пољо-

чуварска служба је у неде-
љу, 16. новембра, правовре-
меном акцијом спречила
неовлашћену сечу шуме на
улазу у село.

ИИввааннооввоо:: Јавна набавка за
бетонирање кошаркашког
терена у центру спроведе-
на је у понедељак, 17. но-
вембра, а посао је припао
једином понуђачу – бео-

градској фирми „Про Ба-
нат”. У оквиру пројекта
„Традиционалне дечје игре
у јужном Банату”, Народни
музеј Панчево презентова-
ће филм „Попика” Оливије
Сладојевић у четвртак, 20.
новембра, у 13.30, у основ-
ној школи.

ЈЈааббууккаа:: Терен за стони фуд-
бал у природној величини
постављен је покрај руко-
метног игралишта. Фирма
„Војводинапут” ће до краја
недеље ући у посао изме-
штања аутобуског стајали-
шта у центру села.

ККааччааррееввоо:: Хуманитарни кон-
церт под називом „Срце за
Алексу” одржан је у суботу,
15. новембра, у хали спорто-
ва. У току је обновљени по-
ступак јавне набавке за
уградњу картица за контро-
лисано коришћење воде на
биваторијуму.

ООммоољљииццаа:: Фирма „Војводи-
напут” је започела радове
на изградњи атарског пута
„баваништански алеј” у ду-
жини од 4.120 метара. Мо-
билни оператер „Теленор”
разводи оптички кабл до
базних станица, чиме ће
бити побољшане услуге те
мреже. Монографија о омо-
љичкој школи представље-
на је у четвртак, 13. новем-
бра, у Дому културе. Пово-
дом обележавања Дана то-
леранције, у петак, 21. но-
вембра, ученици и колектив
школе замениће улоге.

ССттааррччееввоо:: У току је израда
дечјег игралишта у вртићу.
О феноменологији стрипа је
у четвртак, 19. новембра, у
ККК-у говорио Дарко Је-
шић, а у среду је на истом
месту дипломирани астро-
ном Драгољуб Перишић
присутне упутио у основе
астрономије. Друштво пче-
лара је у уторак, 18. октобра,
у свечаној сали Месне зајед-
нице организовало предава-
ње, које одржао пчелар Дра-
горад Ковачевић из Црне
Баре код Богатића.
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Тешко до кворума, 
у моди „телефонирање”

Велика места имају
најмање проблема

Скупштине месних заједница
су органи власти с петнаест
или девет чланова који упра-
вљају селима и једини су у зе-
мљи, уз покрајинске послани
ке, изабрани на директним из-
борима, односно на име и пре-
зиме. Без обзира на то што сви
они раде као волонтери,
огромна већина у почетку по-
казује елан.

Међутим, убрзо та енергија
сплашњава и многи се повлаче
или, боље рећи, извлаче из не-
пријатних обавеза. Најчешћи
изговори се своде на то да се те-
шко налази времена и за обез-
беђивање голе егзистенције, а
некмоли за неплаћен рад. Није
згорег још једном нагласити да
ни председници не примају ни-
какву принадлежност, упркос
томе што на својим плећима
носе пуну моралну и матери-
јалну одговорност. Ситуацију
однедавно погоршава и реше-
ње Државне ревизорске инсти-
туције након чијег доношења
су надлежности месних зајед-
ница, поготово у финансијском
делу, битно умањене.

Ново Село без председника
Све ово доводи до тога да се
поједине месне скупштине
некако довијају око кворума,
а у некима га је готово немо-
гуће намакнути.

У већим селима, попут
Старчева, Качарева или До-
лова, као ни у Глогоњу и Ива-
нову, питање присуства неоп-

МУКЕ У РАДУ МЕСНИХ СКУПШТИНА

ВОЛОНТЕРИ СВЕ РЕЂЕ ДОЛАЗЕ 
НА СЕДНИЦЕ

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

На то им је из Градске упра-
ве (Секретаријат за општу
управу) писмено одговорено да
је јабучка скупштина доставила
одговор према којем су од фе-
бруара одржане три редовне и
четири телефонске седнице,
као и да је поводом поменуте
иницијативе председник зака-
зао седницу, али се подносиоци
нису одазвали, нити су оправ-
дали недолазак. Наводи се и то
да се према приложеним запи-
сницима са седница Скупшти-
не може уочити како од априла
„бунтовници” неоправдано из-
остају и тако доводе у питање
постојање кворума за рад.

На то је Апостолски репли-
цирао да конкретно њега у то-
ме спречава директорка ЈКП-а
„Вод-ком” (где је запослен), јер
му је, примера ради, непосред-
но пред седницу о поменутој
иницијативи напрасно нало-
жила промену радног времена
и онемогућила га да дође.

На крају, закључак Секрета-
ријата за општу управу је та-
кав да, ипак, нису испуњени
услови за распуштање јабуч-
ког органа власти и расписи-
вање нових избора.

Без обзира на то како ће бити
превазиђени проблеми у наве-
деним местима, много тога по-
казује да је садашњи модел
управљања селима, заснован на
волонтерском раду представ-
ника грађана, поодавно прева-
зиђен. Томе у прилог говори и
све већи број такозваних теле-
фонских седница месних скуп-
штина, које су изнуђен потез и
сасвим сигурно умањују кон-
структивност приликом доно-
шења одлука важних за развој
насељених места.

Омољичка скупштина у ишчекивању кворума

време се тешко окупљају омо-
љички представници грађана,
што илуструје податак да у
последња три покушаја није
било кворума.

Ново Село је већ два месеца
без председника. Од оставке
Предрага Шкаљка та дужност
је привремено запала њего-
вом заменику Трајану Арде-
љану. Међутим, тај период се
већ одужио, а ниједна од до-
минантнијих групација још
увек не излази са именом бу-
дућег функционера.

Поново се компликује ситу-
ација и у Јабуци, где су пре не-
што више од годину дана већ
одржани ванредни избори. Та-
да се чинило да ће се турбу-
ленције коначно стишати, на-

ески, он и тадашњи председ-
ник локалног извршног одбо-
ра Драган Апостолски напу-
стили су владајућу већину.

Нова криза у Јабуци?
Апостолски је недавно у редак-
цију „Панчевца” донео иници-
јативу коју су потписала осмо-
рица чланова јабучке скупшти-
не. У образложењу, крајем ок-
тобра прослеђеном и председ-
нику градске скупштине, наве-
дено је да је последња седница
месног органа власти одржана
у фебруару, као и да су два по-
следња покушаја пропала због
недостатка кворума. Они су
том приликом тражили распи-
сивање нових избора или
оставку Живадина Митровића.

У БРЕСТОВАЧКОЈ ШКОЛИ

Сунчана јесен живота

У КАЧАРЕВУ УСКОРО ЧИП-КАРТИЦЕ ЗА ЈАВНЕ ЧЕСМЕ

Ограничена употреба пречишћене воде

ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА О ОМОЉИЧКОЈ ШКОЛИ

У спомен Доситеју

ходног броја чланова за рад
углавном се не доводи у пита-
ње, иако се, због све упадљи-
вије централизације власти,
могу чути гласна негодовања.

С друге стране, већ дуже

кон убедљиве победе напред-
њака и освојених дванаест од
петнаест столица у месној
скупштини. Међутим, када је с
места директора ЈКП-а „Вод-
ком” смењен Владимир Стано-

Страну припремио

Јордан
Филиповић



Комад о разним 
девијацијама живота
у 21. веку

Живот у еко-комуни
на планини Рудник

„Стидим се да не бих чинио
дела због којих бих се сти-
део!”, једна је од кључних ре-
плика представе „Стид”, коју је
„Породица бистрих потока”
извела у уторак, 18. новембра,
у дворани „Аполо”. Тај комад
се од почетка месеца игра у
„Битеф театру”, а говори о сти-
ду који нас чини интелектуал-
ним и поједностављеним би-
ћима, стиду који би могао спа-
сти свет. Панчевачко извођење
је било посвећено недавно
преминулом Јовану Ћирилову.

Реч је о авангардној пред-
стави која је сачињена од низа
мањих алегоричних при-
ча/сцена. Режирао ју је Божи-
дар Мандић, оснивач „Поро-
дице бистрих потока”, али и
књижевник, ликовни умет-
ник, колумниста и драматург.
Поред њега, у „Стиду” играју
и Драгана Јовановић, Урош
Вукша, Предраг Митровић,
Нина Васић, Катарина Јова-
новић и Божидар Мандић.

Један од програма обеле-
жавања 250 година Ба-
натске војне границе био
је и луткарски перфор-
манс „Времеплов” Зора-
на Мисите и Мине Мила-
диновић, који је прире-
ђен у петак, 14. новем-
бра, испред некадашње
зграде „Тргопродукта” у
Змај Јовиној улици. У тој
представи дечак и девој-
чица из овог времена пу-
тују у некадашње Панче-
во, у доба када је оно би-
ло део Банатске војне
границе, и присуствују дога-
ђајима важним за наш град. У
њему се појављују Марија Те-
резија, бригадни генерал Ми-
ховил Михаљевић и цар Фра-
њо Јосиф.

Како је рекла Мина Милади-
новић, основна идеја је била да
се малишанима приближе до-
гађаји из историје Панчева, а то
је учињено у објекту који је пре
250 година служио као пошта.

– Покушали смо да
отворимо очи овог
објекта барем на један
дан и да га оживимо
на ведар и симпати-
чан начин. Уз то, пои-
гравали смо се и тра-
дицијом луткарског
позоришта, које се у
то време, пре 250 го-
дина, одвијало на тр-
говима и улицама –
објаснила је Милади-
новићева.
Луткар Зоран Миси-

та рекао је да су они
настојали да кроз десет сли-
ка прикажу најмлађим сугра-
ђанима како је град настао и
развијао се. Притом су кори-
стили више театарских фор-
ми – лутке, сенке и живу
сценску глуму. У комаду
играју глумци-аниматори из

Драмског студија Јасмине
Вечански: Ђорђе Митровић,
Мирјана Валашко и Недељка
Пешко.

– Идеја нам је била да ожи-
вимо некадашње делове града
кроз старе разгледнице. Није
лако преточити историју у
луткарски комад. То смо учи-
нили тако што смо старе веду-
те оживели људима, то јест
луткама, сенкама и глумцима
– навео је Мисита.

Времеплов из некадашње
вароши у наше садашње Пан-
чево окончан је пуштањем ба-
лона с прозора у Змај Јовиној
улици, на шта су деца посебно
позитивно реаговала. Како је
Мисита рекао, то је био позив
малишанима да осмисле соп-
ствене времеплове и да без
страха путују у нека друга вре-
мена.

Витез британске круне и
један од најбољих савреме-
них светских писаца још
једном показује сву раскош
свог невероватног талента.

Ова проницљива и духо-
вита прича, прожета раз-
личитим културним утица-
јима, приповеда о успону и
паду породице Да Гама Зо-
гоиби од почетка века до
савременог доба. Са егзо-
тичног југа Индије, обеле-
женог португалским ути-
цајем, до улица бомбајске
метрополе, магија живо-
писних светова и јунака
води вас на незаборавно

путовање величанствених
размера. 

Кратки експериментални филм
„Она, то сам ја” Александра То-
кина прошле недеље је освојио
специјално признање жирија
на Осмом интернационалном
филмском фестивалу у Бејру-
ту, који је одржан од 9. до 16.
новембра. То дело је приказа-
но у оквиру категорије међу-
народног филма и било је у
конкуренцији 24 остварења из
целог света.

Поред Токина, у креирању
филма „Она, то сам ја” уче-

ствовали су Сеад Богућанин
као директор фотографије, и
Сава Маринковић, који је
урадио композиције и дизајн
звука, док су главна улога и
кореографија поверене Алек-
сандри Бјелајац.

Четвртак, 20. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs

12 КУЛТУРА

Музика
Четвртак, 20. новембар, 18 сати, МШ „Јован Бандур”: јав-
ни час ученика свих одсека Музичке школе.

Четвртак, 20. новембар, 20 сати: концерт ће приредити
„Камерата Панчево”. 

Петак, 21. новембар, 21 сат, дворана „Аполо”: други „Ri-
verside Blues Summit”.

Субота, 22. новембар, 21 сат, „Аполо”: концерт црногор-
ског хип-хоп састава „Who See”. 

Недеља, 23. новембар, 20 сати, „Аполо”: свесловенски
панк, хардкор и ска фестивал „Панчеву у походе”.

Среда, 26. новембар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: поводом
десетогодишњице педагошког рада проф. Татјане Стојиљ-
ковић, њени ученици соло певања приредиће концерт.

Књижевност
Уторак, 25. новембар, 18.30, сцена Културног центра: „Ми-
кини дани” – промоција романсиране биографије Миросла-
ва Антића „Сутрадан после детињства” Немање Ротара.

Уторак, 25. новембар, 19 сати, Градска библиотека:  про-
моција нове књиге прича „Пристаништа” Владимира Ма-
тијевића. С писцем ће разговарати Вуле Журић.

Среда, 26. новембар, 19 сати, Градска библиотека: промо-
ција књига „У праву си, ал’ баш ме брига” и „Академија за
срећологију” др Светлане Гоге Костић.

Изложбе
Среда, 26. новембар, 19 сати, Историјски архив: отварање
Крајишког ликовног салона. 

Представе
Субота, 22. новембар, 12 сати, дворана Културног центра:
позоришна представа за децу „Заљуби се Цица у принца” у
режији Жељка Алексића.

Понедељак, 24. новембар, 19.30, дворана Културног цен-
тра: представа „Само да знаш колико те волим”. Драмати-
зација и режија: Душко Анђић, играју: Љиљана Ђурић и
Миленко Павлов.

Тематски догађаји
Недеља, 23. новембар, 21 сат, фоаје Културног центра:
вече салсе.

Уторак, 25. новембар, 19.30, „Аполо”:  трибина „Како је
’Утисак недеље’ скинут с програма”. Гости су новинари
Оља Бећковић,  Даница Вученић и  Драгољуб Петровић, а
организатор је Грађанска акција Панчево.

Филм
Четвртак, 20. новембар, 13.30, ОШ „Моша Пијаде” Ива-
ново:  Народни музеј Панчево презентоваће филм „Попи-
ка” Оливије Сладојевић. 

Понедељак, 24. новембар, 20 сати, Изабински простор
КЦП-а: „Микини дани” – пројекција филмова Мике Анти-
ћа: „Друга обала” (1967), „Тројица из старог Сомбора”
(1967) и „Доручак са ђаволом” (1971).

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Културни телекс

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

ДАЈ ГОЛ (3Д) - СИНХРОНИЗОВАНО 16.00 

БРАНИО САМ МЛАДУ БОСНУ 17.45 

ИНТЕРСТЕЛАР 20.30 20.30 

СПАСАВАЊЕ ДЕДА МРАЗА (3Д) 17.00 

ДРАКУЛА 19.00 

БОГ ДА ПРОСТИ 19.00 

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

„Mавров последњи уздах”
Салманa Руждиja

ПРЕДСТАВА „ПОРОДИЦЕ БИСТРИХ ПОТОКА” У „АПОЛУ”

МОЖЕ ЛИ СТИД СПАСТИ СВЕТ?

ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ ССВВИИ//ССВВУУДДАА

„Она, то сам ја” 
у Бејруту

У оквиру прославе Дана срп-
ске културе у Румунији, 26.
новембра, Српско државно
позориште из Темишвара пре-
мијерно ће извести комад на-
шег суграђанина Милоша Ни-
колића „Две леве и две десне
ноге”. Та комедија, коју је ре-
жирао Петру Силвију Вакаре-
ску, професор Универзитета
уметности у Темишвару,
представља у неку руку пробу,
припрему за велики позори-

шни Фестивал нација. Он ће,
уз помоћ Националног позо-
ришта и Савеза Срба у Руму-
нији, бити одржан у Темишва-
ру марта следеће године, уз
учешће Српског позоришта из
Мађарске и других позоришта
из Румуније и Србије.

Комедија Милоша Николи-
ћа „Ковачи” у Румунији је
играна на три језика – на ру-
мунском, немачком и срп-
ском.

Две леве и две десне ноге

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, 26. новембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање „Како бисте описали време у којем живимо?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Mавров по-
следњи уздах” Салманa Руждиja. Имена добитника ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се мо-
гу 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.

Наредног четвртка, 27. новем-
бра, у 18.30, у Дому војске биће
отворена изложба таписерија,
шареница и поњава наше су-
грађанке Мирјане Тодоровић.
Како је она рекла, будући да је

30 година радила као наставни-
ца географије у ОШ „Васа Жив-
ковић”, нада се да ће то бити
добар повод за поновни сусрет с
бившим ученицима, њиховим
родитељима и пријатељима.

СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ У ДОМУ ВОЈСКЕ

Изложба таписерија

ЛУТКАРСКИ ПЕРФОРМАНС „ВРЕМЕПЛОВ”

Путовање у стару варош

Поводом обележавања 150 го-
дина од рођења Бранислава
Нушића (1864–1938) у Град-
ској библиотеци је приређена
изложба посвећена највећем
српском комедиографу, коју
је приредила Љиљана Драк-
шан.

Представљени су први Ну-
шићеви радови из фонда Би-
блиотеке: „Приповетке једног
каплара” из 1886, настале на
основу бележака које је писац
водио за време Првог светског
рата, „Листићи исписани у
Пожаревачком казненом за-
воду 1888. год.” и „Пучина и
обичан човек” из 1905. у изда-
њу Српске књижевне задруге.

Поред познатих дела на-
шег највећег драмског писца,
посетиоцима се пружа при-
лика да виде и фотографије

из породичног албума – Ну-
шића као конзула у Пришти-
ни и обиље слика из позна-
тих позоришних комада, као
и наше глумце старије гене-
рације у њима. Изложба је
допуњена карикатурама Б.
Нушића које су радили по-
знати сликари Марко Мурат,
Миленко Шербан и Момо
Капор.

Ову поставку допуњују и
два плаката из Историјског
архива Панчево који показују
да су се давне 1942. године у
Панчеву, у дворани Вајферто-
ве пиваре, играле Нушићеве
представе „Ујеж” и „Свет”.

Посебно је издвојена витри-
на из Завичајног фонда наше
библиотеке у којој су предста-
вљени аутори који су писали о
овом комедиографу.

ИЗЛОЖБА O БРАНИСЛАВУ НУШИЋУ

Геније смеха

катаклизми – рекао је Божи-
дар Мандић.

Он је еко-комуну „Породи-
ца бистрих потока” основао
1977. године подно планине
Рудник, у селу Брезовица, с
мисијом повратка природи.
Основна начела те комуне,
коју је досад посетило више
хиљада људи, јесу филозофи-
ја земље, отвореност дома,
скромна економија и ствара-
лаштво, или укратко – еколо-
гија, хуманизам и култура.
Пре 1977. године Мандић је у
Новом Саду живео у комуни
„Интима” и још од тада насто-
ји да, како је рекао, достојан-
ствено и ауторски проживи
самог себе за друге.

Он је закључио да човек 21.
века није радостан. Упорно се
заборавља да је срећан човек
богат, те да богат човек није
нужно срећан.

– Тамо где нема наде, тамо
се јавља стрепња. Погледајте
само колико је човек 21. века
препун страха, посебно оног
егзистенцијалног, како не ви-
ди никакав корак испред себе.
Све је у грабежи и интересу, а
човек није настао из интереса
него из љубави. И видите како
је лепа веза: из стида у љубав,
из љубави у делатност и тако
ка смислу – рекао је Мандић.

„Ми не глумимо, већ испо-
љавамо своја унутрашња би-
ћа”, порука је која се могла
чути с бине. „Стид” се кри-
тички односи према разним
девијацијама 21. века. Пред-
става говори о добу свеопште
отуђености и усамљености,
усредсређености на профит
и технолошке „продужетке”,
бесмислену убрзаност, кон-
зумирање смећа уместо хра-
не, медијима што нас конта-
минирају, човеку који се
претворио у великог парази-
та ове планете... Сценогра-
фија и костимографија су
крајње сведене и у представи

нема музике. Много пажње
се полаже на визуелни
аспект, па се поједини при-
зори буквално урезују у пам-
ћење.

– Бавимо се неком врстом
ненајављеног театра. Покреће
нас осећај да простори умет-
ности нису истрошени. Једна
од мојих дефиниција јесте да
би авангарда морала да крене
у рикверц, јер се дошло до
кулминативног цивилизациј-
ског аспекта живљења и треба
освежити нову путању. Треба,
као што је рекао Шкловски,
живети цикцак, а не само у
једном правцу, ауто-путем ка
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Писан у најбољој традици-
ји шпијунских романа Џо-
на ле Кареа, овај напети
трилер је препун инсајдер-
ских детаља из живота бив-
шег агента ЦИА.

Руска обавештајка До-
миника Јегорова бори се да
опстане у постсовјетској
обавештајној бирократији.
Пошто су јој, супротно ње-
ној жељи, наредили да по-
стане „ластавица”, обучена
заводница, Доминики дају
задатак да надзире Ната-
нијела Неша, младог аген-
та ЦИА, који је и агент везе
с најважнијом руском кр-
тицом коју Агенција има.
Два оперативца се сусрећу
у дуелу шпијунаже, обмане
и, неизбежно, забрањене
пожуде, која може угрози-
ти не само њихове животе
већ и безбедност најдраго-
ценијег америчког шпију-

на. Кад се тајна веза разот-
крије, Москва шаље свог
најбруталнијег професио-
налног убицу, а Доминика
и Натанијел се уплићу у
еротичну шпијунску игру
са смртоносним крајем.

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, 26. новембра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питање „Да ли је једноставније бити агентки-
ња или агент и због чега?”, наградићемо по једним при-
мерком књиге „Издаја” Џејсонa Метјузa. Имена добит-
ника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а на-
граде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

www.pancevac-online.rs

„ЕТНО ГЛАС” СПОЈИО ЈУБИЛЕЈЕ

ОД ПУПИНА ДО СВИЛЕНОГ КОНЦА

Главна тема овогодишњег фестивала била је свадба, као
један од најсвечанијих тренутака у животима наших пре-
дака, који се умногоме одразио на наслеђе. Стога је 13.
новембра отворена изложба свадбених фотографија под
називом „На лудом камену”, чија је ауторка Весна Ду-
шковић, етнолог из Етнографског музеја у Београду. Дан
касније, 14. новембра, око тридесеторо суграђана прису-
ствовало је радионици за израду невестињског оглавља,
тзв. смиљевца, коју су водиле Вилма Нишкановић из Ет-
нолошког музеја и Данијелка Радовановић, конзерватор-
ка костима у пензији. Резултат њиховог рада била су три
смиљевца, који су након радионице изложени у „Аполу”.

Уз то, у недељу, 16. новембра, представљена је едиција
од пет књига народних песама „Свилен конац”, коју су
приредили Бранко Белобрк, Димитрије Панић и Михаи-
ло Јаћимовић, а објавио је Савез аматера Србије.

Пре почетка фестивала у среду, 12. новембра, Тамбурашки и
Први играчки ансамбл Културно-уметничког друштва „Станко
Пауновић”, које је организатор „Етно гласа”, учествовали су у
извођењу кореографске кантате „Банат” Димитрија Големови-
ћа. И друго вече манифестације (петак, 14. новембар) било је
посвећено подсећању на време Банатске војне границе, али и
на Михајла Пупина. Том приликом су чланови КУД-а „Станко
Пауновић”, у пратњи тамбурашког оркестра под вођством Ми-
хајла Јовића, извели музичко-сценско дело „Слике из Банат-

ске војне границе”, које је обухватало и говорне пасаже сачи-
њене од одломака из аутобиографије Михајла Пупина „Са па-
шњака до научењака”.

– Дошао сам на идеју да Пупинове описе из живота у Банат-
ској војној граници представим на сцени. Привукло ме је то
што је Михајло Пупин у својој аутобиографији поменуо и опи-
сао фрулаша, гајдаша, коло, одећу својих савременика и при-
лике у Граници – рекао је Дејан Трифуновић, уметнички ди-
ректор КУД-а „Станко Пауновић” НИС–РНП и иницијатор
„Етно гласа”.

Свадба и смиљевац

Главни програм „Етно гласа”, као и увек, чинили су концерти
певачких глупа (у суботу и недељу увече), а на репертоару су би-
ле песме из ужичког, врањског, славонског и банатског краја.

После дужег низа година панчевачка публика је била у мо-
гућности да чује како се пева у Славонији, и то захваљујући го-
стима – КУД-у „Ловор” из хрватског села Трњани. Како је обја-
снио Дејан Трифуновић, у том месту сложно живе Хрвати и
Срби, а њихово међусобно уважавање и слога су толики да чак
ни током рата није било већег померања становништва. У
КУД-у „Ловор” негују се српска и хрватска традиција.

– Ми Славонци познати смо по чувању културног наслеђа.
Код нас, у славонскобродском крају, традиција се задржала
другачије него у другим крајевима Хрватске. Рецимо, код нас
велики број жена носи народну ношњу у свакодневном животу
и може се рећи да је традиција део кућног васпитања – изјавио
је Драган Дражић, председник КУД-а „Ловор”.

Славонске 
и друге песме

Интересантне су биле и две певачке групе из ужичког
краја. „Кадињачу” из Баура карактерише архаичан облик
певања, док групу „Завичај” из Злакуса одликује певање
типично за западну Србију, али стилски сасвим различи-
то од онога што изводе чланови „Кадињаче”.

Према речима Драгомира Божовића, уметничког руко-
водиоца КУД-а „Завичај”, ужички крај је познат по пе-
смама углас и на бас. Њихов ансамбл негује певање на
бас, а Панчевци су могли да чују како те песме звуче у из-
вођењу мушке и женске певачке групе.

Група „Смиље” из Крагујевца, коју води Славица Михаи-
ловић, једна од најистакнутијих радница у области фолкло-
ра у Србији, показала је због чега се сматра чуваром тради-
ције Шумадије, док је познати певач изворне музике Бра-
нимир Стошић Каце разгалио публику песмама из Врања.

Од састава из Панчева и околине, поред КУД-а „Станко
Пауновић”, суграђани су пратили и наступ групе „Тоше
Проески” из Качарева, која се бави заштитом и афирма-
цијом македонске традиције. Ту је био и СКПД „Ђетван”
из Панчева, а представио се сплетом словачких изворних
песама које се певају на територији јужног Баната.

– Трудимо се да сачувамо све што су нам оставиле ста-
рије генерације и намеравамо да ми то пренесемо млађи-
ма. Код нас није као у селима, попут Ковачице или Пади-
не, у граду је много теже очувати наслеђе, јер млади има-
ју више могућности, опредељују се за спорт или неке дру-
ге хобије, те се мора много радити како би се анимирали
и придружили некој од наших секција – рекао је Михал
Спишјак, председник СКПД-а „Ђетван”, који је већ 23 го-
дине у том друштву.

Ужице, Врање, 
Панчево...

Повратак 
у Војну границу

За време трајања манифеста-
ције „Етно глас”, чији је суорга-
низатор Дом омладине, у фоајеу
Културног центра у петак, 14.
новембра, представљен је фе-
стивал сличног назива, али дру-
гачије концепције – „Ethno.com”,
који се већ дванаест година од-
вија под окриљем Културног
центра. За разлику од оријента-
ције на изворно стваралаштво
„Етно гласа”, овај фестивал je
последње две године окренут
светском музичком наслеђу
(world music).

Заинтересовани суграђани су
били у прилици да сазнају како
је „Ethno.com” изгледао у првој
деценији постојања и да се под-
сете последњег (септембарског)
издања тог програма. Како је
рекла др Селена Ракочевић, пр-
ва уметничка директорка фе-
стивала и ауторка монографије
„Фестивал као стратегија дија-
лога: 10 година ’Ethno.com-а’”,

покретање манифестације је
иницирао некадашњи већник
за културу Небојша Павловић.
У приређивању програма ишло
се за провокативним темама и
постојала је тенденција да се
поставе питања која се тичу ма-
ње или више осетљивих група, а
основни концепт, како се и из
наслова види, био је и јесте спа-
јање прошлости и изворног из-

раза с новим, дигиталним до-
бом и савременим стилом жи-
вљења.

Др Растко Јаковљевић, ет-
номузиколог који је више пу-
та био сарадник на реализа-
цији теоријског дела програ-
ма, изјавио је да је суштина
„Ethno.com-а” изношење ма-
ње видљивих традиција и ус-
постављање дијалога с њима.

Филип Крумес, нови умет-
нички директор ове манифе-
стације, похвалио је рад Селе-
не Ракочевић и истакао да је
она направила одличну плат-
форму за фестивал, који је
пре две године донекле изме-
нио правац кретања и с му-
зичке баштине Балкана про-
ширио се на world music.

Како је изгледао последњи
„Ethno.com”, показале су од-
личне фотографије Алексан-
дра Стојковића, изложене у
фоајеу Културног центра, док
су о генези фестивала упеча-
тљиво посведочили плакати
Немање Вујића, који су једна-
ко успешно осликавали визу-
елни идентитет и једног и
другог концепта фестивала.
Током вечери је приказан до-
кументарни филм о дванае-
стом издању „Ethno.com-а”
Сеада Богућанина и Алексан-
дра Токина.

ОСВРТ НА ДВАНАЕСТ ГОДИНА „ETHNO.COM-а”

Фестивал као стратегија дијалога

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Марко Жиловић, 

политиколог, 

докторанд на Универзитету

„Џорџ Вашингтон”

Последњих неколико годи-
на плаћају ме да подучавам
студенте, али од кад сам
2001. године објавио свој
први текст у „Панчевцу”, но-
вац углавном зарађујем пи-
шући. Обе активности зах-
тевају много читања, па рад-
не сате углавном проводим
у библиотеци свог универзи-
тета или у Конгресној би-
блиотеци. Читам стручну
литературу која би мало ко-
га изван струке занимала,
али читуцкам и романе и
научне књиге које нису не-
посредно у вези с мојим ис-
траживањем. Тренутно ми
на ноћном сточићу стоји
књига „Сарајево 1941–1945:
муслимани, хришћани и Је-
вреји у Хитлеровој Европи”,
коју је 2011. године написа-
ла америчка историчарка
Емили Гребле. У првом пла-
ну књиге су Сарајлије разли-
читих религија, национал-
ности и идеологија, и њихо-
ве стратегије редефинисања
идентитета, политичких ци-
љева и савезништава под
притисцима окупације и
грађанског рата. Деценија-
ма уназад у друштвеним на-
укама скоро све вредне књи-
ге о југословенском просто-
ру написане су на енглеском
језику. Нажалост.

Ни мени није лако да на-
ђем систем у свом врло
еклектичном музичком уку-
су. Вероватно је томе до-

принела лакоћа с којом се
на „Јутјубу” може прелази-
ти са Бруса Спрингстина на
алжирски шаби оркестра
„Ел густо”. У последње вре-
ме често слушам дупли ал-
бум „Јасин Геј” на коме про-
дуцент Америго Газавеј
укршта соул Марвина Геја и
реповање Јасина Беја. Нови
домети еклектицизма! Када
је реч о филму, углавном
гледам остварења о којима
се задржи добар глас међу
пријатељима и критичари-
ма чији суд ценим. Зато
обично гледам прошлого-
дишње филмове. Одлични
су били „12 година ропства”
и мање запажена „Небра-
ска”. Ипак, мој избор је па-
лестински трилер „Омар”,
смештен на Западној обали,
у режији Ханија Абу-Асада.
Неамеричким филмовима
је увек потребнија препору-
ка да стигну да публике, па
чак и када су, као „Омар”,
били у најужем избору за
награду „Оскар”.

Нови домети 
еклектицизма

Овогодишњи, четрнаести „Етно глас”, који је одржан од
13. до 16. новембра у дворани „Аполо”, одвијао се у
оквиру прославе Дана града, а имао је и додирних тача-

ка с програмом обележавања 250 година од успоставља-
ња Банатске војне границе, те 160 година од рођења Ми-
хајла Пупина.

„Издаја” 
Џејсонa Метјузa



На Факултету техничких наука
Универзитета у Новом Саду
прошле недеље је свечано отво-
рена информатичка учионица
коју је компанија НИС адапти-
рала и опремила намештајем и
компјутерима с циљем да се
унапреде услови за спровођење
наставних и научноистражи-
вачких активности на том фа-
култету. Адаптација учионице
је обављена у склопу НИС-овог
програма „Енергија знања”. Тај
нафтни гигант већ неколико
година остварује сарадњу са
универзитетима и образовним
установама, тако да је неопход-
ним училима до сада опремље-
но 14 учионица и четири лабо-
раторије на факултетима и у
школама широм Србије.

Свечаном отварању су при-
суствовали заменик генерал-

ног директора НИС-а Андреј
Шибанов, директор Блока
Енергетика НИС-а Алексеј Бе-
лов, менаџер НИС-а за сарад-
њу са универзитетима Снежа-
на Лакићевић, покрајински
секретар за науку и техноло-
шки развој Владимир Павлов,
његов заменик проф др. Горан
Стојановић, покрајински се-
кретар за енергетику и мине-

ралне сировине Ненад Стан-
ковић, ректор Новосадског
универзитета проф. др Миро-
слав Весковић, декан Факул-
тета техничких наука проф.
др Раде Дорословачки, бројни
професори и студенти факул-
тета.

– Допринос бољим услови-
ма рада на факултетима је ди-
ректан допринос развоју нау-

ке у Србији. Улагање у факул-
тете и стипендирање студена-
та је наш начин да инвестира-
мо у младе таленте и Србију,
земљу у којој радимо и живи-
мо – изјавио је Андреј Шиба-
нов за наш лист.

Након обраћања представ-
ника НИС-а и Универзитета у
Новом Саду заменик дирек-
тора Блока Енергетика НИС-
а Игор Кораћ одржао је сту-
дентима предавање о делат-
ностима и пословним проце-
сима те НИС-ове пословне је-
динице.

ПАНЧЕВАЧКЕ ШКОЛЕ У ШТРАЈКУ

ПОДЕЉЕНОСТ МЕЂУ ПРОСВЕТАРИМА
Или јесте или није
протест!

Сва четири репрезентативна
синдиката просветних радника
– Унија синдиката просветних
радника Србије, Синдикат
образовања Србије, ГСПРС
„Независност” и Синдикат рад-
ника у просвети Србије – по-
звала су чланство да 17. новем-
бра ступи у законски штрајк.

Када је реч о нашем граду,
од укупно 28 школа, њих 17 се
прикључило позиву матичних
синдиката, тако да су у већини
образовних установа у нашем
граду часови скраћени на 30
минута. Колико ће то трајати,
зависи од тога да ли ће Мини-
старство просвете и Влада Ср-
бије испунити захтеве просве-
тара, који траже да буду изузе-
ти од смањења плата за 10
процената. Поред тога, про-
светари траже и да Влада Ре-
публике Србије донесе закон о
платним разредима за цео јав-
ни сектор, као и да хитно поч-
ну преговори о посебном ко-
лективном уговору и измена-

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НИС ОПРЕМИО КАБИНЕТ

Улагање у младе таленте

Промоција најновијег броја
омладинског информатора
„Драфт”, гласила Дома омла-
дине, одржана је у петак на
Корзоу. Редакција „Драфта” и
Дом омладине приредили су
штанд на комe су, поред преу-
зимања бесплатног примерка
часописа, заинтересовани мо-
гли да сазнају више о дешава-
њима у оквиру недеље обеле-
жавања првих годину дана ра-
да дворане „Аполо”.

Од оснивања је редакција
магазина реализовала седам
издања. На страницама „Драф-

та” испраћена су културна де-
шавања на локалној алтерна-
тивној сцени, као и све друге
значајне акције које су се тица-
ле младих. Новине пишу, уре-
ђују и стварају средњошколци
и студенти. Свако ко је заинте-
ресован, најновији број може
преузети у кафићима и лока-
лима у центру града, Дому
омладине, „Аполу” и Култур-
ном центру, као и на програ-
мима у организацији Дома
омладине.

У оквиру недеље обележава-
ња рада дворане „Аполо” у пла-

ну је одржавање четири музич-
ке вечери. Четвртак, 20. новем-
бар, резервисан је за љубитеље
класичне музике, а наредног
дана, у петак, 21. новембра, на-
ступиће бенд „Riverside Blues
Summit”. У суботу, 22. новем-
бра, у госте долази црногорски
дуо „Who See”, а недеља, 23. но-
вембар, биће у знаку ска, панка
и хардкор фестивала ПАНУП.
Више информација о дешава-
њима којима ће бити обележен
рад „Апола” можете пронаћи
на сајту Дома омладине (domo-
mladinepancevo.rs). Д. Ј.

ГОДИНУ ДАНА „АПОЛА”

Објављен седми магазин „Драфт”

Ученици и колектив Основне
школе „Ђура Јакшић” били су
домаћини пријатељима из
птујске школе „Људски врт” то-
ком викенда (од петка до неде-
ље, 14–16. новембра). Та посета
је део сарадње коју су панче-
вачка школа и словеначка
образовна установа започеле
крајем прошле године. Удру-
жење Словенаца јужног Баната
„Логарска долина” и колектив
„Ђурине школе” иницирали су
идеју о поновном успоставља-
њу мостова између два народа,
који су прекинути деведесетих

година. Представници локалне
самоуправе, Туристичке орга-
низације и Основне школе
„Људски врт” из Птуја су 13. де-
цембра 2013. први пут борави-
ли у нашем граду.

Захваљујући Јосипу Веберу,
председнику Удружења Слове-
наца јужног Баната „Логарска
долина”, иницијатору и глав-
ном организатору читавог про-
грама, дружење деце и настав-
ника из Србије и Војводине на-
стављено је и ове године. На
мартовском карневалу у Птују
панчевачки ђаци су били у го-

стима птујским вршњацима, а
сада су Словенци гостовали у
Панчеву. Током другог дана бо-
равка у нашем граду пријатељи-
ма из Словеније представљено
је Панчево. Гости су видели зна-
менитости града и обишли пан-
чевачке цркве, старо градско је-
згро, шеталиште на Тамишу,
„Вагон” и локалну самоуправу.

Поред већ поменутих школа
из Панчева и Птуја, програму
сарадње су се прикључиле
панчевачка школа „Мирослав
Антић” и птујска „Младика”.
Учесници овог пројекта школ-

ског партнерства, који омогу-
ћује образовање и промоцију
културних обележја или ка-
рактеристика једне земље или
локалне заједнице, разумели
су значај оваквих дружења.
Она су неопходна и важна јер
промовишу потребу да се раз-
мењују искуства и пракса, као
и да млађе генерације упозна-
ју другачије културе.

Прошлог викенда је успоста-
вљена сарадња и између кул-
турно-уметничких друштава
КУД-а „Станко Пауновић” и
птујске „Бољнишнице”.

САРАДЊА ПАНЧЕВА И ПТУЈА

Царство другарства

ма Закона о основама система
образовања и васпитања.

Међутим, одазивању позиву
матичних синдикалних вођа ус-
противио се већи део панчевач-
ких просветара, па је због тога
могуће да се у наредним дани-
ма настава у појединим устано-
вама нормализује. За разлику
од прошлих времена, када су за-
послени јединствено бранили
своја радничка права, у овом
синдикалном бунту не постоји

јединство – како међу школама,
тако ни у самим колективима.

Да се просветарска синди-
кална борба у Панчеву уруша-
ва, најбољи је пример конфу-
зна ситуација у Машинској
школи. Већи број професора и
наставника те школе писмено
је затражио од директора да
им обезбеди часове у трајању
од 45 минута, како би могли
несметано да испуњавају своју
радну обавезу. Поједини

„штрајкбрехери” (неки од
њих су и чланови Уније про-
светних радника Панчева) не
слажу се са захтевима који су
упућени Влади, други су се за
ту одлуку определили зато
што се плаше да ће им бити
смањена плата због учешћа у
штрајку, а трећи због прото-
коларних ствари (професори
Машинске школе се нису из-
јашњавали о томе да ли треба
штрајковати или не).

Биће веома интересантно
видети на који начин ће
функционисати образовни
процес уколико директор вра-
ти наставу у законом пропи-
сану норму, а незадовољни
професори наставе штрајк.
Једно је сигурно – оваквим,
непрофесионалним односом
највише ће бити погођена де-
ца и родитељи, не толико због
губитка градива, колико због
негативног примера који дају
својим ученицима.

У нормалним и цивилизо-
ваним демократским дру-
штвима школа или јесте или
није у штрајку! Трећег нема.
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ДАН ШКОЛЕ

„Змајева” слави
Ред песме, ред
игре, па ред спорта

Ученици и наставници ОШ
„Јован Јовановић Змај” при-
редили су низ културних и
спортских активности пово-
дом обележавања дана шко-
ле. Чак је и настава скраћена
од 18. до 24. новембра, како
би се „змајевци” што боље
припремили за централну
манифестацију – за понеде-
љак, 24. новембар, у 11 сати,
заказана је приредба у Кул-
турном центру Панчева.

Почетком недеље ђаци су
се огледали у квизу знања о
Првом светском рату, а так-
мичила су се по три пред-
ставника из три одељења
осмих разреда. Учесници су
награђени петицом из исто-

рије и књигама. Затим је
уследило општинско такми-
чење у кошарци, на којем
су, поред ђака „Змајеве
школе”, учествовали и уче-
ници ОШ „Стевица Јовано-
вић” и ОШ „Исидора Секу-
лић”. За четвртак, 20. но-
вембар, планиран је књи-
жевни сусрет у школској би-
блиотеци, а у петак, 21. но-
вембра, у 12 сати, на платоу
испред школског здања у
Змајевој Јовиној улици уче-
ници ће, традиционално,
пуштати змајеве. За петак,
22. новембар, заказана је
изложба награђених ликов-
них и књижевних радова.

У понедељак, 24. новем-
бра, поред наведене приред-
бе, биће одржан и маскенбал
за ученике виших разреда.

Ученици и наставници ОШ
„Свети Сава” обележили су
у понедељак, 17. новембра,
Дан толеранције. За ту при-
лику је организована Прва
смотра стваралаштва деце
Војводине „Пружам руку
пријатељства”, с циљем не-
говања мултикултурално-
сти, толеранције и заједни-
штва у вишенационалним
срединама. Реч је о школ-
ском пројекту чију је реали-
зацију подржао Покрајин-
ски секретаријат за образо-
вање, управу и националне
заједнице.

Током вишечасовног дру-
жења ученици, припадници
различитих националних
заједница, представили су
своје обичаје, матерњи је-

зик и фолклор. Смотра је
окупила ђаке из пет панче-
вачких основних школа које
негују језик и културу наро-
да Војводине. Поред дома-
ћина, учествовали су основ-
ци ОШ „Моша Пијаде” из
Иванова, ОШ „Доситеј Об-
радовић” из Омољице и
градских образовних уста-
нова ОШ „Мирослав Антић”
и ОШ „Братство–једин-
ство”. За ову прилику је
приређена приредба, а у фо-
ајеу здања на Миси били су
изложени ликовни и ручни
радови ученика ОШ „Свети
Сава” насталих на часу на-
родне традиције. Родитељи
ђака припремили су банат-
ске специјалитете за све
учеснике.

ПРВА СМОТРА СТВАРАЛАШТВА 

ДЕЦЕ ВОЈВОДИНЕ

Пружам руку 
пријатељства

Следећег викенда, у суботу,
22. новембра, у организаци-
ји Планинарско-алпини-
стичког клуба „Матерхорн”,
на Фрушкој гори ће бити
одржано четврто коло Тре-
кинг лиге Војводине–Србије
за 2014. годину. Траса тог
кола обухвата више атрак-
тивних и занимљивих тача-
ка, излетишта и манастира.
Према речима организато-
ра, деоница је доста захтев-
на, дугачка је 55 километа-
ра и може се савладати тр-
чањем и пешачењем. Рута

пролази и поред манастира
Главице, ТВ торња, Ири-
шког венца, Врдника, мана-
стира Јазак , Летенке, Бран-
ковца и других. Стаза има и
приличну висинску разли-
ку. Старт и циљ су на позна-
том излетишту Поповица.

Сви они који нису рас-
положени или довољно
спремни за ову стазу, која
је официјелна и бодује се
за генерални пласман, на
располагању имају две
краће деонице – од 19 и 33
километра.

ТРЕКИНГ ЛИГA СРБИЈЕ–ВОЈВОДИНЕ

Фрушкогорских 
55 километара



Када се појавио на тржи-
шту 1999. године, „Тојотин”
модел „јарис” је у сегменту
малих градских аутомобила
направио праву револуцију
у погледу дизајна и употре-
бљивости. Изглед је, као пр-
ви утисак, највише утицао
на власнике да купе тај ау-

томобил, али су искуства у
вожњи и одржавању била
још један плус у корист „ма-
лог јапанца”.

Aутомобил има простра-
ну унутрашњост науштрб
простора за пртљаг, што ја-
сно говори о градској наме-
ни возила. У понуди су вер-
зије с троја и петора врата, а
наша препорука је да уко-
лико размишљате о купови-
ни, свакако размотрите на-
бавку ове друге; улазак на
задњу клупу код тровратне
каросерије је веома тежак.
Дигитална контролна табла
је централно позиционира-
на и потребно је време како
бисте се навикли на то да
информације немате одмах
иза управљача.

Огибљење је тврдо, што
не гарантује удобну вожњу
по нашим путевима, који су

пуни рупа, али зато је ауто-
мобил стабилан и одлично
„лежи”. Када су мотори у
питању, у понуди је више
бензинских и један дизел
агрегат. Најслабији бензи-
нац има хиљаду кубика и
његова просечна потрошња
је мања од пет литара гори-

ва, а и регистрација је јеф-
тина. Јачи бензинац, од
1.300 кубика, можда је бољи
избор с обзиром на то да
мотор даје више снаге с не-
што већом потрошњом, али
бољим перформансама на
путу.

За љубитеље дизела у по-
нуди је и 1,4-литарски Д4Д
са снагом од 75 „коња” и по-
трошњом од само 3,5 лита-
ра. Квалитет на који нас је
„тојота” навикла и овде је
главни адут произвођача.
Ипак, пре куповине прегле-
дајте квачило, које се доста
„троши” у градској вожњи, и
обратите пажњу на гуме –
уколико се неправилно ха-
бају, значи да је трап возила
у лошем стању. За „мали”
сервис је потребно издвоји-
ти 8.000 динара, а за „вели-
ки” око 25.000.

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

Без правила, снађи се

„Камповање” у колони

Ако сте помислили да сте ис-
кусили све „чари” саобраћајне
гужве у већим градовима Ср-
бије, након овог текста више
нећете бити толико нервозни
када се следећи пут нађете у
гужви.

Чему јавни превоз?
Постоји много фактора који
утичу на саобраћајне гужве,
као што су: број становника и
возила, навике возача, сао-
браћајна инфраструктура и
временски услови. Монако је
мала држава на Азурној оба-
ли, позната по луксузу, кази-
нима, трци „Формуле 1”, али
и по томе што је најгушће на-
сељена земља на свету: на по-
вршини од два квадратна ки-
лометра живи 36.000 станов-
ника.  Комбиновањем тих чи-
њеница добијате саобраћајни
шпиц који више личи на па-
раду луксузних аутомобила
него на нормалан саобраћај.
Да ствар буде још гора, према
подацима Светске банке, у
Монаку има више аутомобила
по глави становника него у
Сједињеним Државама.

Торонто са својих 2,6 мили-
она становника највећи је град
у Канади и пети по насељено-
сти у том делу континента. Ка-
да је у питању саобраћајна гу-
жва, предњачи и у односу на

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

САОБРАЋАЈНИ ХОРОР У МЕТРОПОЛАМА

Њујорк. Разлог томе је чиње-
ница да чак 70 одсто становни-
ка иде на посао аутомобилом.
Време потребно да се стигне до
одредишта које није удаљеније
од двадесет километара износи
у просеку осамдесет минута.

На интернету се могу про-
наћи видео-снимци саобра-
ћајних удеса на улицама глав-
ног града Русије и опште је
позната тамошња бахатост во-
зача. То је једном приликом
потврдио и наш аутомобили-
ста Душан Борковић. Када је
био упитан шта му смета код
нас у саобраћају, Борковић је
прокоментарисао да ништа не
може да се пореди са улицама
Москве и да тамо влада оп-
шти хаос. Московљани прове-

ду око два до три сата у сао-
браћајним гужвама, а колико
времена изгубе током зим-
ских месеци, када је снег, ве-
роватно не можемо ни да за-
мислимо. Чему онда метро?

Колапс за „Гиниса”
Сналажење у саобраћају у
Атини може се сврстати у ка-
тегорију навигације путем
сунца, звезда или маховине
на кори дрвећа. Саобраћајни
знаци на први поглед не по-
стоје, али оштром оку ипак не
промакну. Најчешће се могу
пронаћи на бочним странама
зграда, на дрвећу, а није рет-
кост ни да један знак заклања
други. Уз проналажење знако-
ва, возач у Атини ће морати
да обрати пажњу и на мотоци-
клисте, који се провлаче из-
међу аутомобила и секу пут,
игноришући постојање сао-
браћајне траке. Нешто слично
као код нас, само много че-
шће и екстремније.

Вожња кроз живописне пре-
деле Италије звучи као добра
идеја за одмор и релаксацију.
Уколико желите да тако и оста-
не, избегавајте Рим. Возачи у
Вечном граду су темперамент-
ни, агресивни и нестрпљиви и
чини се да се поносе том чиње-
ницом. Како је град растао и
развијао се, напредовала је и
саобраћајна инфраструктура,

ЈАПАНСКА ПОУЗДАНОСТ У МАЛОМ

али су усвојени и нови закони.
Међутим, то се у пракси не по-
штује, а возачи се и даље пона-
шају у складу с неким устаље-
ним и неписаним нормама ко-
је се могу назвати и „законом
улице”. Када се млади возачи
нађу на улицама Рима, прво
што треба да ураде јесте да за-
бораве сва правила која су нау-
чили и запамте ова нова, не-
формална. Срећом, туристима
није дозвољено да управљају
возилима у „рестриктивним
саобраћајним зонама”, којима
је покривен већи део града. На
тај начин ће изнајмљене ауто-
мобиле сачувати за крстарење
до обале, а избећи ће и плаћа-
ње гомиле казни.

Много људи и аутомобила,
велика гужва, једном речју –
Пекинг. У главном граду нај-
многољудније земље регистро-
вано је више од пет милиона
аутомобила. Гужву можете оче-
кивати било где, не само у цен-
тру града, а неретко се дешава
да цела метропола буде блоки-
рана у истом моменту. Пре че-
тири године у Пекингу је забе-
лежена највеће саобраћајна гу-
жва у историји човечанства.
Колоне аутомобила су тада би-
ле дугачке више од сто киломе-
тара, а поједини возачи су били
„заробљени” у својим аутомо-
билима неколико дана.

Зимске гуме и акумулатори
нису једини делови аутомоби-
ла на које треба обратити па-
жњу у зимском периоду. Рас-
хладна течност односно тачка
њеног мржњења можда је нај-
битнија ставка при сезонској
провери возила. С временом
расхладна течност у систему
губи своје својство или је вла-
сници разблажују додавањем
дестиловане воде.

Због тога је неопходно да
проверите својство течности
пред сваку сезону. Познато је да
се вода на температури од нула
степени леди, а самим тим и
шири, односно повећава запре-
мину. Та појава може довести
до ломљења расхладних канала
у блоку мотора, као и оштећења
хладњака и грејача у кабини –
кажу сервисери из „Ауторемон-
та Пивашевић”. Поменути ква-
рови изискују велике трошкове
јер је те делове немогуће серви-
сирати, па је потребна њихова
замена. Може се десити и да се
расхладни флуид заледи само у
хладњаку и да се тако онемогу-
ћи његово циркулисање кроз
систем. Мотор ће се у том слу-
чају прегрејати, а аутомобил ће
вас „оставити” на путу.

ЈЕДАН ФЛУИД – ВИШЕСТРУКА УЛОГА

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

направити мешавину у пропи-
саном односу, што даје најбо-
ље резултате. Однос треба да
буде у размери пола-пола,
што би требало да сачува ваш
мотор од смрзавања до темпе-
ратуре и до минус 35. Серви-
сери из ауто-центра „Пиваше-
вић” напомињу да не треба са-
ми да мењате расхладну теч-
ност, јер је потребно испра-
знити систем за хлађење. У су-
протном ће остаци старог
флуида утицати на својства
новог и нећете добити жељени
резултат.

Без обзира на прогнозе ме-
теоролога о зими која долази,
посетите сервис и извршите
контролу тачке мржњења. Не
кошта много, а значи.

Четвртак, 20. новембар 2014.

automobilizam@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Немања 
Урошевић

- - - - - - -  НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - - - - - - - 

Потенцијални купци
ће ускоро моћи да
провере стање ауто-
мобила без одласка у
сервис. Током наред-
них недељу дана ко-
рисници „паметних
телефона” који кори-
сте платформу „Ан-
дроид” моћи ће то да
ураде путем аплика-
ције „Кар бонд”. До-
вољно је да у тај
софтвер, који је у су-
штини електронска
база сервисних књи-
жица, унесу број ша-
сије аутомобила и
добиће све релевант-
не информације о
„малим” и „великим” серви-
сима, ванредним интервен-
цијама на возилу или евен-
туалним штетама на ауто-

мобилу. Софтвер је напра-
вљен у сарадњи с Привред-
ном комором Србије и моћи
ће да се преузме са страни-
це „Гугл плеј”.

ПРОВЕРА УЗ ПОМОЋ ТЕЛЕФОНА

Покровитељ стране

001133//333333--335555

www.auto-remont.co.rs

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

Из наведених разлога најбо-
ља је контрола и по потреби
замена расхладне течности.
Она не само да има својство да
се не леди при ниским темпе-
ратурама већ има и друге осо-
бине које су неопходне за пра-
вилан рад и дужи радни век
мотора. Антикорозивно свој-
ство штити хладњак, металне
делове мотора и остале компо-
ненте у систему за хлађење,
што с водом није случај – кажу
у „Ауторемонту Пивашевић”.
Осим тога, тај флуид спречава
таложење нечистоће, испара-
вање и стварање каменца, али
и подмазује делове којима је
то неопходно. Некад се рас-
хладна течност производила
на бази метанола, а данас се
користи база етилен-глукола.

Веома је важно да у свој ау-
томобил сипате течност коју је
прописао произвођач, јер у су-
протном абразивни састојци

могу оштетити алуминијум-
ске хладњаке и блокове мо-
тора. Као што није препоруч-
љиво користити воду за хла-
ђење мотора, тако није добра
идеја користити ни чист ан-
тифриз. Најбоље решење је

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

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

ВРЕДНА ИНВЕСТИЦИЈА



Мерено светским и европ-
ским размерама, Србија има
релативно мале расположиве
ресурсе, па не може бити кон-
курентна великим обимом
производње, али зато може на
инострано тржиште да изађе с
висококвалитетним пољопри-

вредним производима са гео-
графским пореклом – сматра
Савет за пољопривреду панче-
вачког Покрета социјалиста.

По мишљењу тог савета, то
подразумева удруживање и
обједињен заједнички наступ.
Тако би се активирали и сви

наши расположиви ресурси за
развој пољопривреде, пре-
храмбене индустрије и села,
који данас нису искоришћени.
На тај начин – сматра ова пар-
тија – била би повећана и за-
посленост, која је тренутно
највећи проблем у Србији.

„Када је реч о пољопривред-
ним производима и прехрам-
беној индустрији, ми не треба
да производимо за сиромашне
потрошаче, већ изузетно ква-
литетну и високовредну робу за

платежно најспособније купце.
Србија је тек на почетку, али је
’богомдана’ за овакву врсту
производње, прераде и дистри-
буције хране. Управо те мале
површине на којима се произ-
води храна, дају нам шансу да
ухватимо корак са светом. А то
је прилика пре свега за мала га-
здинства, пошто је органска
производња погодна управо за
ситне поседе”, каже се у саоп-
штењу Савета за пољопривреду
Покрета социјалиста.

Четвртак, 20. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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Поодмакли вечерњи сати у
препуној сали јабучког Дома
културе. Дефинитивно ре-
стрикције струје нема, „Први
глас Јабуке” иде до краја, без
прекидања и одлагања. Напе-
тост на шкрипавим дрвеним
биоскопским седиштима ра-
сте, навијачи певача-аматера
су нестрпљиви. Први спора-
дични, па све гласнији, хорски
звиждуци.

Уз одобравање и протесте,
шкрипутави разглас и бубња-
рев туш Драган Петковић Дра-
ганче постаје тај први глас се-
ла за 1997. Храмљући, скраће-
ним, нервозним кораком и
дрхтавом руком отпоздравља
на аплаузе и звиждуке.

– Храброст је била изаћи на
позорницу и запевати. Здрави
људи подозриво гледају на нас
с посебним потребама, на ма-
њину. Те вечери пре 17 годи-
на, не само због победе, схва-
тио сам да дечја парализа, са
свим последицама, није не-
премостива препрека, као и да
ми јавни наступ, сва енергија
која излази из мене и она коју
упијам од људи, дају снагу и
учине да се винем изнад оних
који нас сматрају мање вред-
ним, болесним и неретко нас
почасте подсмехом или гру-
бом шалом. Посебно у малој
запарложеној средини – обја-
шњава Драган.

У новембру ове године Дра-
ганче је представљао овдашње
песништво на 7. Фестивалу
књижевности „Дани љубитеља
књиге” у Ријеци. Осећање за
време и после изговараних
стихова исто као давне јабуч-
ке ноћи. Двосмерна размена
енергије и оних најтананијих
осећања, без обзира на то
што је соцреалистичка пое-
зија осмака кроз три Драга-

нове збирке, преко љубавне –
до отприлике седамнаесте го-
дине – еволуирала у стихове о
отуђеном човеку са свим иза-
зовима суморног времена. Уз
неизбежни благи оптимизам
и фајтерски стил живота
проткан боемским штофом
аутора. Каже:

– Моја поезија је интимно
промишљање о људима у вре-
мену отиснутом у три збирке.
Многе од тих песама настави-
ле су властити живот: неколи-
ко љубавних у фолк хитовима,
соцреалистичке кроз оцене у
дневницима, а ове најновије у
јавним наступима, митинзи-
ма подршке човеку без наде,
довољно самосвесном и хра-
бром да победи очај и пронађе
излаз. На тим поетским ми-
тинзима не читам, песме дав-
но побегле од риме су у мени
и лако налазе пут до оних ко-
ји желе да их чују, дели-
мично присвоје и на ли-
це утисну барем мали
осмех. Најновија
збирка „Хвала што
опет волим” ускоро
ће бити одштампана
и, после претходних
збирки „Рапсодија
душе” и „Кроз сан”,
коначно протерује
кукњаву над злеху-
дом судбином и по-
норима друштва, а
враћа веру и наду.

Између Јабуке
1997. и Рије-
ке 2014.
Драган
Пет-

ковић се и тражио, и губио, и
проналазио у невероватној ди-
намици и промени животних
сцена и кадрова. И професио-
нално и интимно. Ваљда и
због потребе да надвлада про-
гресивни хендикеп. Бавио се
водитељством, два пројекта
наишла су на разумевање по-
крајинске Владе, био је уред-
ник сеоских новина, организа-
тор и промотер јабучких пе-
сничких маратона, један од
домаћина спортских сусрета
лица с посебним потребама,
спона овдашње и македонске
културе, певач, текстописац за
народњаке, политичар у поку-
шају... У непрекидном траже-
њу нових изазова, увек у по-
крету, прича:

– Скројен сам од боемског
штофа, задовољан сам малим
успесима, не постоје речи „не
могу” и „нећу”. Болешћу се не

играм, фајтер сам у души. И
не кукам што друштво показу-
је тек мало пажње лицима с
посебним потребама или што
нас нерадо запошљавају.
Имам снаге као и сваки човек,
у неким областима сам и јачи,
не признајем поделе на већи-
ну и мањину. Можда ипак по-
некад заболи када видим како
су те проблеме решили други
и када се вратим с бројних,
махом песничких, путовања у
овдашњу стварност. Али ту су
песме и најбољи другари: књи-
ге.

Људи су склони терању ше-
ге с другачијима од себе. На-
равно, ни Драганче није био
изузетак. Анегдота каже да је
пред тезгу у гастарбајтерској
кафани газда, наш човек, од-
мерио Драгана од главе до пе-
те и прекорио главног певача:
где си ми богаља довео, госте
да ми плаши? Тамо у ћошак
да седне и да не мрда, јасно?

Негде око поноћи погерма-
низирани Срби пали у ностал-
гију, па пребирају по праста-
рим певањима из родног
краја. Оркестар се снебива,
певач никако да ишчупа пе-
сму из памћења. Драганче
преломи увређеност, уста-
не и отпева „Откако си си-
не отишао из села”.

Уз шушкање дојче
марака, звекет поломљених

чаша и газдино тапшање по
рамену.

С. Зенг

ЧЧООВВЕЕКК ЈЈЕЕ ККЊЊИИГГАА::   ДДРРААГГААНН ППЕЕТТККООВВИИЋЋ

КРОЈ БОЕМСКОГ ШТОФА

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац”
организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сва-
ке недеље биће представљени љубимци за бесплатно удо-
мљавање, односно објављене њихове фотографије са
основним подацима.

Нови власници ће потписивати уговор којим ће се оба-
везати на то да ће својим будућим љубимцима пружити
адекватну негу.

Цвећка
Овај малишан је само један од
њих осморо из породице спасе-
них штенаца, о којима се тре-
нутно брину добри људи.

Стари су око два месеца, има
и мужјака и женки, и то у ра-
зним комбинацијама боја.

Сви они су весели, разиграни
и здрави, и траже нове домове и
власнике које ће загрејати ове
зиме.

Јазак
Мешанац с пореклом јазавича-
ра, стар око девет месеци, до-
бар је и опрезан.

Пронађен је на јабучким
улицама, где су га веома неод-
говорни власници вероватно
избацили и доскора је крста-
рио селом у потрази за домом.

Некоме с вишком простора у
стану или кући може донети
много радости, опуштености и
разоноде.

ААККЦЦИИЈЈАА  „„ППААННЧЧЕЕВВЦЦАА””  ИИ  УУДДРРУУЖЖЕЕЊЊАА  „„ЉЉУУББИИММЦЦИИ””

Након усвајања могуће је обавити бесплатну 
стерилизацију удомљене животиње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

У препуној читаоници Град-
ске библиотеке у уторак, 18.
новембра, одржано је финал-
но вече „Стиховизије”, так-
мичења средњошколаца у
рецитовању поезије на стра-
ним језицима. Такмичење је
приређено у организацији
Библиотеке и удружења „Лас
хентес”, уз подршку Града
Панчева. На финалној вече-
ри је учествовало двадесет
средњошколаца из Панчева,
Алибунара и Ковина. Они су
рецитовали песме великана
светске поезије на енгле-
ском, немачком, францу-
ском и шпанском језику. По-
ред шесточланог жирија,
прилику да гласа добила је и
публика. На основу сабирања
гласова жирија и публике
три прва места су освојили
средњошколци из Ковина.

Прво место је заузео седам-
наестогодишњи Александар
Поповић, ученик Гимназије и
економске школе „Бранко Ра-
дичевић” из Ковина, који је
рецитовао песму „Статични
електрицитет” Нила Хилбор-
на на енглеском језику.

– Ово ми је други пут да
учествујем на „Стиховизији”.
И прошле године сам уче-
ствовао с песмом Нила Хил-
борна, с којом сам такође
освојио прво место. Конку-
ренција је била јача него про-
шле године и драго ми је што
је ове године био већи одзив –
рекао је победник финала на-
кон уручења награде.

Друга награда је припала
Тамари Ђурачић из Средње
стручне школе „Васа Пела-
гић” из Ковина, а трећа Ми-
лици Ранковић из Гимназије
и економске школе „Бранко
Радичевић” из Ковина. Награ-
ду публике је добио Ненад Ба-
бин, ученик Гимназије „Урош
Предић” из Панчева, који је
рецитовао песму Пабла Неру-
де „Ако ме заборавиш”.

Дипломе су додељене и
најбољим такмичарима из
категорије рецитовања на је-
зицима националних зајед-
ница, трећепласираној Нини
Бован, другопласираној Ма-
ринели Бољански и побед-
ници Алиси Оравец. Пред-
ставницима школа које су
ове године учествовале на
„Стиховизији”, професори-
ма и финалистима уручене
су захвалнице и пригодне
награде.

Чланица жирија Бранка
Коларов изразила је задо-
вољство што је ове године
одзив на „Стиховизију” био
дупло већи него прошле и
рекла да избор финалиста и
победника није био лак.

Крајем новембра у Смеде-
реву ће бити одржано сродно
такмичење на којем ће уче-
ствовати и најбољи такмича-
ри панчевачке „Стиховизи-
је”. Након тога биће објавље-
на заједничка публикација
посвећена „Стиховизији” у
Панчеву и Смедереву.

Д. П.

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Финале „Стиховизије”

У недељу, 23. новембра, од
20 сати, у дворани „Аполо”
биће приређен вишечасовни
свесловенски панк, хардкор
и ска фестивал „Панчеву у
походе”. На самом почетку
биће отворена изложба црте-
жа и стрипова инспирисаних

панком, у 20.30 биће прика-
зан филм „Живан прави
панк фестивал”, а потом ће
(од 22 сата) уследити кон-
церт бендова: „Final”, „Посно
прасе”, „Цепени ћунци”,
HUND и „The Elements”.

Д. М.

ОСМИ ПАНК ФЕСТИВАЛ

Панчеву у походе

Влада Србије је у тренутку када
на снагу ступају закони о сма-
њењу плата и пензија, одобрила
ванредно повећање трошкова
кабинета премијера Алексан-
дра Вучића за додатних 7,8 ми-
лиона динара. Као разлог за то
су наведени додатни трошкови
за плате, услуге по уговору и
службена путовања премијера
и његовог „креативног тима” –
упозорава Покрет „Доста је би-
ло – Саша Радуловић”.

Покрет скреће пажњу на то
да ванредно повећање тро-
шкова функционисања пре-

мијеровог кабинета није пред-
виђено ребалансом буџета за
2014. годину, али је Влада
свега десет дана после усваја-
ња ребаланса „пронашла мо-
дел по коме дискреционом
одлуком најгрубље изиграва
поверење Народне скупшти-
не, грађана и јавности”.

„Начин на који Влада Срби-
је у последње две године кори-
сти институт буџетске резерве
представља флагрантан при-
мер злоупотребе права из За-
кона о буџетском систему”, ка-
же се у саопштењу. Овај по-
крет је медијима доставио и
решење Владе о том претакању
средстава с једне буџетске по-
зиције на другу, подсећајући и
на то шта о томе каже закон.

„Неспособан премијер об-
мањује грађане Србије, сма-
њује плате и пензије да би
платио своју неспособну пара-

зитску партијску машинерију,
не верује у правну државу, ме-
дијске слободе, независне ин-
ституције система, правила и
законе. Цех неспособног пре-
мијера плаћаће сви грађани
Србије”, закључује у саопште-
њу Покрет „Доста је било –
Саша Радуловић”.

„Нотарска служба ће из џепа
избјеглица и протјераних гра-
ђана извући још више новца
него до сада у пракси судова,
адвоката... Избјеглице, про-
тјерани и расељени грађани
морају ’дерати опанке’ обила-
зећи државне институције да
би завршили процес социјал-
не интеграције и остварили
своја људска, стечена и имо-
винска права ’тамо преко’, од-
носно у мјестима гдје су нека-
да живјели. Колико ли само
потврда, уговора, доказа, ра-
зноврсних папира морају при-
бавити, склопити, овјерити? А
то кошта и по увођењу нотара
ће их, засигурно, још више ко-
штати”, каже се у саопштењу
Иницијативног одбора Краји-
шког демократског форума.

Форум подсећа да избегли-
це и протерани спадају у со-
цијално угрожене слојеве, а да

је дужност државе да ту попу-
лацију социјално интегрише.
У условима кризних токова
„свако отварање простора за
прогресију социјалних разли-
ка у друштву у коме је велики
број избјеглица, протјераних
и расељених, као и социјално
угроженог становништва, не-
примјерено је и неморално”,
сматра КДФ.

„Позивање неких народних
посланика на ’средњовековну
историјску аргументацију’ с
циљем оправдавања увођења
нотарске службе као ’прива-
тизоване државне руке” је
анахроно, а држава треба да
смисли примјеренији начин
да буде ’слуга грађана’”, за-
кључује Форум, уз констата-
цију да је узимање преко но-
тара од социјално угрожених
„у раскораку са духом демо-
кратије и народне власти”.

ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР КРАЈИШКОГ 
ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА

Нотари „по леђима”
избеглица

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО 
– САША РАДУЛОВИЋ”

Премијер крши свој
ребаланс буџета

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Наша шанса је у квалитету



ПЕЖО 206 1.4 дизел,
2003. годиште, цена
2.100 евра. 063/441-
195. (СМС)

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

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

ТОЧКОВИ, очувани, за
фолксваген, ауди, зим-
ске гуме тигар 175-70-Р
13, пет комада, 13.000
динара. 063/759-93-82.
(184370)

ЈУГО делови, форд
ескорт, делови.
064/446-22-01. (184389)

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

ГОЛФ 2 ЦЛ и опел кадет
на продају. Тел. 312-
443, 060/015-02-22.
(184419)

ПУНТО 1.7 Д, јединица,
2000. годиште, реги-
строван до јуна, цена
900 евра. Тел. 063/818-
75-44. (184418)

ПЕЖО 407 SW 1.6 HDI,
2005, на име, панорама
кров. 064/508-60-40.
(184412)

ГОЛФ 2, 1.6 Д, 1991.
годиште, регистрован до
априла 2015, лош мотор.
064/206-30-24. (184460)

ОПЕЛ астра 2001. годи-

ште, 1.6 бензинац, вла-

сник, регистрован до

јула 2015, цена по дого-

вору. 063/801-49-32.

(184461)

ЈУГО темпо 1.1, 1999,
прва боја, црвен, ате-
стиран плин. 064/856-
60-65. (184516)

ОПЕЛ суза 1.3, 3 В, 88,
атестиран плин, мета-
лик сив. 064/142-55-93.
(184516)

ПРОДАЈЕМ пежо 205,
регистрован. 062/166-
55-92. (184764)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени
мењачи, алу фелне,
остало. 064/856-60-65.
(184516)

ПРОДАЈЕМ БМВ 325
ТДС, дизел, 1997, реги-
строван до августа.
062/847-34-83. (184520)

ЗАСТАВА 128, 203,
плин атест, евро кука,
власник, регистрован.
064/218-64-92. (184617)

ФИЈАТ брава 1.4, метан,
2001. годиште, тек реги-
строван, одлично стање,
1.600 евра. 060/333-65-
80. (184646)

ФИЈАТ пунто, стило,
мултипла, брава, нова
крома, ulysse у делови-
ма, сви мотори и моде-
ли. 063/807-24-67,
063/289-350. (184601)

ПОЛО 2002. годиште,
1.2 бензин, 3 В, власник,
2.500 евра. 064/199-24-
56. (184549)

ЛАДА нива 2008, гас,
кука, гуме, зима-лето,
радио блаупункт, реги-
строван, 3.500 евра,
изванредан, Ауто-цен-
тар „Пивашевић”. Тел.
013/333-355. (184571)

ВОЛОВО С 40, 1.9
дизел, степвеј, 1.6 плин,
пасат, 2008. годиште.
065/886-75-38, 065/370-
04-44. (184844)

ОМЕГА караван 2.0,
1991. без улагања, пежо
1.8, 1994, оба регистро-
вана. 061/145-86-68.
(184846)

ОПЕЛ корса 1.7 дизел,
први власник, прва
регистрација, 2000.
годиште, гаражирана,
цена 1.800 евра.
062/156-25-90. (184851)

ФОЛКСВАГЕН пасат Б 5
+, 2002. децембар, кли-
матроник, аутоматик,
кожа, одличан, погле-
дај. 371-248, 063/729-
11-75. (184757)

ПУНТО, 1.2, 2006, пето-
ра врата, металик сив,
власник. 064/130-36-02.
(184758)

КСАРА пикасо, 1.6
ХДИ, крај 2005, 130.000
км, може замена.
064/130-36-02. (184758)

СИТРОЕН саксо 1.5 Д,
2003. годиште, власник,
очуван. 063/377-524.
(184716)

РЕНО клио 1, 1997.
годиште, 1.2 Б, одлично
стање, регистрован до
августа 2015, 1.200
евра. 065/954-95-49.
(184722)

ХЈУНДАИ аксент 1.5 Б,
2004, клима, рег. до
маја 2014, одлично ста-
ње, 1.900 евра. 064/853-
43-88. (184722)

ПАСАТ Б 3, 1991, у екс-
тра стању, бензин, плин.
063/118-70-80. (184728)

ПРОДАЈЕМ опел астра,
2009, 1.7 фул, може
замена. 066/412-677.
(184677)

СИТРОЕН саксо, 2002,
регистрован до 30. јуна
2015. 062/634-318.
(184688)

ФОЛКСВАГЕН пасат 1.9
ТДИ, тегет плав, 1998.
годиште, регистрован,
2.700 евра. 062/647-
326. (184779)

ПРОДАЈЕМ комби иве-
ко 1996. годиште.
069/220-27-07. (184803)

ЈУГО 55, 1989. годиште,
регистрован до краја
августа 2015. Тел.
064/983-90-43, 062/825-
26-09. (184819)
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СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила
и катализатора, неис-
правних, исправних,
хаварисаних, продаја
половних, резервних
делова, ауто-механи-
чарске услуге. 064/552-
31-19, 069/203-00-44.
(183198)

НАЈПОВОЉНИЈИ стал-
ни откуп свих врста
возила, страних, дома-
ћих, хаварисаних, неис-
правних. 066/409-991,
063/782-82-69. (183198)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, до 100
евра. 063/122-13-96.
(184145)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
500 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(184634)

КУПУЈЕМ кола исправ-
на и неисправна од 80
до 500 евра. 062/193-
36-05. (184820)

КУПУЈЕМ кола у било
ком стању, од 100 до
600 евра. Долазим на
позив. 063/165-83-75.
(184820)

ПРОДАЈЕМ корпу за
трактор оригинал
фабричка, може заме-
на. Долово, 063/151-88-
53. (184749)

ИЗДАЈЕМ гаражу, мага-
цин 52 м2, 10 х 5 х 3.
616-024, 063/747-95-26.
(183919)

ПРОДАЈЕМ рачунар
пентијум 4. 351-592,
065/583-38-53. (184575)

ВЕШ-МАШИНА, ел.
шпорет, замрзивач и
половни делови од веш-
машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (184523)

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

ФРИЖИДЕР аристон,
уградни, неисправан,
мало коришћен, дрвена
каца 500 л, храстова.
063/811-24-99. (184792)

ФРИЖДИЕР, ком-
бинацијa, веш-машинa,
половни делови горење,
ЕИ, обод. Мића,
013/346-790, 064/129-
73-60. (184841)

БУНДА на продају,
црна, с капуљачом, већи
број. 063/883-12-82.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ стилски
гардеробни орман, баш
леп, 5.000 дин. 064/438-
43-47. (СМС)

ЋУРКЕ и прасићи на
продају. Живи и уредни.
065/410-97-34. (СМС)

ПИЛИЋИ на продају.
Живи и уредни. Могућ-
ност кућне доставе.
065/410-97-34. (СМС)

ПРАСИЋИ на продају.
Могућност услужног кла-
ња. Новосељански пут
175. 064/303-28-68. (СМС)

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

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

ПРОДАЈЕМ фитнес
справе за теретане и
фитнес центре, као
нове, из увоза, повољно.
Мики, Мраморак.
062/171-37-40. (184034)

СТЕПЕНИШТА храст,
јасен, буква, прозори,
врата, израда/монтира-
ње. 063/732-82-16.
(184103)

СВИЊСКЕ полутке,
квалитетне, све величи-
не, кућна достава.
065/614-74-40, 633-250.
(184109)

ГРАНТИНА коцка 10 х
10, за паркинге.
063/771-55-44, 063/246-
368. (184060)

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

ШЛАЈФЕРИЦА за пар-
кет, шлајферица за
терацо, дизалица грађе-
винска, вага 500 кг.
064/810-30-91. (184442)

ПРОДАЈЕМ стеону
јуницу, седам месеци,
симентал расе. 013/616-
855. (184362)

КОКЕ носиље, старе
десет месеци, 400 дина-
ра комад. 060/054-67-
70. (184379)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, као нове,
достава, монтирање,
гаранција. 062/974-14-
04. (184388)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, достава,
повољно. 064/494-90-
23. (184391)

КРОВНИ прозори два
комада, половни.
013/347-209. (184392)

ПРОДАЈЕМ дебеле сви-
ње, може и полутке.
Тел. 617-336, 063/865-
80-31. (184397)

БЕЛИ патуљасти шнау-
цери, мужјаци, вакци-
нисани, два месеца.
064/280-38-14, 061/335-
31-17. (184411)

ПРОДАЈЕМ ходалицу
четири точка, одлична,
4.000 динара. 063/895-
52-10, 013/319-987.
(184425)

ПРОДАЈЕМ антидеку-
бит душек, звати после
12. 063/216-943.
(184458)

ПЕЛЕТ, преостале
количине, продајем,
буква, квалитетно.
063/322-847. (184457)

ДЕЧЈИ радни сто, кре-
вет, врата, горионик на
нафту, гуме са фелнама
голф 2. 064/206-30-24.
(184460)

ПРОДАЈЕМ самоносећи
бакарни кабал 120
метара, 120 евра.
063/800-01-96. (184462)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, два
киловата, исправна, 80
евра. 063/800-01-96.
(184462)

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

ТЕЛЕВИЗОР беко Е 51,
исправан, скарт, даљин-
ски, 4.000 динара.
063/808-95-53. (184474)

ПРОДЈЕМ вишак огрев-
ног дрвета, буква.
065/331-82-63. (184511)

ПРОДАЈЕМ ЦО 2 апа-
рат 175 ампера, орахове
фосне 4 цм. Тел.
063/740-16-11. (184515)

ПРОДАЈЕМ ауто-при-
колицу, мењач аудија,
моторне тестере 41 ста-
ри тип, 180 нови тип.
Тел. 064/822-96-82.
(184518)

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

НА ПРОДАЈУ шиваћа
машина ибердек, сто за
кројење и нож за кроје-
ње. 069/726-862.
(184537)

СВИЊЕ дебеле, око 160
кг. Тел. 331-727, Стеви-
це Јовановића 18, Пан-
чево. (184530)

ПРОДАЈЕМ меснате
товне свиње. 062/880-
05-41. (184573)

ПРОДАЈЕМ мермотерм
1.200 вати, шиваћу
машину, ораховину.
064/276-08-08. (184636)

ПРАСИЋИ, јагњићи на
продају, повољно. Услу-
жно печење на
дрва/ражањ. 064/997-
79-09. (184614)

ПРОДАЈЕМ прасиће (25
кг) и дебелу свињу у
Омољици. 618-195.
(184618)

ПРОДАЈЕМ шпорет и
дечји креветац.
063/748-72-63. (184619)

ПРОДАЈЕМ троседе,
каучеве, регале, гарни-
туре, витрине, комоде,
сто + 12 столица, спава-
ћу собу, комбиновани
фрижидер, дечја коли-
ца, телевизоре, двоседе,
ел. шпорете, сто + чети-
ри столице, ТА пећи,
машину за веш, суђе,
мост регале, тепихе,
разно. 063/107-78-66.
(184553)

ПРОДАЈЕМ меснате
товне свиње. 063/812-
36-04, 062/691-205.
(184573)

НА ПРОДАЈУ полован
намештај из Швајцар-
ске, дневне собе, спава-
ће, кухиње, трпезарије,
столови, столице и још
много тога. Обезбеђен
превоз. 064/445-24-95,
065/592-78-75. (184576)

ПРОДАЈЕМ дрвену
трпезаријску угаону
клупу, сто и столице,
повољно. 064/959-98-
64. (184585)

ПРОДАЈЕМ кукуруз,
жито, јечам, житарице,
доносим на кућну адресу,
продајем товљенике. Тел.
064/129-45-43. (184600)

КОМБИНОВАНИ фри-
жидер, замрзивач,
8.000, ловачка пушка
бокерица руска, футро-
ла, 25.000, лицима са
дозволом. 617-260.
(184542)

ПРОДАЈЕМ две шиваће
индустријске машине,
ТВ самсунг, 56 цм, све у
суперстању. 063/801-
27-15. (184652)

РАСПРОДАЈА: раскла-
пајући тросед, мојца
фотеља, барске столице,
алуминијумска врата,
дечји итисион, кухињ-
ски радни део. 343-704.
(184668)

СВИЊЕ, 110–150, може
и у полуткама, повољно.
063/742-05-16. (184673)

ЈЕФТИНО, ел. шпорет,
столице, лежај, сточић,
тепих, телевизор.
064/276-09-54. (84674)

ПРОДАЈЕМ пећи на
плин, две алфе 6, једна
маја 12, може замена.
Долово. 063/151-88-53.
(184749)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 2,5
кв. 062/819-01-09.
(184752)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsЧетвртак, 20.новембар 2014.18

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА 

МАШИНЕ 

ГАРАЖЕ 

АПАРАТИ 

КУПОПРОДАЈА 

ПОНУДА



ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монти-
рање, гаранција, повољ-
но. 060/601-27-15.
(184753)

ПРОДАЈЕМ две ТА пећи
од 6 кв. 064/130-36-02.
(184758)

НА ПРОДАЈУ сплав
„Сунце”. 064/184-87-50.
(184766)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте. 063/773-45-97,
371-568. (184763)

ШИЉЕГАН на продају.
064/380-56-30. (184699)

ПРОДАЈЕМ кревет, сто,
угаону и шпорет на чвр-
сто гориво. 069/371-36-
77. (184703)

ПРОДАЈЕМ ветрогене-
ратор Wind Power Air X
12 V, 450 W i invertor
750 W, 500 евра.
064/134-57-09. (184710)

ХРАСТОВА балконска
двокрилна врата 2,17 х
2,09 м, једнокрилни
прозор 1,40 х 1,40, са
дрвеним шалонима.
064/288-12-33. (184739)

ЗАМРЗИВАЧ сандучар
410, 260 л, веш-машине,
фрижидери, ТА пећ
2,2–3,5 кв, регал, разни
лежајеви, трпезаријски
сто са столицама, шива-
ћа. Тел. 342-689,
063/861-82-66. (184694)

ЈЕФТИНО продајем
машину за веш, горење.
061/301-49-55. (184689)

ПЛИНСКИ тучани
камин на гас, као нов,
250 евра фиксно.
063/332-825. (184685)

НА ПРОДАЈУ фотеље из
кафића. 060/553-52-25.
(184793)

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

КАВЕЗ са 40 препелица,
кавез за носиље и инку-
батор, француски
лежај, веома повољно.
013/237-40-65. (184795)

ПРОДАЈЕМ радијаторе,
греде, стаклену вуну,
врата. 061/634-32-93.
(184799)

ПРОДАЈЕМ мали бој-
лер, плинску боцу уза
ауто и сателитску анте-
ну. 064/866-23-56,
064/475-78-16. (184796)

ПРОДАЈЕМ нов трпеза-
ријски сто и шест столи-
ца, повољно. Тел.
066/261-184. (184808)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи од 2 до 6 кв,
гаранција две године.
Тел. 063/822-41-25.
(184810)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи 2–6 кв,
достава, монтирање,
гаранција. 063/182-08-
95, 335-974. (184810)

ПРОДАЈЕМ фрижидер
са замрзивачем, маши-
ну јадранку, и ружу
електроник, сто за сто-
ни тенис. 062/801-40-
70. (184825)

ФРИЖИДЕРИ, замрзи-
вачи, веш-машине,
сушилице, шпорети из
Немачке, гаранција.
062/824-23-21. (184832)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
комора 750 л. 063/314-
877. (184834)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (184845)

ПРОДАЈЕМ бош фри-
жидер, висина радног
дела, 40 евра. 064/866-
23-99. (184848)

ЗИМСКЕ гуме, барум
поларис 165/70/Р 14,
половне, продајем
повољно. 063/876-10-
43. (184850)

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена за лио.
062/974-14-04. (1843388)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи.
061/137-98-10. (184388)

КУПУЈЕМ перје, покућ-
ство. 066/900-79-04.
(184388)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
долазим на кућну адре-
су. 064/484-13-76,
061/322-04-94. (184830)

КУПУЈЕМ неисправне
веш-машине, шпорете,
бојлере, замрзиваче,
фрижидере, гвожђе.
061/287-48-87, 064/126-
11-28. (1844120)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе
славине, старе веш-
машине, фрижидере,
замрзиваче, ел. моторе,
акумулаторе, каблове и
остали метални отпад.
0 6 0 / 5 2 1 - 9 3 - 4 0 .
(184470)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, сато-
ве, пенкала. Тел. 315-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (184641)

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
добро плаћам. 060/601-
27-15. (184753)

КУПУЈЕМ старе: стри-
пове – Лунов Магнус
стрип, златна серија,
пенкала, хемијске олов-
ке, ручне, џепне сатове,
играчке до деведесетих,
индијанце, албуме
кошаркаша, фудбалера,
омоте чоколада... Неша,
064/187-56-80. (184729)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, раз-
гледнице, књиге, ситне
антиквитете... 013/233-
35-01, 064/265-82-98.
(184779)

КУПУЈЕМ: перјане
дуње, јастуке и јоргане,
старе лампе, сатове,
порцелан, стари новац,
чираке и друго.  335-
930, 063/705-18-18.
(184810)

КУПУЈЕМ ТА пећи свих
врста. 064/366-57-87.
(184810)

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

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

ХИТНО, повољно про-
дајем плац, 3,5 ари, 1/1
власник, Димитрија
Туцовића 115. 063/286-
028. (184135)

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

ПЛАЦ, 5, 10, 20 ари,
врло повољно, Новосе-
љански пут. 066/385-
289. (184277)

ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена
градња, 13 ари.
064/921-01-57. (184280)

МИСА, кућа комплетно
завршена, два одвојена
стана, 6 ари. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (184445)

СТРОГИ центар, кућа
180 м2, 100.000. „Una-
Dalli”, 064/255-97-50.
(184445)

КУЋА, нова Миса, 240
м2, на 2,3 ара плаца,
нова, близу вртића
„Петар Пан”, 60.000
евра, власник. 063/826-
97-09. (184365)

ВИКЕНДИЦА, Девојач-
ки бунар, 80 м2, на 7
ари, струја, вода.
063/841-16-27. (184265)

КУЋА на 10 ари плаца,
на продају, Горњи град.
064/133-32-02. (184373)
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ПРОДАЈЕМ њиву,
Јабучки пут, 43 ара,
могућност градње.
064/182-28-85. (184413)

ПРОДАЈЕМ кућу у Гор-
њем граду. Тел.
069/737-479. (184424)

СТАРА кућа на продају
близу Зелене пијаце.
063/814-56-25. (184420)

МАРГИТА, кућа 110 м2,
на 5 ари плаца, договор.
063/720-55-66. (184540)

ПРОДАЈЕМ воћњак,
стари црепајачки пут,
32 ара. 063/856-74-02.
(184503)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, покривена, грађе-
винска дозвола, 33.000,
договор. 065/258-87-77.
(184487)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
нову кућу 140 м2, за
мање, може и Црногор-
ско приморје, 80.000
евра, Синђелићева 19-ц.
063/779-90-89. (184488)

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

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

ПРОДАЈЕМ кућу с пла-
цем 14 ари, 26.000 евра.
Тел. 367-118. (184590)

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

ЈАБУЧКИ пут, лепа дво-
собна кућа, 62 м2, пот-
кровље незавршено, 7,2
ара, 28.000. „Кров”,
0 6 0 / 6 8 3 - 1 0 - 6 4 .
(184603)

ЦЕНТАР, прометна
улица, кућа четири ета-
же, око 600 м2, 10 ари,
180.000. „Кров”,
0 6 0 / 6 8 3 - 1 0 - 6 4 .
(184603)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа, 14 ари грађевин-
ског плаца. 064/665-89-
64, 064/549-08-78.
(1784549)

БАШТОВАНИ, близина,
идеалних 67 ари, кући-
ца, бунар, 15.000.
063/217-194. (184563)

БЕЗ посредника прода-
јем кућу на Тесли,
повољно. 063/193-26-80,
013/321-944. (184564)

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

ПЛАЦ 14 ари, грађевинско
земљиште, близу Панчева,
повољно, власник. Тел.
069/322-69-29. (184581)

14 АРИ, Баваништански
пут, грађевинска зона,
договор, власник.
063/750-66-85. (183881)

НОВА кућа на продају, 135
м2, усељива, повољно. Тел.
064/313-89-00. (184659)

ПРОДАЈЕМ земљу,
њиву, један и по ланац
или 84 ари на Јабучком
путу, код „Леди” пумпе.
Тел. 235-71-09,
060/035-71-09. (184581)

НА ПРОДАЈУ кућа 130
м2, 14 ари плаца, Војло-
вица, 45.000, договор.
063/778-48-35. (184666)

ПРОДАЈЕМ плацеве, 15
ари и 20 ари, Охридска
улица, Кудељарац.
065/669-47-56. (184658)

ОМОЉИЦА, 36, 1,34,
8.000, Омољица, 48,
4,67, 18.000. „Милка
М”, 064/744-28-66.
(184642)

СТАРЧЕВО, 90, 4,47,
30.000, Омољица, 185, 7
ари, 28.000. „Милка М”,
064/744-28-66. (184642)

НОВА Миса, кућа у
низу 6 х 10, три етаже,
добра локација.
063/879-51-40. (184612)

СТАРИ црепајачки пут,
воћњак, викендица,
башта, 20 ари, легализо-
вано. 063/879-51-40.
(184612)

ПРОДАЈЕМ, центар,
спратна, Жарка Зрења-
нина 230 м2, 108.000
евра, ексклузивна кућа.
„Ковачевић”, 060/505-
10-50. (184623)

СТАНОВИ, 53 м2, лока-
ција М. Југовића, 68 м2,
локација П. Чарнојеви-
ћа, поседују употребну
дозволу, цена 820
евра/квадрат. 060/661-
05-79. (184649)

ПРОДАЈЕМ викенд
кућу са девет апартмана
на Копаонику, може
замена. 061/331-29-00.
(184652)

КУЋА, 120 м2, 2,6 ари
плаца, Доњи град, рено-
вирана, укњижена, вла-
сник. 064/211-68-39.
(184660)

ПЛАЦ 15 м  х 45 м,
Пелистерска, 15.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (184853)

РИПАЊ, двоспратани-
ца, укњижена, прелепа,
76 м2, 400 евра/квадрат,
укњижено. 064/167-18-
65. (18485)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Банатском Бре-
стовцу, на Баваништан-
ском путу. Тел.
064/143-64-35. (184746)

ВОЈЛОВИЦА, 92 м2,
плац 7,5 ари, сређена,
26.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(184660)

БАНАТСКИ Брестовац,
16 ари, 85 м2, потребно
реновирање, 11.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(184660)

ЗА АДАПТАЦИЈУ,140
м2, на 3,5 ари, укњиже-
на, 30.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(184701)

КУДЕЉАРАЦ, 92 ара,
Новосељаснки пут, 115
ари, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (184701)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
струја, вода, 40 м2, 12,5
ари, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (184701)

СЕФКЕРИН, одлична,
200 м2, 16 ари, 20 м
фронт, 20.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (184717)

СТАРЧЕВО, 88 м2, 9,3
ара, нова фасада, добра,
27.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(184717)

ПРЕЛЕПА кућа, ближе
центру, 69.000 евра.
„Весна два”, 066/937-
00-13. (184722)

ТЕСЛА, кућа 4.5 ари,
100 м2, 57.000, Тесла,
локал, кућа 90 м2,
69.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (184678)

БНС, 100 м2, 15 ари,
замена стан. „Гоца”,
063/899-77-00. (184678)

КУЋА, Панчево, А зона,
две стамбене јединице, два
дворишта, хитно, повољно.
Звати после 18 сати.
065/226-23-81. (184737)

ПРОДАЈЕМ грађевин-
ски плац, стара Миса.
062/830-85-42. (184733)

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

ПРОДАЈЕМ плац 5 ари,
Старчево, с документа-
цијом. 061/199-58-31.
(184787)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу са два стана, ЕГ, с
плацем, легализовано,
Доњи град. 064/066-78-
43. (184720)

СТАРЧЕВО, Шумице,
трособна 100 м2, спрат-
на, гаража, 20.000.
„Премиер”, 063/800-44-
30. (184813)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Кудељарском насипу,
укњижено, усељиво,
повољно. 060/322-47-
42. (184811)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, празан, у центру,
55 м2, ТА. 064/134-06-
08. (184331)

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

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, без посред-
ника, 52 м2, ЦГ, IV
спрат, 29.000 евра.
063/766-62-01. (182382)

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

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

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

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

ТРОСОБАН, новоград-
ња, 62 м2, Котеж 1, тре-
ћи спрат, укњижено,
45.000 евра, Радничка
3. 063/158-28-92.
(183619)

ЈЕДНОСОБАН, ново-
градња, 31 м2 + тераса,
Котеж 1, приземље,
укњижено, 23.000 евра.
063/158-28-92. (183619)

КОМПЛЕТНО ренови-
ран трособан стан 64 м2

+ 6 м2 тераса, лифт,
централно грејање, хра-
стов паркет, ПВЦ стола-
рија с ролетнама, Стре-
лиште. 069/214-41-49.
(183453)
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СТАНОВИ, нова Миса,
40, 35, 55 м2, Далматин-
ска 36, повољно.
063/377-835. (183901)

ТЕСЛА, двособан, при-
земље, ЦГ, 51 м2 + 6 м2

лођа, власник. 064/668-
89-15. (183800)

ТЕСЛА, на продају тро-
собан комфоран стан,
80 м2, IV спрат, усељив.
063/770-45-55. (183843)

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

БЕОГРАД, центар Кара-
бурме, продајем две
гарсоњере од 30 м2, у
истој згради, без лифта.
063/867-40-25. (184233)

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

СОДАРА, продајем тро-
ипособан стан, сређен,
83 м2, ЦГ, договор.
064/482-44-94. (183924)

ВОЈЛОВИЦА, двори-
шни стан, 61 м2, велико
двориште, гаража.
064/938-41-99. (184456)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у строгом центру,
комплет сређен, све
ново, први спрат, ЕГ,
власник, укњижен.
064/267-62-16. (184444)

ЦЕНТАР, ново, дуплекс,
110 м2, ЦГ, 65.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (184445)

СОДАРА, двособан, ЦГ,
II, укњижен, усељив,
31.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (184445)

СОДАРА, војна зграда,
двоипособан, 70 м2, II,
ЦГ, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (184445)

ТЕСЛА, двособан, 55 м2,
договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (184445)

СОДАРА, трособан, 83
м2, једнособан 40 м2.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (184445)

КОТЕЖ 1, једнособан,
33 м2, укњижен, дого-
вор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (184445)

КОТЕЖ 1, ново, двосо-
бан, 53 м2, I, ЦГ, 750
евра/квадрат. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(184445)

НОВА Миса, сређен
трособан, II спрат,
укњижено, 39.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (184445)

ТЕСЛА, Љубомира
Ковачевића, пијаца 48
(Л), 1,5, ТА, 2/4, проме-
њене водоводне и струј-
не инсталације, укњи-
жен. 063/826-97-09, Аг.
„Економик нет систем”.
(184365)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи, Котеж 1, тросо-
бан, 88 м2, ексклузиван,
повољно. 064/237-32-
87. (184409)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
станови од 50 и 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (184423)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли, без
посредника. 062/960-
82-46. (184422)

ВОЈВОЂАНСКИ буле-
вар, 1,5, 41 м2, VII, тера-
са, власник, 24.000.
064/220-10-92. (184469)

КОТЕЖ 1, ЦГ, 43 м2, три
собе, реновиран, усе-
љив, без посредника,
31.000. 063/808-95-53.
(184474)

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

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, I
спрат, ЦГ, лифт, очуван,
власник, одмах усељив,
киндер зграда, повољно.
063/870-74-56. (184505)

КОТЕЖ 1, 66 м2, IV, ЦГ,
без лифта, 35.000, дого-
вор. 063/115-38-50.
(184504)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
Београд, четворособан,
Котеж 2, трећи спрат.
063/856-74-02. (184503)

ТЕСЛА, двособан стан
на продају, реновиран,
клима, интерфон, вла-
сник. 060/011-49-52.
(184560)

НОВОГРАДЊА, 63 м2, I,
ЦГ, лифт, 700 евра.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, 334-090. (184549)

ЖАРКА Зрењанина, 44
м2, без улагања. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50,
334-090. (184549)

КОТЕЖ 2, леп трособан,
72 м2, III, сунчана стра-
на, 45.000, може замена
за мањи. „Кров”,
060/683-10-64. (184603)

ТЕСЛА, леп двособан,
50 м2, тераса, ЦГ, III,
30.000. „Кров”,
060/683-10-64. (184603)

СТРОГИ центар, одли-
чан, двособан, комплет
сређен, алу столарија,
52 м2, тераса, ЦГ, III,
40.000. „Кров”,
060/683-10-64. (184603)

ГАРСОЊЕРА, центар,
12 + 8, комфорна,
9.000, договор. „Јури-
чан”, 346-737. (184596)

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

ТЕСЛА, трособан, два
нивоа, нов, IV, ТА, 19.000.
063/217-194. (184563)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан на Содари, ком-
плетно реновиран,
ПВЦ, власник. 063/325-
916. (184562)

ПРОДАЈЕМ стан, 76 м2,
Содара, I спрат, Дрин-
ска 15. 066/342-763,
013/342-763. (184592)

НА ПРОДАЈУ двособан
стан у Панчеву, у Ул. М.
Гупца 46. Тел. 060/748-
53-90. (184595)

ДОЊИ град, 16 м2,
11.000; Самачки, III, 18,
15.000. „Mилка М”,
063/744-28-66. (184642)

ПЕПЕЉАРЕ, II, 58,
35.000; Стрелиште, IV,
88, 40.000. „Mилка М”,
063/744-28-66. (184642)

ГОРЊИ град, 81 м2, 2
ара, 30.000; Стрелиште,
ПР, 49, 28.000. „Mилка
М”, 063/744-28-66.
(184642)

ЗЕЛЕНГОРА, ВП, 44,
25.500; Тесла, ВП, 38,
21.000. „Mилка М”,
063/744-28-66. (184642)

НОВОСЕЉАНСКИ, ПР,
71, 44.000; центар, ПР,
59, 35.000. „Mилка М”,
063/744-28-66. (184642)

СТРЕЛИШТЕ, I, 42,
23.500; Тесла, III, 61,
34.500. „Mилка М”,
063/744-28-66. (184642)

ЦЕНТАР, II, 32, 24.500;
Г. град, ВП, 29, 20.000.
„Mилка М”, 063/744-28-
66. (184642)

СТРЕЛИШТЕ, III, 52,
29.000; центар, III, 52,
35.000. „Mилка М”,
063/744-28-66. (184642)

ЦЕНТАР, 78, ПР,
42.000, Новосељански
59, 15 ари, 20.000.
„Mилка М”, 063/744-28-
66. (184642)

КОТЕЖ 1, VI, 71,
45.000; центар, I, 71,
61.000. „Mилка М”,
063/744-28-66. (184642)

ЈЕДНОСОБНИ, Содара,
38, 20.000; Котеж,
24.500, центар, 25.000.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (184605)

ТЕСЛА, 45, одличан,
26.000, двособан, ЦГ,
31.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(184605)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
ЦГ, 25.000; Котеж, 46,
26.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(184605)

ШИРИ центар, двори-
шна гарсоњера, одлич-
на, усељива, 12.000.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (184605)

ПОВОЉНО продајем
два дворишна стана.
061/804-97-23. (184607)

ТЕСЛА, 48 м2, ЦГ, сре-
ђен, одмах усељив,
укњижен, без посредни-
ка. 063/208-017.
(184611)

ПРОДАЈЕМ, нова Миса,
44 м2, ТА, усељив, II,
18.500, леп. „Коваче-
вић”, 060/505-10-50.
(184623)

ПРОДАЈЕМ, Стрели-
ште, нов, I, TA, 44 м2,
усељив, 25.000 и двосо-
бан, I, ЦГ, 32.500.
„Ковачевић”, 060/505-
10-50. (184623)

ПРОДАЈЕМ, центар,
нов једноипособан,
тераса, ЕГ, приземље,
26.500. „Ковачевић”,
060/505-10-50. (184623)

ВЕЛИКИ избор станова.
„Ковачевић”, 060/505-
10-50. (184623)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан у Београду за
стан/кућу у Панчеву.
064/280-26-26. (184677)

ПРОДАЈЕМ апартмане
на Копаонику, може
замена. 061/331-29-00.
(184652)

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

НОВИ станови, зграда,
близу центра, III спрат,
50 и 69 м2, укњижени.
064/049-62-72. (184650)

СТРЕЛИШТЕ, 41 м2, јед-
ноипособан, ВП, ЦГ,
23.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (184560)

ЦЕНТАР, 30 м2, III, TA,
25.000, договор, 34 м2,
III, ЦГ, 26.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (184560)

ТЕСЛА, 30 м2, комплет
сређен, VII, ЦГ.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (184560)

КОТЕЖ 2, 60 м2, ВП, ЦГ,
30.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(184560)

СОДАРА, 35 м2, I, ЦГ,
20.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(184560)
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ВВААЖЖННОО  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!

ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА  ООГГЛЛААССАА  ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на

надокнаду трошкова.
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КОТЕЖ 2 80 м2, III, ЦГ,
46.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (184560)

СОДАРА, 78 м2, IV, ТА,
трособан, 35.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (184560)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, II, ЦГ, 32.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (184560)

КОТЕЖ 2, ВП, 2,0, 47 м2,
ЦГ, 28.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(184701)

СТРЕЛИШТЕ, 1,0, 43 м2,
тераса, ЦГ, ВП, 26.000,
договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (184701)

ТЕСЛА, 41 м2, ТА, I, сре-
ђен, укњижен, 27.000,
договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (184701)

МАРГИТА, улични део
40 м2, плус 20 м2,
15.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(184701)

ТЕСЛА, 3,0, II, ТА, сре-
ђен, хитно. 064/112-40-
78. (184714)

ТЕСЛА, мањи једносо-
бан, ВП, ЦГ, 20.000,
фиксно. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(184717)

КОТЕЖ 2, леп једноипосо-
бан 36 м2 + тераса, ВП,
26.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901. (184717)

МИСА, „Тргопродукто-
ва” зграда, једнособан,
43 м2, ТА, 18.500.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (184717)

ДВОРИШНИ, Ослобође-
ња, једнособан, 34 м2,
12.500. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901. (184717)

ПРОДАЈЕМ салонски
стан, строги центар, 86
м2, ЦГ. 061/520-05-15.
(184178)

ТЕСЛА, код „Авива”,
новија, IV, ТА, једносо-
бан, 32 м2, 21.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (184717)

ТРОСОБАН, 86 м2,
Мике Петровића Аласа,
42.000. „Весна два”,
066/937-00-13. (184722)

ПРЕЛЕП двособан,
Котеж 2, I део, нижа
спратност, 36.000.
„Весна два”, 066/937-
00-13. (184722)

ЈЕДНОИПОСОБАН на
Тесли, повољно, 24.000
евра. „Весна два”,
066/937-00-13. (184722)

ОПРЕМЉЕН фаст-фуд
киоск продајем или
мењам за стан, могућ-
ност доплате. 063/700-
38-51. (184723)

ЦЕНТАР, двособан, 55,
38.000; двоипособан,
59, 34.000,улично, 45,
14.000, Содара једносо-
бан, 33, 22.000. „Јанко-
вић”, 348-025. (184731)

ТЕСЛА двособан, 53,
31.000; Котеж 2, двосо-
бан 57, 30.000; Стрели-
ште, једноипособан, 48,
22.000; трособан, 80,
39.000; двособан,
30.000. „Јанковић”, 348-
025. (184731)

СОДАРА, једнособан, II,
лифт, ЦГ, 33 м2, 22.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (184733)

СОДАРА, двоипособан,
II, лифт, 65 м2, ЦГ,
38.500. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(184733)

КОТЕЖ 1, двособан, IV,
56 м2, ЦГ, 32.500. „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30. (184733)

ТЕСЛА, двособан, III,
лифт, 52 м2, ЦГ, 30.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (184733)

ЦЕНТАР, двособан, III,
55 м2, ЦГ, две терасе,
38.000. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(184733)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
II, 72 м2, ЦГ, 43.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (184733)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
VI, 78 м2, ЦГ, 39.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (184733)

СОДАРА, 38 м2, једносо-
бан, ЦГ, клима, КТВ,
интерфон, два лифта,
одличан, без улагања,
одмах усељив, власник.
060/555-25-42. (184686)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, 36 м2, I, 21.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(184678)

ТЕСЛА, мањи двособан,
36 м2, сређен, 26.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(184678)

КОТЕЖ 2, 50 м2, двосо-
бан, 29.000; трособан 74
м2, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (184678)

ЦЕНТАР, четворособан,
90 м2, 66.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (184678)

ДВОСОБАН, 56 м2,
39.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (184678)

НОВ неусељен стан,
Тесла, код пијаце, 37 +
12 м2, галерија
(дуплекс), једнособан +
галерија, леп и миран
крај, квалитетна зграда,
IV, нема лифт, 18.500,
без посредника.
065/567-56-78. (184684)

ЈЕДНОСОБАН, Содара,
застакљена тераса, ЦГ,
телефон, клима, усе-
љив. 060/555-25-42.
(184686)

КОТЕЖ 1, 2,0, 57 м2, ЦГ,
III, 33.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(184697)

СТРЕЛИШТЕ, 2,0, ЦГ,
64 м2, ВПР, усељив. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (184697)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
II, ЦГ, две терасе,
„Радове” зграде, 39.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (184697)

ЦЕНТАР, дворишни
стан, једнособан, 30 м2,
11.000 евра. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(184697)

КОТЕЖ 2, 80 м2, ЦГ, VI,
трособан, усељив,
41.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(184697)

ПЕПЕЉАРЕ, 58 м2, ТА,
I, двоипособан, укњи-
жен, 27.500. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(184697)

СОДАРА, 2,0, 58 м2, ЦГ,
III, 34.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(184697)

НОВА Миса, 54 м2, ТА,
I, 2,0, 26.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(184697)

ДВОСОБАН стан, 53 м2,
I спрат, Тесла, близу
„Диса”, ТА. 013/251-89-
08. (184759)

ДВОРИШНИ једносо-
бан стан са грејањем и
баштом, 14.000.
062/885-43-20. (184766)

ПРОДАЈЕМ, Содара,
двособан стан, 64 м2.
063/314-877. (184833)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан, од 59 м2,
у киндер згради.
063/102-94-45. (184840)

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

ТРОСОБНИ, Стрели-
ште, 38.000; Котеж 2,
45.000; центар 45.500.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (184814)

СОДАРА, двособан, 55
м2, ЦГ, VII, лифт,
30.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(184814)

КОТЕЖ 1, једнособан,
36 м2, ЦГ, сређен, са
стварима, сутерен,
18.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(184814)

КОТЕЖ 2, двособан, 58
м2, ВП, тераса, укњи-
жен, 31.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(184814)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА, ВП, укњижен,
27.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(184814)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, VII, ЦГ, 26.500 и
52 м2, IV, TA, 22.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (184814)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, 37 м2, ЕГ, IV, новија
градња, 29.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (184814)
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ЗЕЛЕНГОРА, мањи дво-
собан, ТА, II, укњижен,
23.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (184814)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан, нов, ПВЦ стола-
рија, ЦГ на струју, цена
по договору. 065/822-
48-22. (184818)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, нов, екстра сређен.
065/822-48-22. (184818)

ЦЕНТАР, двоиособан,
60 м2, ЦГ, нов, ПВЦ сто-
ларија. 065/822-48-22.
(184818)

ЦЕНТАР, троипособан,
88 м2, ЦГ, нов, ПВЦ сто-
ларија. 065/822-48-22.
(184818)

ТЕСЛА, станови у
изградњи, разних струк-
тура, екстра сређени,
ЦГ. 065/822-48-22.
(184818)

КУПУЈЕМ станове.
Исплата одмах.
060/505-10-50. (184623)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине,
све локације, брза реа-
лизација. 063/744-28-
66. (184642)

КУПУЈЕМ једнособан,
двособан стан за рено-
вирање, брза  исплата.
064/206-55-74. (184814)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан намештем стан у
центру, шиваћу ориги-
нал машину продајем.
065/445-64-70. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 2, 100 евра,
ненамештен, ЦГ.
064/897-48-80. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан. Тел.
066/631-31-80. (184264)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 2, 100 евра,
ненамештен, ЦГ. Број за
инфо. 0642677259.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан на
Стрелишту, ЦГ, теле-
фон, интерфон. Тел.
064/357-85-49. (184158)

КОТЕЖ 2, двособан
намештен стан.
062/342-486. (183800)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, грејање, топла
вода, Котеж 2. Тел. 251-
07-96, 065/910-36-52.
(184166)

ИЗДАЈЕМО намештену
собу са централним гре-
јањем; употреба кухиње
с трпезаријом и купати-
ла. Стрелиште, 064/548-
66-75, 063/716-82-53.
(184452)

САМИЦУ/САМЦА при-
мам у центру града,
засебан улаз. Тел. 315-
297. (184372)

КОД „Авива”, Тесла,
издајем намештен јед-
нособан стан самцу.
065/353-07-57. (184376)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, кућа, полунаме-
штен, и двособан стан,
кућа, полунамештен,
Карађорђева. 064/994-
13-16. (184377)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан са грејањем на
Стрелишту. 064/842-92-
10. (184385)

ИЗДАЈЕМ повољно стан
у кући, ЦГ, Стрелиште,
близу  „беовоза”. Тел.
013/361-872, 063/219-
532. (184387)

ИЗДАЈЕМ повољно тро-
собан стан, празан,
Котеж 1. Тел. 317-313.
(184399)

ИЗДАЈЕМ стан, једнои-
пособан, Тесла, Илије
Гарашанина 10, зграда,
ТА. 231-56-00, 065/468-
76-27. (184402)

ИЗДАЈЕМ екстра опре-
мљен једнособан стан
на дужи период.
063/262-127. (184404)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан на Котежу 2.
064/212-53-94. (184411)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Содари и гарсо-
њеру у Самачком.
063/617-421. (184418)

ИЗДАЈЕМ екстра наме-
штен стан, шири цен-
тар, грејање плин.
065/288-00-08. (184426)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Содара, други
спрат, намештен, има
лифт. 063/759-98-77.
(184438)

ИЗДАЈЕМ двособан де
лукс стан у Вишњичкој
бањи у Београду, близу
Панчевачког моста.
Комплетно опремљен,
парно грејање, клима,
кабловска, паркинг,
„Макси” у згради, тера-
са, поглед на Дунав.
Одмах усељив. Цена 200
евра. Контакт 063/317-
559. (184433)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, нова
Миса, кабловска, кли-
ма, ТА. 064/231-23-59.
(184467)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Тесли. Тел.
060/303-38-69. (184501)

ИЗДАЈЕМ двособан
полунамештен стан,
кабловска, интернет, ТА
грејање, повољно. Тел.
378-093. (184476)

ДВОСОБАН полунаме-
штен стан, ЦГ, на Стре-
лишту, близу „беовоза”
и „Авива”. 063/717-08-
36. (184478)

СТАН, 44 м2, ТА, наме-
штен, дворишни, Жарка
Зрењанина 13, центар.
064/172-52-51. (184471)

ИЗДАЈЕМ стан с пар-
ним грејањем, Козарач-
ка 78, Панчево.
064/320-85-37, 062/512-
475. (184499)

ИЗДАЈЕМ кућу у Стар-
чеву, за становање.
063/878-71-63. (184509)

ИЗДАЈЕМ стан у центру
Стрелишта, једнособан,
ненамештен, VII, ЦГ.
063/225-714. (184486)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у ширем цен-
тру. 060/040-48-11.
(184495)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, намештен, етажно
грејање, на Тесли, пер-
фектан. 063/173-64-93.
(184512)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у Улици Стевана
Шупљикца, код гараже,
намештен. 061/184-25-
06. (184519)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан у згради, на новој
Миси, телефон, каблов-
ска, интерфон, усељив од
1. децембра 2014.
064/559-14-40. (184517)

ИЗДАЈЕ се једнособан
намештен стан на
Тесли. 062/849-24-41.
(184525)

ИЗДАЈЕМ двособан,
ненамештен, центар
града. 063/131-41-15.
(184531)

ИЗДАЈЕМ једнособан
већи комфоран стан у
кући на спрату, посебан
улаз, струја, кабловска,
клима. Стара Миса,
Козарачка 31. Тел.
013/377-948, 064/500-
94-26. (184535)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан код „Авива”,
Стрелиште, ЦГ.
064/278-43-46, 013/320-
221. (184539)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли, II, TA,
100 eврa. 062/841-85-
74. (184536)

НАМЕШТЕНА гарсоње-
ра за самца или самицу.
064/866-21-13. (184558)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
полунамештен стан на
Содари. 063/876-19-81.
(184562)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж
2, С. Шупљикца 147, IV
спрат. 065/837-22-85,
двоипособан. (184567)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру
самцу. 065/353-07-57.
(184568)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан,
фул сређен, вреди
погледати. Миса,
064/228-53-86. (184574)

САМЦУ намештена
соба с купатилом, посе-
бан улаз, струја.
064/866-23-86. (184577)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан,
Котеж 1, кабловска, ЦГ.
063/164-61-70. (184578)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан у цен-
тру, предност две уче-
нице. Тел. 064/879-80-
64. (184581)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту. Тел.
063/843-39-70. (184584)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, 38
м2, ЦГ, III спрат, пра-
зан. Тел. 064/866-23-57.
(184587)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, у центру,
110 евра. 063/822-94-
87. (184587)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан,
опремљен, 60 м2.
013/331-951, 066/400-
702, 066/335-578.
(184589)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен комфоран
стан, Котеж 2. 064/121-
48-37. (184593)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, шири
центар. 064/489-65-50.
(184593)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, ТА, стамбена згра-
да, Зеленгора. 064/837-
90-60. (184598)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Котежу 2,
повољно. Тел. 063/436-
801. (184543)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, у кући, и прода-
јем плац на Кудељарцу.
343-390, 064/313-86-87.
(184602)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан са ЦГ, центар, 57
м2, ПВЦ столарија.
0 6 3 / 7 7 1 - 3 9 - 7 0 .
(184626)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен стан у Панче-
ву. 063/865-27-89.
(184628)

ИЗДАЈЕМ нов наме-
штен једнособан стан,
центар. 060/417-11-02.
(184630)

У ЦЕНТРУ издајем пра-
зан стан, 56 м2, са ЦГ.
064/357-17-36. (184635)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, полунамештен
на Миси. 013/371-077,
064/274-063. (184637)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли. 063/376-
268. (184639)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан од 65
м2, Котеж 2, централно
грејање, климатизован.
063/847-80-05. (184640)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Котеж 1, сређена, ЦГ,
клима, 100 евра.
063/884-72-61. (184627)

НАМЕШТЕН, центар,
30 м2, ЦГ, зграда, опре-
мљен, издајем. 063/816-
77-96. (18644)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
ненамештен стан на
Тесли, ЦГ. 063/877-25-
31, 013/263-43-24.
(184606)

ИЗДАЈЕМ на дуже полу-
намештен једнособан
стан на Содари, 100
евра. Звати после 15
сати. 064/111-08-68.
(184609)

ИЗДАЈЕМ стан на
Тесли, 58 м2, ЦГ.
060/542-17-01. (184616)

ИЗДАЈЕМ стан од 52 м2,
на Котежу 2, цена
повољна. Информације
на 063/156-54-53.
(184621)

ЦЕНТАР, издајем
намештену собу.
063/761-03-56. (184648)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан. 063/777-27-
08, 013/355-575.
(184654)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан.
062/415-322, 013/371-
024. (184654)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж
1, 50 м2, намештен,
може и празан.
065/665-75-10. (184653)

КОТЕЖ 2, двособан
стан, грејање, лифт,
телефон, цена по дого-
вору. 063/765-84-50. 

НАМЕШТЕНА двори-
шна гарсоњера, Тесла,
код „Авив парка”, 70
евра. 060/333-01-50.
(184665)

ИЗДАЈЕМ сређен дво-
ришни стан у центру од
30 м2. 064/076-86-67.
(184675)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, Стре-
лиште, центар, депозит.
064/131-44-67. (184676)

ЈЕФТИНО издајем
намештену гарсоњеру,
ужи центар. 063/810-
92-39. (184664)

НАМЕШТЕН једноипо-
собан стан, три собе,
депозит обавезан.
064/438-12-35. (184702)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан са греја-
њем. Тел. 062/213-224.
(184713)

ИЗДАЈЕМ стан, 43 м2,
Стрелиште, комплетно
намештен. 064/066-78-
43. (184720)

СТРЕЛИШТЕ, леп тро-
собан, ненамештен, ЦГ,
усељив. 064/064-95-65.
(184731)

ШИРИ центар, издајем
кућу, стамбено-послов-
не намене. 062/347-667.
(187435)

Ј Е Д Н О И П О С О Б А Н ,
намештен, Котеж 1,
други спрат, издајем од
1. децембра. 064/888-
59-60. (184736)

Ј Е Д Н О И П О С О Б А Н
стан у Зеленгори, 44 м2,
без грејања, ненаме-
штен. 061/159-74-50.
(184679)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Котежу 1, ЦГ,
кабловска. 065/636-65-
70. (184683)

ДВОСОБАН комфоран
стан, 57 м2, централно
грејање, кабловска,
телефон, интерфон,
клима, блиндирана вра-
та, Содара, цена по
договору. 064/212-84-
72. (184691)

ПРАЗАН двособан стан,
Стрелиште, на дуже.
064/267-45-05, 061/286-
41-00. (184695)

ДВА двособна стана на
Тесли, један је полуна-
мештен, ТА грејање, а
други парно. 064/235-
78-00. (184698)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан са греја-
њем на Стрелишту, зва-
ти после 16 сати.
064/388-38-57. (184762)

ИЗДАЈЕМ намештен
засебан једнособан стан
са грејањем, на Миси.
370-032, 064/214-41-79.
(184755)

ИЗДАЈЕМ самцима дво-
креветну собу с купати-
лом, близу центра. Тел.
062/967-12-07. (184801)

ИЗДАЈЕМ, Тесла, код
„Авива” двособан ком-
форан стан, усељив.
069/235-34-96. (184775)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан у Зеленгори,
повољно. 065/891-09-
87. (184777)

Четвртак, 20.новембар 2014. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 23

СТАНОВИ 

ПОНУДА 

СТАНОВИ 

ПОТРАЖЊА 

СТАНОВИ 

ИЗДАВАЊЕ 



ИЗДАЈЕМ двособан
стан намештен, на
Содари. Тел. 064/122-
69-95. (184784)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан са централним гре-
јањем, телефон, интер-
нет и кабловска.
063/337-851. (184786)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, преко пута „Авив”
парка. 064/255-86-58.
(184789)

СТАН 45 м2, намештен,
сређен, ТА, интернет,
паркинг. 064/616-60-76.
(184823)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, ТА, код хотела
„Тамиш”, 80 евра.
064/122-48-07. (184806)

ЗА ИЗДАВАЊЕ наме-
штен једнособан стан,
ТА пећ. Тел. 370-408.
(184815)

ГАРСОЊЕРУ, намеште-
ну, издајем, паркет, гре-
јање, близу центра.
065/870-27-00. (184817)

ИЗДАЈЕМ нов мањи
намештен стан, центар.
063/734-82-31. (184831)

ИЗДАЈЕМ стан, Стрели-
ште, 48 м2, ЦГ, празан.
063/248-682. (184835)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан у Жести-
ћевој улици. Тел.
066/341-133. (184837)

ИЗДАЈЕМ леп локал у
центру 35 м2. 062/102-
57-72. (184493)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
Моше Пијаде 4, поред
„Колорита”. 063/313-
944. (184696)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал 15 м2, тржни цен-
тар код Суда. 069/663-
773. (183175)

ПРОДАЈЕМ локал у
центру Панчева, хитно,
повољно. 063/263-025.
(183913)

ЛОКАЛ за издавање, 25
м2, близу пијаце. Теле-
фон, грејање. 333-058.
(184174)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал на прометном
месту, 40 м2, приземље,
нова зграда, Ул. Дими-
трија Туцовића, Панче-
во. 063/867-40-25,
063/889-93-11. (184233)

СТРЕЛИШТЕ, прода-
јем/издајем локал 29 м2,
у киндер згради.
063/102-94-45. (184840)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
производно-пословни
простор од 320 м2, стара
„Утва”. 063/774-76-40.
(184441)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
код Аутобуске станице,
телефон, клима, тенда,
рефлектори. 062/120-
29-92. (184450)

ИЗДАЈЕМ пекару 150
м2, а може и за другу
производњу. Тел.
063/892-38-33. (184360)

НА ПУТУ Панчево–Бео-
град, издајем гаражу 50
м2, за занатску делат-
ност. 061/649-45-79.
(184435)

ИЗДАЈЕМ локал у
пешачкој зони поред
Музичке школе, од 80
м2. Тел. 064/324-11-82.
(184403)

ПРЕКО пута новог
бувљака, 70 м2, локал
издајем. 063/240-817.
(184406)

ПРОДАЈЕМ локал 70 м2,
новија градња, Цара
Душана 36-б. 013/252-
26-61, 061/522-66-10.
(184421)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
канцеларију 21 м2, у
центру, Ж. Мишића 6.
Тел. 063/808-58-16.
(184472)

ПОТРЕБАН локал или
стан на првом спрату од
60 до 100 м2, у близини
центра, до 100 евра
месечно. Контакт
065/435-72-48. (184472)

ИЗДАЈЕ се локал 200 м2,
Карађорђева 21, бивша
продавница намештаја.
063/278-250. (184472)

ИЗДАЈЕ се локал, 51 м2,
Милоша Обреновића
31, нова зграда, преко
пута „Плинаре”.
063/278-250. (184472)

ИЗДАЈЕМ локале, 12 и
25 м2, бивши „Фото
Бата”, канцеларијски
простор 25 м2, Војводе
Путника 29, у двори-
шту. 063/278-250.
(184472)

ИЗДАЈЕ се локал 40 м2,
технички преглед –
магацин, 200 м2 и кан-
целаријски простор, у
АМЦ-у „Звезда”, С.
Шупљикца 88. 063/278-
250. (184472)

ИЗДАЈЕМ локал од 26
м2 у Панчеву, Немањи-
на 8. 064/184-87-50.
(184533)

ИЗДАЈЕМ локал од 21
м2, у Панчеву, Ж. Зрења-
нина 13. 064/184-87-50.
(184533)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал 15 м2, у центру.
Тел. 063/880-23-33.
(184521)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру Јабуке, цена по
договору. 064/579-16-
15. (184498)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
центар, Војводе Петра
Бојовића 19. 063/314-
803. (184491)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, у
Немањиној 8. 063/853-
93-29. (184565)

ИЗДАЈЕМ пословно-
магацински простор 70
м2. 064/158-01-53,
064/807-57-01. (184569)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
нове хале, 800 + 300 +
720 м2, код „Млекаре”
Панчево. 013/314-966,
063/240-815. (184548)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор, нова Миса, 120
м2. Тел. 065/211-66-59.
(184559)

ПРОДАЈЕМ локал 21 м2,
Карађорђева 15, локал
12, 15.000 евра. Цара
Душана 22-а, 50 м2,
30.000. 065/849-71-94.
(184599)

ИЗДАЈЕМ локал, Њего-
шева, два излога, центар
шеталиште, 60 м2.
063/745-64-26. (184667)

ПОВОЉНО продајем
канцеларију у Панчеву,
Његошева 1-а. 063/888-
57-52. (184628)

ПРОДАЈЕМ комплетно
опремљену мењачницу
у главној, прометној
улици Панчева.
0 6 5 / 4 3 1 - 4 6 - 5 0 .
(184761)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локал на Зеленој пија-
ци. 061/230-21-70.
(184693)

ПРОДАЈЕМ локал, кан-
целарију у центру,
мењам. 064/246-05-71,
345-534. (184780)

ИЗДАЈЕМ локал 28 м2,
центар, могућност спа-
јања на 80 м2, тренутно
разрађен фризерски
салон, код старог СУП-
а. 064/255-79-24.
(184781)

ИЗДАЈЕМ локал 30, 40,
70 м2, Тесла, договор.
065/669-48-91. (184768)

НА ПРОДАЈУ алумини-
јумски киоск за кокице.
064/866-25-67. (184807)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
Милоша Обреновића 9,
одлична локација,
повољно. 065/461-11-
46. (184847)

ПОТРЕБНА радница у
пекари. Тел. 065/555-
94-44, звати од 16 сати
до 18 сати. (СМС)

ПОTРЕБАН радник за
рад у ауто-перионици.
069/108-06-54. (183706)

ПОТРЕБНА продавачи-
ца у пекари. 064/403-
51-32. (184255)

ПОТРЕБНА девојка за
посао у угоститељском
објекту. 060/131-13-43.
(184375)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење. Олгица.
063/838-04-30. (184454)

ПОТРЕБНА радница с
искуством у радничком
ресторану. 069/726-862.
(184537)

ПОТРЕБНА млађа
жена, девојка за чување
детета од девет година,
пожељно искуство у
анимацији деце. Звати
од 19 до 20 сати.
064/198-50-13. (184760)

ПОТРЕБНЕ девојке од
20 до 30 година за рад
са децом у играоници.
063/206-996. (184775)

ПОТРЕБАН тапетар с
искуством у производ-
њи намештаја, Панчево.
064/111-22-56. (184791)

ПОТРЕБНИ радници за
монтирање грађевинске
скеле. Позвати од 9 до
15 сати. 013/251-73-02,
013/377-853. (183824)

ПОТРЕБНА медицин-
ска сестра, фармацеут-
ски техничар, не стари-
ја од 35 година.
065/555-50-65. (184838)

ПОТРЕБНО особље за
рад у кафићу у центру
града. 064/231-62-42.
(184829)

ПИЦЕРИЈИ „New York
Slice” поребни пица-
мајстори с искуством.
Доћи лично у понеде-
љак, 24. новембра, у 18
сати. Скопска улица 17.
(184836)

ПОТРЕБАН возач са Ц-
категоријом, с иску-
ством. 064/025-82-88.
(184842)

ШЉУНАК, песак сеја-
нац, одвоз шута, малим
и великим кипером.
064/664-85-31. (СМС)

ЧАСОВИ хемије.
063/862-39-77. (СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
машински сечемо зидо-
ве, руски кондор.
060/691-01-13. (182983)

МАСЕРКА – релаксаци-
она масажа целог тела,
парцијална масажа.
Тел. 062/817-17-31,
СМС. (183235)

СТОЛАР тражи посао,
кухиње, плакари по
мери, столарија, поправ-
ке и преправке. 064/176-
88-52, 371-274. (182986)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ке бојлера, шпорета, ТА
пећи, индикатора,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (183511)

ПРЕОСТАЛА багремова
дрва на продају.
060/603-32-32. (183699)

ИЗРАЂУЈЕМ намештај
од иверице по жељи и
мери, тражим посао.
064/811-14-18. (184011)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, бојлера, слави-
на, котлића. 063/836-
84-76. (183915)

ОРЕМ и фрезујем
баште малим тракто-
ром. 064/163-58-85.
(183945)

ОСНОВЕ електротехни-
ке, часови, професор с
искуством. 062/801-97-
58. (184077)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купа-
ње и нега болесника.
063/737-59-60. (184097)

ЕНГЛЕСКИ и српски,
професорке, часови.
063/347-954. (184079)

ЧУВАЛА бих старију
особу за бесплатно ста-
новање уз скромну
надокнаду. 064/090-30-
24. (184441)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
утовари шута, одноше-
ње ствари, ископи, итд.
064/122-69-78. (184443)

БРАВАР, заваривач, изра-
да надстрешница, капија,
ограда, заштине решетке,
застакљивање тераса.
062/816-33-84. (184448)

Н А Д С Т Р Е Ш Н И Ц Е ,
терасе, капије, веранде,
ограде, гараже, тражим
посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (184451)

РАДИМО: чишћења тава-
на, рушење кућа, бетони-
рања, обарање стабала,
одношење ствари...
060/035-47-40. (184443)

О С П О С О Б Љ А В А Њ Е
деце са оштећењем,
виши радни терапеут,
монтесори васпитач, с
искуством. 065/453-53-
62. (184363)

НАМЕШТАЈ по мери,
кухиње, комоде, плака-
ри, сточићи, тражим
посао. 063/347-712.
(184374)

ТВ и сателитске антене,
дигитализација, монти-
рање. Тел. 013/352-565,
064/866-20-70. (184382)

ВОЗАЧ Б, Ц, Е категори-
је, тражи посао.
064/446-22-01. (184389)

КЕРАМИЧАР, припре-
ма и постављање свих
врста керамичких пло-
чица, повољно. Тел.
063/744-08-24. (184400)

А У Т О - Л И М А Р С К И ,
фарбарски послови.
063/724-74-56. (184422)

ТАПЕТАР који пресвла-
чи намештај, с иску-
ством тражи посао.
064/120-77-64. (184428)

СТАРОЈ, болесној особи
нудим негу, помоћ.
060/616-82-58. (184432)

КАМИОНОМ 2 тоне
возим робу, ствари,
селидбе, повољно.
065/361-13-13. (184436)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р
ради, одгушења канали-
зације, адаптације купа-
тила, сервис, повољно,
одмах. 377-930,
064/586-85-39. (184437)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и
електричар ради инста-
лације купатила, слави-
не, бојлере, одгушења,
повољно. 060/521-93-
41. (184450)

РЕНОВИРАЊЕ кровова,
зидање, малтерисање, сти-
ропор, фасаде, кречење.
063/865-80-49. (184747)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, ограде, врата,
терасе, капије, решетке,
израда од прохрома,
ситне поправке, врло
повољно. 060/140-54-
44, Дуле. (184754)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-
18, 601-892. (184524)

СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел. 312-
408, 064/926-59-43.
(184538)

СРПСКИ језик, часови,
припрема за пријемни,
искуство. Професор.
060/434-45-15. (184504)

НЕГОВАТЕЉИЦА пру-
жа услуге неге старих,
болесних, на сат, потре-
би. 060/366-63-69.
(184490)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
комарници, уграђујем,
поправљам. 064/181-25-
00. (184494)

ХОБЛОВАЊЕ, фугова-
ње, лакирање и поправ-
ка паркета. 602-701,
064/341-79-60. (184996)

МАТЕМАТИКА, физи-
ка, хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (184547)

ПОПРАВКЕ у кући, све
врсте ситних поправки,
столарија, браварија.
Слободан. 063/865-80-
74. (184572)

ГИПСАРСКО-МОЛЕР-
СКИ радови. 064/029-
27-61. (184631)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефти-
но, двадесет година
искуства. 013/251-78-
97, 063/782-51-48.
(184629)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКЕ послове, радим
квалитетно, педантно,
мајстор тражи посао.
013/233-38-64, 063/738-
58-02. (184615)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађе-
ње пањева, фрезирање
баште. 064/196-17-32.
(184617)

ТРАЖИМ посао, сана-
ција кровова, зидање,
малтерисање, фасаде.
Тел. 066/944-55-90.
(184624)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ка, израда инсталација,
ТА пећи, бојлера, нај-
јефтиније у граду.
063/804-57-99. (184669)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, пензио-
нерима попуст, квали-
тетно. 061/626-54-06.
(184706)

СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтаира-
ње/демонтирање наме-
штаја, с утоваром или
без. Никола, 061/159-
74-73, 351-907.
(184712)
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ЧАСОВИ енглеског за
ученике основних и сред-
њих школа. Повољно.
063/875-88-83. (184724)

СПРЕМАЊЕ станова,
кућа, локала, повољно.
013/251-28-97, 061/366-
65-65. (184730)

ЦЕПАМО, уносимо и
слажемо дрва, уносимо
угаљ, долазимо на дого-
вор. 061/691-81-74.
(184740)

РАДИМО све физикали-
је, повољно, ископе
свих димензија, руше-
ње, бетонирање, чишће-
ње плаца. Долазимо на
договор. 061/765-83-20.
(183740)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством,
квалитетно, педантно,
повољно. 064/252-51-
75. (184742)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-
20-03. (184743)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар робе,
селидбе, сечење, цепање
дрва, копање, кошење,
чишћење тавана, шупа,
подрума, слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-
97-00. (184243)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером сва-
ко дрво које вам смета.
063/369-846. (184788)

НЕМАЧКИ, часови
свим узрастима, сигу-
ран успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (184798)

ВОДОИНСТАЛАТЕР-
СКЕ услуге, реновирање
купатила, преправке и
поправке мреже, као и
увођење нових инстала-
ција. 372-092, 065/592-
35-00, Драган. (184790)

КЕРАМИКА, водовод,
квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318-780.
(184822)

ФЕНГ ШУИ и нумеро-
логија. Упознајте боље
себе и друге. 066/409-
989. (184812)

ТЕПИСИ, дубинско пра-
ње и усисавање тепиха,
гаранција. 065/438-75-
39. (184816)

ОЗБИЉНА жена чувала
би старију особу или
децу. Тел. 064/983-90-
43, 062/825-26-09.
(184819)

ЧИСТИМО шут, таване,
подруме, радимо све
послове. 064/484-13-76,
061/322-04-94. (184830)

МАТЕМАТИКА, физи-
ка, часови, професор,
тражим посао. 064/180-
45-25. (184828)

УСЛУЖНО орање, тро-
браздним превртачем,
од 3 хектара па на више.
062/729-996. (184841)

ОДРЖАВАЛА бих стам-
бене просторије, пегла-
ње, кување, нега слабо
покретних особа.
061/198-06-03, 060/740-
35-03. (184843)

НОВО, ново, ново пик-
ап превоз, акција овог
месеца, тура у локалу
700 динара, ваш „Бом-
бончић”, Борис превоз.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(184550)

СЕЛИДБЕ Борис, селид-
бе Борис комбији, ками-
они, екипа радника 0–24
сата, за вас и недељом
радимо. Изаберите нај-
боље! 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. bom-
boncicb@gmail .com,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (184550)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа рад-
ника, све по вашој жељи, за
фирме специјали попусти,
бесплатан долазак и про-
цена 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. (184550)

СЕЛИДБЕ Борис, комиби
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. (184550)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – камионима,
комбијима, екипа радника,
монтирање/демонтирање,
паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за зашти-
ту намештаја. Селите се без
стреса. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (184550)

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. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (184550)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим иску-
ством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и пар-
кет), 013/665-220,
063/847-74-38. (177371)

СЕЛИДБЕ Дејан нуди
услуге превоза, тран-
спорта робе камионима,
комбијем, монтирање,
утовар, истовар, одвоз
непотребних ствари,
заштита намештаја
обезбеђена. 064/051-83-
81. (182154)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифици-
рање, 28 година с вама,
гаранција. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-
02, 011/288-30-18.
(181806)

ПОСТАВЉАЊЕ и
хобловање паркета.
063/812-08-51. (182378)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац... одвоз шута малим
кипером до 2 кубика.
065/334-23-38. (183167)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјал-
ним машинама, може
преко рачуна. Acqua”,
062/532-346. (183131)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље,
цена договор. 063/193-
22-29, 013/366-843.
(183249)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
062/156-02-07, 064/317-
10-05, „Скочко”.
(183436)

ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77. (183420)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук, 013/365-
051, 063/278-117,
064/176-91-85. (183669)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, адаптаци-
је, поправке, замене
одмах. 331-657,
064/495-77-59. (183983)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, машински ископ,
рушење објеката и одвоз
шута. 063/246-368.
(181960)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, машински ископ,
рушење објеката и одвоз
шута. 063/771-55-44.
(184060)

КИРБИ, дубинско уси-
савање, прање тепиха,
намештаја. Мики,
Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (184269)

СЕРВИС телевизора,
електроуређаја, монти-
рање ТВ антена, прода-
ја, уградња дигиталних
рисивера, за домаће
програме. 063/800-01-
96, Дејан. (184462)

ЛИМАРСКИ радови:
олуци, окапнице, лајс-
не, кровопокривачки
радови, санације цуре-
ња, преправке, правље-
ње нових кровова, тер-
мо и хидро изолација
равних кровова. Све то
по најповољнијим цена-
ма. Лимар Зоран,
065/540-93-95. (184449)

ПЕРФЕКТ, фасаде,
зидање, малтерисање,
кречење, кров, ламина-
ти, керамика, глетова-
ње. 063/122-14-39.
(184381)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (184395)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и
зидар, одгушење купа-
тила, канализације,
адаптације купатила,
канализације, воде,
0–24 сата, батерије, вен-
тили долазимо одмах,
пензионерима попуст.
348-139, 064/151-82-64,
063/811-74-89, 061/266-
77-45. (184343)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА уни-
штавање буба гелом и
пастом, нов метод, без
прскања. 062/182-74-
50, Славиша. (184465)

СЗР „Маки”, паркет:
постављање свих врста
паркета, хобловање и
лакирање с материја-
лом, мастор из Дебеља-
че. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (184356)

ПСИХОЛОГ, саветова-
ње, разговори, животни
тренинг. Тел. 061/198-
32-32. (184507)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима
или без њих. Најповољ-
није, Иван. 063/107-78-
66. (184550)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка телевизора,
монитора и даљинских.
Д. Туцовића 28. 353-
463. (184625)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук, 013/365-
051, 063/278-117,
064/176-91-85. (184489)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојле-
ре, поправљамо квали-
тено с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(184700)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара,
градска тура, бесплатно
монтирање и заштита
намештаја, одвожење
старих ствари на депо-
нију, екипа радника,
попуст на ванградске
туре. 0–24 сата, ми смо
ту због вас. Задовољан
клијент је наш једини
циљ. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Попо-
вић. (184632)

ТЕПИХ сервис, дубин-
ско прање тепиха, суше-
ње у комори. 302-820,
064/129-63-79. (184748)

РАДИМО зидање, бето-
нирање, малтерисање,
поправка старих/нових
кровова, пресецање вла-
ге. 013/664-491,
063/162-53-89. (184750)

РОЛО-НАЈ вам нуди
поправку, уградњу
ролетни, венецијанера,
тракастих завеса, роло-
комарника, хармо-вра-
та, туш-кабина, роло-
челичних заштитних
врата, тенди. Ми смо
најјефтинији, с најве-
ћом гаранцијом. Прове-
рите. 013/344-594,
063/894-21-80. (184708)

Е Л Е К Т Р О С Е Р В И С
„Лукић”, поправља веш-
машине, фрижидере,
бојлере, пећи, шпорете,
електроинсталације.
060/180-02-83, 013/251-
28-97. (184730)

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка ПВЦ, АЛУ
ролетни, провидних
ролетни за терасе, роло
римских, панелних
завеса, венецијанера,
хармо-врата, туш-каби-
на. Горан, 351-498,
063/816-20-98. (184725) 

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
замена вирбли, батери-
ја, вентила и санитари-
је, одгушење купатила,
канализације, све за
воду. Пензионерима
попуст. 00–24 сата,
долазим одмах.
064/290-45-09, 013/235-
39-21, 061/348-20-00.
(184826)

СТАРИЈОЈ госпођи без
наследника, плодоужи-
вање у породици у заме-
ну за некретнину.
061/309-80-07. (183473)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену
или девојку до 40 годи-
на, ради дружења, изла-
зака, звати око 21 сат.
013/352-203. (184405)

ИЗДАЈЕМ, Златибор,
апартман у центру.
063/709-44-97. (183951)

ДИВЧИБАРЕ, издајем
апартмане за четири и
шест особа. 063/368-
448. (184338)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, лук-
сузни, кабловска, пар-
кинг. 063/759-98-77.
(184438)
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У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на живот-

ну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04 и 36/09) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ 

да је носилац пројекта, „Теленор” д. о. о., Београд, Омла-

динских бригада 90, поднео захтев за одлучивање о

потреби процене утицаја на животну средину за пројекат

изградње РБС-а на постојећем објекту, на локацији Пан-

чево, Козарачка 114, на катастарској парцели бр.14807 к.

о. Панчево, на територији града Панчева. 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца

пројекта може се извршити у просторијама Секретарија-

та за заштиту животне средине Градске управе града

Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 614, од 20. до

30. новембра 2014. године, радним данима, од 10 до 14

сати. 

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-

ном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом. 

(Ф-2323)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на живот-

ну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта „Телеком Србија” а. д., Београд,

Таковска бр. 2, поднео захтев за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину за пројекат РБС-а

ПА – Жарка Зрењанина 2 (Ratari – Happy TV) на локаци-

ји Панчево, Жарка Зрењанина бр. 76, на катастарској пар-

цели бр. 6215 к. о. Панчево, на територији града Панчева.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца

пројекта може се извршити у просторијама Секретарија-

та за заштиту животне средине Градске управе града

Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 614, од 20. до

30. новембра 2014. године, радним данима, од 10 до 14

сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-

ном року достави мишљење у вези с поднетим захтевом.

(Ф-2320)

Потребан главни књиговођа 

Фирма „Cards Print” d. о. о. бави се производњом,

увозом и трговином, са седиштем у Панчеву. 

Услови: 

– најмање десет година радног искуства на пословима

књиговодства у привреди; 

– рад са банкама (менице, чекови, отварање текућег

рачуна); 

– познавање електронског динарског и девизног пла-

ћања; 

– искуство на усаглашавању пореских обавеза с локал-

ном самоуправом и пореском управом; 

– израда пореских пријава; 

– послови контирања, познавање прописа о рачуновод-

ству; 

– одлично познавање пословног софтвера (Word, Excel); 

– рад на програму Info Soft – није обавезно. 

Све пријаве ће бити разматране у пуној поверљиво-

сти и биће контактирано само с кандидатима који уђу у

ужи избор. 

CV послати на е-mail info@cardsprint.rs.

Рок за конкурисање: 5. децембар 2014. 

(Проф. 68)

Фабрика сточне хране „ФСХ Јабука” а. д. Панчево 

Скробара, Трг маршала Тита 63 

расписује

ОГЛАС

за руководиоца комерцијале један извршилац 

Услови: ВСС VII-1 степен стручне спреме 

Пријаве на Оглас са доказима о испуњавању услова,

односно CV слати на адресу ФСХ „Јабука” а. д. Панчево,

Скробара, Трг маршала Тита 63, 26000 Панчево, или на

е-mail адресу jabuka@fsh-jabuka.rs, у року од 10 дана од

дана објављивања Огласа. (Ф)

Радно време благајне: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима 

од 8 до 13 сати

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 
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11. новембра 2014. угасио се живот наше драге

супруге, мајке и баке

МИРЈАНА СТРАЖМЕШТЕРОВ
рођ. Илин

1939–2014.

Увек ћемо те носити у срцима и чувати од забо-

рава.

Супруг МИРКО и синови ЖЕЉКО и СЛОБОДАН

с породицама
(46/184506)

Последњи поздрав

МИЦИ
од заове ИВАНКЕ и зета

ВАСЕ с породицом

(47/184507)

12. новембра 2014. године преминуо је наш

МИЛАДИН ПЕТРОВИЋ
1926–2014.

Наш вољени је сахрањен 14. новембра 2014. го-

дине. Вечно ће живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга НИКОЛИЈА, кћерка 

ЈАДРАНКА са супругом ВЛАДАНОМ, син 

ЗОРАН са супругом МИЛЕНОМ и унуци САЊА,

САНДРА и ВЛАДИМИР
(66/184556)

Наш најдражи

ЗОРАН ИЛИЋ
1961–2014.

преминуо је 8. новембра 2014, у 53. годи-

ни. Испраћај за кремацију је обављен 14.

новембра, на Новом гробљу у Београду, у

кругу породице, по његовој жељи.

Док живимо, биће у нашим мислима, во-

љен и незаборављен.

Заувек неутешни: мајка МИРЈАНА, се-

стра ЉИЉАНА са супругом НЕБОЈШОМ

и сестрићи НЕМАЊА, ИВАН и СТРАХИЊА

(75/184586)

С великим болом обавештавамо родбину и при-

јатеље да је 16. новембра 2014, у 82. години, пре-

минуо наш драги супруг, отац, свекар и деда

ДИМИТРИЈЕ ПЕТРОВИЋ 
чика Мита

Сахрана је обављена 18. новембра, на гробљу у
Јабуци.

С пуно љубави твоји најмилији: супруга 
ВЕРИЦА, син ДРАГАН, снаја ЗАГОРКА и унуци

МАРКО и МАРИЈА
(102/184726)

МИТА 

ПЕТРОВИЋ

Последњи поздрав од

брата ЉУПЧЕТА 

с породицом

(103/184726)

16. новембра, у 46. години, преминула је наша

драга

ВЕСНА ТАХИРОВИЋ
1968–2014.

С љубављу и великом тугом уз најлепша сећања

чуваћемо успомену на тебе.

Твој брат ДУШАН с породицом
(104/184736)

16. новембра преминула је моја драга супруга

ВЕСНА ТАХИРОВИЋ
1968–2014.

С љубављу чуваћу те од заборава.
Твој супруг ИСО

(105/184736)

16. новембра преминула је наша драга мајка

ВЕСНА ТАХИРОВИЋ
1968–2014.

Мајко наша, бол и туга за тобом не престају. И

даље ћеш живети у нашим срцима.

Твоје ћерке СЛАЂА и САНЕЛА с породицом
(106/184736)

16. новембра преминула је моја драга сека

ВЕСНА ТАХИРОВИЋ
1968–2014.

Ти си са својом мамом, а секу сте оставили да

плаче и тугује за вама. Дани су све тежи, ноћи

дуге и препуне бола, плача и туге.

Твоја сека БОРЈАНКА и зет ВЕЉКО

с породицом
(107/184734)

16. новембра преминула је моја ћерка

ВЕСНА ТАХИРОВИЋ
1968–2014.

Сећање, бол и туга не престају. 
Твој отац ЖИВАДИН и ЉИЉА

(108/184734)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Захваљујемо листу „Панчевац” што нам је
помогао у акцији прикупљања преко по-
требне крви и плазме за Весну Тахировић.

Хвала свим донаторима. Хвала „Панчевцу”.

Брат Дуле и сестра Борјанка
(109/184734)

Последњи поздрав прији

ВЕСНИ 
ТАХИРОВИЋ

од пријатеља ЂУРЕ 
и ВЕЛИНКЕ

(113/184756)

ИВАН 

ЈАКИМОВСКИ

Био си велики човек за

све нас. Таквог ћемо те

памтити.

С тугом, љубављу 

и поносом доживотно

те носе у срцу твоји

најмилији: супруга 

ВЕРА, син НЕБОЈША,

снаја ЗОРИЦА и унуке

ИВАНА и АНАСТАСИЈА

(114/184769)

ИВАН

ЈАКИМОВСКИ

Поносни смо што смо те

имали, тужни што смо

те изгубили. Заувек у

нашим срцима.

Ћерка СНЕЖАНА, зет

СТЕВАН и унуке 

ЈОВАНА и ЈЕЛЕНА

(115/184769)

Последњи поздрав во-

љеном брату

ИВАН 

ЈАКИМОВСКИ

Сестра БОГДАНА и зет

БОШКО

(116/184770)

Последњи поздрав дра-

гом ујаку

ИВАН 

ЈАКИМОВСКИ

Сестричине СЛАВИЦА

и ЗОРИЦА

(117/184770)

МИЛАН

СТОЈАНОВСКИ

9. XI 1932 – 13. XI 2014.

Вољеном и поштованом

супругу, оцу, деди по-

следњи поздрав.

Супруга ВЕСЕЛИНКА,

син ЗОРАН, 

снаја МИРА, унука 

и праунука

(118/184779)

Последњи поздрав брату

ИВАНУ 

ЈАКИМОВСКОМ

од сестре ЉУБИНКЕ,

зета ИЛИЈЕ и сестрића

МИРЕТА

(52/1845149

У туђини, у Канади, у

Ванкуверу, 4. новембра,

умро је наш друг

ВАСА 

БОЖИЧКОВИЋ

виолиниста

некадашњи члан

Филхармоније

Искрено смо ожало-

шћени. Нека му је лака

земља канадска!

ДУЛЕ ПЕТРОВИЋ, 

ВЛАДА МОЛДОВАН,

ЗОРАН РОТАР и ДУЦА

МИЛУТИНОВИЋ

(81/184622)

Последњи поздрав

МИЛАНУ КОШАРИЋУ
1950–2014.

Хвала што си био део нас!

Заувек твоји: мајка ЈОВАНКА, брат ПАЦА и

братаница ЈЕЛЕНА
(126/635)

Последњи поздрав

МИЛАНУ КОШАРИЋУ
1950–2014.

Волели смо те и волећемо те! 
Породице КОШАРИЋ и РАЦИЋ

(127/4585)

Последњи поздрав

МИЛАНУ КОШАРИЋУ
1950–2014.

Остаће лепо сећање. 
ЉИЉАНА и ЈЕЛЕНА

(127/4585)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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Напустио нас је наш во-

љени супруг, отац и деда

СТАНКО 

ЛУКИЋ

1934–2014.

Супруга ДРАГИЊА и

синови ИЛЕ и МИРКО

с породицама

(9/184383)

После дуге и тешке болести преминуо је наш

ВАСА ПЕТРОВ
1948–2014.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга ЈЕЛИЦА, синови ЖЕЉКО

и ВЛАДИМИР, снаје КАТАРИНА и АНГЕЛИНА

и унуци СОФИЈА, НИКОЛА и ЛУКА
(11/184390)

Последњи поздрав на-

шој мајци

МАРИЈИ

ОРЛИЋ

од сина БОШКА 

и ћерке ЈЕЛЕНЕ

(17/184414)

Последњи поздрав се-

стри

МАРИЈИ 

ОРЛИЋ

од ЉИЉЕ и НАДЕ

с породицама

(18/184414)

МОМИР КОПРИВИЦА

Последњи поздрав драгом комшији и пријатељу.

Станари зграде у Кикиндској 2

(19/184415)

МАРИЈА 

МИЛИЋЕВ

Последњи поздрав 

драгој кума Марији од

СВЕТОЗАРА с породицом

(26/184446)

15. новембра 2014. године преминула је наша

драга

МАРИЈА МИЛИЋЕВ
рођ. 1925.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Ожалошћени: син НЕНАД, снаја ЖАНА и унуци

УРОШ и ЛАЗАР
(39/184481)

Последњи поздрав бака

МАРИЈИ

Породица МАРКУШЕВ

и твоја другарица

(40/184483)

Последњи поздрав

стрина

МАРИЈИ

од ЂУРИЦЕ и ВЕСНЕ

(41/184484)

Последњи поздрав бака

МАРИЈИ

од породице 

МИТРОВИЋ

(42/184485)

Последњи поздрав драгој тетка

МАРИЦИ

од породице ЂУРАШ

(45/184502)

14. новембра преминула је наша вољена

мајка

ДЕСАНКА МЛАДЕНОВИЋ
рођ. 1929.

Много је лепих тренутака да те вечно пам-

тимо, да о теби с поносом и поштовањем

причамо и да те никада не заборавимо.

Ожалошћени: син МИОДРАГ 

и ћерка ВЕРА

(51/184513)

Вољени не умиру. По-

следњи поздрав 

ВАСИ 

од сестре ЈОВАНКЕ

с породицом

(55/184529)

Последњи поздрав дра-

гом брату

ВАСА 

ПЕТРОВ

Ожалошћени: сестра

РУЖИЦА с породицом

из Сефкерина

(56/184529)

Последњи поздрав шу-

раку

ВАСИ 

ПЕТРОВУ

ЂОКА из Опова 

с породицом

(57/184529)

Последњи поздрав драгој мајци

МИЛЕВКИ ЈАЋИМОВИЋ
Ожалошћени: ћерка ЦВЕТАНКА и зет САВА

с породицом

(62/184546)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ 

КРАСНИЋУ

1970–2014.

Супруга ТАЊА, ћерка

КСЕНИЈА, брат АЛИЈА

с породицом и сестре

ВИДА, ВЕСНА 

и СНЕЖА с породицама

(64/184554)

Последњи поздрав

МАРИЈИ МИЛИЋЕВ

Станари зграде у Савској 2

(72/184582)

ДЕСА 

МЛАДЕНОВИЋ

Последњи поздрав 

нашој баки Деси од 

станара зграде у 

Миливоја Блазнавца 1.

(74/184584)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је после

краће болести, у 93. години, преминула наша

мајка, бака, ташта и прабака

ДАНИЦА ПЕЈАНОВ
1922–2014.

Сахрана је обављена 19. новембра 2014, у 12 са-
ти, на Старом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: кћерке НАТАЛИЈА и МИРЈАНА,
зетови НИКОЛА и АЛЕКСАНДАР, унуци ИГОР,

САША и ЛЕОН и праунуци
(83/184644)

ОЛГА Јола 

ЧЕРГОВ

Мајко, прошло је шест

месеци откако ниси са

мном и мојом децом.

Почивај у миру!

Твоја ћерка МИРА

(14/184407)

СЕЋАЊЕ

Др КИРА 

МИХАИЛОВСКИ

24. XI 2006 – 24. XI 2014.

У мислима и срцу си

увек с нама.

Сестра с породицом

(59/184533)

СЕЋАЊЕ

КАТИЦА 

ЏОГАЗ

2009–2014.

Мама, заувек ћеш живе-

ти у нашим срцима.

ВИОЛЕТА и МИЉАН с

породицама

(79/184608)

Две најтужније године

су прошле од смрти на-

шег драгог

ЈОЖЕФА 
ПАЛКА 

21. XI 2012 – 21. XI 2014.
Чувају те у срцима и
успоменама супруга

РАТКА, деца, унуци и
праунуци.

(85/184657)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Последњи поздрав

ЗОРАНУ 

ПЕТКОВСКОМ

1960–2014.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Сестра МАЦА, ВЛАДА и

МАРКО

(122/1840804)

Последњи поздрав 

ЗОРАНУ 

ПЕТКОВСКОМ

1960–2014.

Жале за њим

сестричине МАЈА 

и МАРИНА 

с породицама

(123/184804)

Последњи поздрав 

ЗОРАНУ 

ПЕТКОВСКОМ

1960–2014.

Никада те неће

заборавити твоја тетка

ДАНКА

(124/184804)

Последњи поздрав нашем драгом сину

ЗОРАНУ ПЕТКОВСКОМ
1960–2014.

Никада те нећемо заборавити.
Неутешни: мајка ДАРА и отац ДАНИЛО

(125/184805)
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Годишњи помен

ДУШАН ДУДА

КОЛАРСКИ 

Чувамо све успомене на

тебе.

Свастика ОЉА 

с породицом

(31/184463)

Годишњи помен

ДУШАН ДУДА

КОЛАРСКИ 

Никада те нећемо забо-

равити.

Ташта ГИНА 

и таст МИЛЕ

(32/184364)

У суботу, 22. новембра 2014, у 12 сати, даваћемо годишњи помен

нашем драгом

ЖИВОЈИНУ ЖИКИ 

ТОМИНУ

С љубављу чуваћемо те од заборава.

Твоји најмилији

(49/184508)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР РОБИЋ
2011–2014.

Три године су прошле откако ниси с нама. У на-

шим срцима оставио си заувек тугу и бол. Много

нам недостајеш.

Твоји најмилији: супруга КАЋА, ћерка МАЈА,

син ИВИЦА, снаја АЛЕКСАНДРА, зет ПЕТАР 

и унуци КАТАРИНА, ЕМА и МАРКО
(54/184528)

ДРАГАН 

ДИВАЦ

Кажу да време лечи,

али бол и туга остају.

Пријатељ ГОРАН, 

МАРИЈА, НИКОЛА 

и НАДА

(60/184534)

ЦУЛЕ
С љубављу и поштовањем

твоје име помињемо.

Твоји ЗДРАВКОВИЋИ

(69/184574)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР 

СПАСИЋ
2007–2014.

Седам тужних година.

Туга и бол не пролази,

увек си у нашим срцима.

Супруга 

СТАНИСЛАВКА и син

БОБАН с породицом

(73/184583)

ПОМЕН

ШКУЛИЋ

ЈОВАН                   НАДА
2004–2014.                         2013–2014.

Шуло и Нано, с поносом и љубављу вас помиње-

мо.

Ваши БОЖИЋИ: ћерка СВЕТЛАНА, унук ЗОКИ 

с породицом и унук МИКИ
(78/184604)

ЈОВАНКА 

АНГЕЛИН

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоје унуке ЈОКА и

ДРАГАНА с породицом

(82/184632)

ЈЕЛЕНА 

БАБИЋ

23. XI 2011 – 23. XI 2014.

Велики бол у срцу, једи-

на моја.

Твоја мама 

ЛЕЛА и САВА

(86/184658)

ЈЕЛЕНА ЕНА БАБИЋ
23. XI 2011 – 23. XI 2014.

„Без тебе је горко вино

неће тугу да ми блажи

ја не могу да се смирим

срце само тебе тражи...”

Твој ВЕСКО

(87/184626)

ЈЕЛЕНА ЕНА БАБИЋ
23. XI 2011 – 23. XI 2014.

Три године бола и туге. Заувек у нашем сећању.

Твоји: ћерка МИЛИЦА с породицом

и син ДЕНИ ЛУКА
(88/184663)

У суботу, 22. новембра, у 11 сати, даваће-

мо годишњи помен нашем драгом

ДУШАН КОЛАРСКИ
1951–2013.

Понекад у сновима, заувек у срцу, мисли-

ма и причама...

Твоји: син НЕБОЈША с породицом

и ћерка ВАНИНА са ДРАГАНОМ

(94/184690)

У суботу, 22. новембра 2014, на гробљу у Омољи-

ци, даваћемо четрдесетодневни помен нашем 

ДРАГАНУ ДИВЦУ
1961–2014.

Дани пролазе – утехе нема.

...Увек ћемо те волети и спомињати. Недостајеш

нам пуно!

Заувек твоји: супруга МИЛЕНА, ћерке МАЈА 

и ДАДА и зет НИКОЛА
(100/184712)

Сећање на драгог оца и

деду

ЈОВАН 

ШКУЛИЋ
2004–2014.

Вечно ћеш остати у на-
шим срцима, мислима и
причама. 

Твоји: ћерка ЉИЉА и
унуци ГОРАН и ГОЦА

(96/184705)

Десетогодишњи помен

ЈОВАН 

ШКУЛИЋ
2004–2014.

Спомињемо те с љуба-
вљу и чувамо успомену
на тебе.

Твоји: ћерка ДИВНА,
зет ДРАГАН и унуке

ТАЊА, МАЈА и ДАЦА 
с породицама

(97/184705)

У суботу, 22. новембра, у 11 сати, на гробљу Ко-

теж, даваћемо годишњи помен нашој драгој

АНЂЕЛИЈИ ГЛУМАЦ

Супруг ДАНЕ, син МИЛЕ, снаха БЕБА и унуке

МИЛИЦА и МАРИЈА
(101/184719)

У недељу, 23. новембра,

у 11 сати, даваћемо четр-

десетодневни помен на-

шем драгом

МИЛАНУ

РАНИСАВЉЕВИЋУ
Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Супруга МИЛИЦА, син

КОСТА и ћерка ВЕРИЦА

(119/184797)

МИЛАН 

РАНИСАВЉЕВИЋ

Твој лик и твоје речи су

оно што ћемо памтити и

нећемо дати забораву.

Ћерка ВЕРИЦА и зет

СТРАХИЊА

(120/184797)

МИЛАН 

РАНИСАВЉЕВИЋ
По доброти ћемо те

памтити, с поносом и

поштовањем спомиња-

ти. Вечно ћеш нам не-

достајати.

Породица ПИЉУГА 

с децом

(121/184104)

У суботу, 22. новембра, даваћемо шестомесечни

помен нашој драгој мајци

РАДМИЛИ 
РАДОЈИЧИЋ

Увек ћеш бити у нашим мислима.

Кћерке ЈАГОДА и БИЉАНА с породицама
(34/184475)

АЛЕКСАНДАР РОБИЋ
1943–2011.

Теби сам била добра, најбоља, теби сам била ва-

жна. Да само могу на руку да ти се ослоним, че-

ло да ти на груди ставим и кажем: тата. Недоста-

је ми твоја љубав, подршка, снага... Недостајеш

ми ти.

МАКИ с ПЕЦОМ, ЕМОМ и МАРКОМ
(50/184510)
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Мимице моја

ЈАСНА 

ПЕТКОВИЋ

Мила моја мајко, ја те

волим највише на свету.

Твоја ћеркица ЛЕНА

(2/184358)

ПОМЕН

ТРАЈЧЕ 

ЈОВЧЕВИЋ

15. XI 2012 – 15. XI 2014.

Ћерке ЗОРИЦА 

и СЛАВИЦА

(3/184359)

Годишњи помен

ЖИВОЈИН ЖИКА ТОМИН
Чувамо сећање на тебе.

Твоји унуци ЈОВАН, ВУКАШИН, ЛУКА и АНА

(48/184508)

Сећање на нашу маму

МИЛОВАНКУ 

ЖИВКОВИЋ

1939–2010.

Мислимо на тебе и чу-

вамо успомене.

Ћерке НАДА и АНКА 

с породицама

(53/184527)

24. новембра навршава-

ју се четири године од

смрти мог супруга

ЖИВА ФРАНЦ

Никад те неће 

заборавити 

супруга ВЕРА

(58/184532)

СЕЋАЊЕ

КРСТИЋ

КАТИЦА          ВИДОЈЕ БРАЦА
1935–2010.                           1932–2012.

Уз вечно сећање и љубав чувамо вас од заборава.

Ваши: МАРИНКА и СРЂАН
(67/184570)

БРАНКО 

ВУЈАЧИЋ

Девет година без тебе. С

тобом туге би биле ма-

ње, а среће веће. Вечно

ћеш нам недостајати.

Твоји најмилији

(68/184566)

24. новембра 2014. године, с почетком у 11 сати, у Цркви Успење Пре-

свете Богородице у Црепаји, одржаће се парастос нашем Милану

МИЛАН АЛЕКСА
1986–2011–2014.

Почивај у миру!

Био си и остао наша звезда водиља.

Твоја породица
(70/ф-2324)

Навршиле су се тужне три године откад нас је

напустио

МИЛАН АЛЕКСА
1986–2011.

Остаће заувек у нашим срцима и мислима.

Колектив „Старог Тамиша” а. д. Панчево
(38/ф-2319)

26. новембра 2014. навршава се година от-

како си нас оставио претужне, драги мој

мили бато!

Твој смех и дух боема вечно ће бити уз све

нас који те волимо!

ЉУБОМИР АНКИЋ

Твоја ти сеша шаље омиљене ти стихове:

„Ко срна ме је гледала

жалосном песмом слуђена

чије си, пиле пиргаво,

што ниси мени суђена, е да.

Хеј, пусти косе пуне полена,

хајде баш у инат бабарогама,

хопа, дигни сукњу изнад колена,

знам да кријеш чардаш

у тим лепим ногама.”

Насмеши се тамо горе.

(71/184579)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН 

НОВКОВИЋ

1984–2014.

Супруга ЉИЉАНА 

с породицом

(76/184591)

ГОЦЕ 

ЛОЗАНОВСКИ

1953–2007.

25. новембра 2014. на-

вршава се седам година

откад ниси с нама. Не-

достајеш нам.

Твоји најмилији

(807184613)

Прошло је годину дана откад нас је напу-

стила наша мама

ВЕРА РАДИЧЕВИЋ
1944–2013.

Тужна је ова јесен.

Јако.

ЦОКИ и НЕНА с породицама

(90/184672)

11. новембра 2014. навршава се двадесет година

од смрти нашег драгог

МИТРА ШИЈАКОВИЋА

Пролазе дани, а бол не престаје.

Заувек ожалошћени: син ОБРАД, кћерка 

РАЈКА, снаја ВИНКА, зет ДАНИЛО и унучад 

БОЈАНА, БОЈАН, МИЉАН, ТАЊА и САЊА
(110/184741)

Петнаест година је прошло откад ниси с нама

ГОЈКО ЧУЧКОВИЋ

Помињемо те с љубављу.

Твоји: САНДРА, ЂОРЂЕ и МИНА
(111/184744)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

26. новембра 2014. године – годишњи помен во-

љеном сину

ЉУБИ АНКИЋУ

Мили сине, годину дана мајци врата не отвараш.

Мајка тугује док живи.
(16/184410)
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,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

25. новембра 2014. навр-

шава се шест година от-

како је преминула наша

ЈАСМИНА 

ГОЛУБОВ

14. VIII 1952 – 25. XI 2014.

Породица ГОЛУБОВ

(5/184371)

Шестомесечни помен

ПАЛ ВИДА

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(8/184383)

САВЕТА 

ЂУРОВИЋ
1926–2014.

Драга мајко, бако и пра-

баба, увек ћеш бити у на-

шим срцима и мислима.

Твоји најмилији: ћерка

МИЛАНКА 

с породицом

(12/184393)

26. новембра навршава

се четрдесет дана откако

смо остали без нашег оца

ВУКАШИНА

АЛЕКСИЋА 

ЧИВИЈАША
Ћерке БРАНА 

и ДУШКА и син АЦА

(22/184427)

СЕЋАЊЕ

ИВАН 

КРАШИЋ

19. XI 2009 – 19. XI 2014.

Време пролази, забора-

ва нема.

Породица

(23/184430)

Три године откако није

с нама

САНДРА 

ТОШИЋ 

УРОШЕВ

Кажу да време лечи све,

али бол и тугу не. Увек

ћеш бити у нашим ср-

цима.

Твоји: син НИКОЛА,

мама, тата и сестра 

с породицом

(29/184454)

СЕЋАЊЕ

ИВАН ТАСИЋ

2001–2014.

Радо те се сећамо и

увек спомињемо.

Твоја породица

(33/1784468)

Једногодишњи помен даћемо 22. новем-

бра 2014, у 11.30, нашој

СЕКИ ТЕПШИЋ
1935–2013.

Година тешка, туга у срцу, бол у души и

успомене. Била си посебна, само један

тренутак те је однео заувек у неки нови

свет, а нама оставио велики бол и вечито

сећање на тебе.

Синови ПЕРО и МИЛЕ и кћерка 

СМИЉАНА с породицама

(35/184479)

Вољени наш

ДИМЕ ПРЕМЧЕВСКИ
12. X 2014 – 20. XI 2014.

Четрдесет дана с тугом у срцу и болом у души

живе твоји: мајка ИВАНКА, супруга АНКИЦА 

и кћерке МАРИЈАНА и ИВАНА с породицама
(36/184482)

Драги брате

ДИМЕ 

ПРЕМЧЕВСКИ
12. X 2014 – 20. XI 2014.

Много нам недостајеш.

Почивај у миру!

Брат СРБОЉУБ, снајка

ЂУВЕЗА, снаја ЛИДИЈА

с децом и братанац 

НЕНАД с породицом

(37/184481)

У четвртак, 20. новембра 2014, у 10 сати, на гробљу Котеж у Панче-

ву, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој мајци и баки

НЕДЕЉКИ ЗЕЧЕВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији: син ГОРАН, ћерка ОЛИВЕРА, зет ГОРАН, унуци

ФИЛИП, БРАНИСЛАВ, ЈЕЛЕНА и ЂОРЂЕ, 

остала родбина и пријатељи

(43/184497)

У суботу, 22. новембра 2014, на Новом гробљу у Панчеву, даваће-

мо шестомесечни помен нашој драгој

СНЕЖАНИ ЂОРЂЕВИЋ

Утехе нема. Само је време прошло, љубав бол и празнина остају.

С љубављу и поштовањем доживотно ће те носити у срцима и од

заборава чувати ожалошћени: мајка ЗВЕЗДАНА, отац ДАНЧА 

и брат ДРАГАН с породицом

(44/184500)

Шестомесечни помен

нашој

СНЕЖАНИ 

ЂОРЂЕВИЋ
Нека те анђели чувају!

Тетка СЛАВКА и сестре

СТАНИМИРКА

и ГОРДАНА 

с породицама

(61/184541)

Недостаје осмех, недо-

стају речи, чак ни време

бол за тобом не лечи.

САНДРА 

ТОШИЋ 

УРОШЕВ

Твој син НИКОЛА 

с татом, деком и баком

(84/184642)

Шестомесечни помен

ЗЛАТОЈЕ 

НОСИЋ

1943–2014.

Постоје љубави које

смрт не прекида, сећа-

ње које заувек остаје.

Тако ћеш ти, твој лик,

племенитост и доброта

вечно бити у мом срцу.

Супруга ТИНА

(91/184671)

Шестомесечни помен

ЗЛАТОЈЕ 

НОСИЋ

Време које пролази ни-

је лек за бол и тугу. Уте-

хе нема, постоји нешто

што је вечно, а то је љу-

бав и сећање на тебе.

Твоја сестра ОЛГА 

с породицом

(92/184679)

Шестомесечни помен

ЗЛАТОЈЕ 

НОСИЋ

Ако је смрт јача од жи-

вота, није јача од љуба-

ви и сећања на тебе. Бол

није у речима и сузама,

већ у мом срцу у ком

ћеш вечно живети.

Твоја сестра ЈОВАНКА

с породицом

(93/184679)

МАРКО ДРАКШАН
20. XI 2004 – 20. XI 2014.

Време и године не дају заборав и утеху.

Породица

(30/184455)

23. новембра 2014, у 11 сати, на Новом

гробљу, даваћемо четрдесетодневни по-

мен нашој драгој

РАТИНКИ МИЛУНОВИЋ

С љубављу син МИДОРАГ

и ћерка МАРИЈАНА с породицама

(95/184692)

У среду, 26. новембра

2014. године, у 11 сати,

дајемо четрдесет дана

нашем

ЂУРИ 

ПЕКЕЧУ
Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(98/184706)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН 

СТАНКОВИЋ

1957–2007.

С љубављу те се сећамо,

с тугом живимо.

Мама НЕНА, СНЕЖА,

ЛИЈАНА и САЛЕ

(65/184555)
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22. новембра 2014. године даваћемо четрдесетодневни помен на-

шој вољеној, најдражој супрузи, мајци и баки

РОЖИ

ДЕНИЋ

Твој БРАНКО и ћерка БРАНКА с породицом

(1/184357)

МИРОЉУБ ПИПЕРСКИ
2009–2014.

Тугом овенчаних пет година није открило

тајну прераног одласка. Само знамо да не-

достаје све више. 

С љубављу и поштовањем породица

(6/184378)

Прошло је тужних шест месеци

ПЕРА ПОЉАК
1955–2014.

Наш живот је био бољи зато што смо га делили с

тобом. Сада нам је тешко и не можемо да нађемо

речи да ти кажемо колико нам недостајеш.

Твоје ЗОРИЦА и НИНА
(7/184380)

СЕЋАЊЕ

БРАНКОВ

ИЛИЈА               ЖИВА               МИЛА
1984–2014. 2011–2014.                    2006–2014.

Вољени моји!
Време пролази, а ви сте увек у мом срцу и мојим мислима. Без вас
није ништа као пре, бол је све већи.

Сестра и ћерка СПАСА с породицом
(10/184386)

СЕЋАЊЕ

ДАМИР 

КАПС КЕЦ
Прошло је четрнаест го-

дина, а ти си још увек у

нашим срцима и заувек

ћеш ту остати.

Отац МИРКО 

и тетка КАЈА

(13/184394)

22. новембра 2014. го-

дине, у 11 сати, даваће-

мо шестомесечни по-

мен нашем вољеном

ГОРАНУ 

ИЛКИЋУ

С љубављу чувамо успо-

мену на Тебе.

СТАНА, ЈОВАНА, 

БОЖО, БОЈАН, ГОЦА,

АНДРЕА, АЛЕКСА

и СТЕФАН

(15/184408)

СЕЋАЊЕ

СТАНИМИР 

ЈОВАНОВИЋ

1937–2004.

С љубављу и поштова-

њем чувам успомену на

тебе.

Супруга ЉУБИЦА

(20/184426)

Обавештавамо родбину, пријатеље, ком-

шије и познанике да ће се 22. новембра

2014. године, у 12 сати, на Старом гробљу

у Панчеву, одржати помен поводом четр-

десет дана од смрти наше драге

СТАНЕ ЈОВАНОВИЋ
Ожалошћени: сестра АНЂЕЛИЈА, зет 

ПАВЛЕ, сестрићи ВЛАДИМИР и НИКОЛА

ИНИЋ с породицама, остала родбина 

и пријатељи

(21/184417)

Поштовани

МИЛОШ ЗЛАТКОВИЋ
2006–2014.

Туга и бол се не могу мерити временом, већ пра-

знином која остаје за тобом.

Породица
(24/184431)

27. новембра 2014. навршава се тужна година од смрти нашег нај-
племенитијег бића, најбољег супруга, оца, деде, брата, ујака

ТОМИСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ
2013–2014.

Све што је било људско и племенито пренео си на све нас и зато
ћемо те памтити до смрти.

Заувек ожалошћени: твоја супруга ВИНКА, син ДРАГАН 
с породицом, ћерка ДРАГАНА с породицом, сестра ЗОРА, 

СЕЛЕНА, СМИЉА, МИРА и МИЛЕНА, као и брат БОГОСАВ
(25/184439)

Годишњи помен

ШАТЛАН

МИЛЕ                    ДЕСАНКА
27. XI 2013 – 27. XI 2014.         25. XI 2007 – 25. XI 2014.

годишњи помен                      седам година
Никад вас нећемо заборавити. Заувек ћете оста-
ти у нашим срцима.

Ваши: син ЧЕДО, снаја МИРА и унуке ЈЕЛЕНА,
ВЕСНА и БОЈАНА

(27/184447)

ИЛИЈА 
МИХАЈЛОВИЋ

2006–2014.
Без тебе све је празно.

Твоји најмилији

(28/184453)

Волимо те и мислимо на тебе...

АНА ПАП 
рођ. Борбељ

18. XI 2002 – 18.
С љувбављу ГАБРИЈЕЛ с породицом

(64/ф-2322)

У суботу, 22. новембра, у 12 сати, на Старом православ-

ном гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

МИЛИЦИ КОМЉЕНОВИЋ
Њени најмилији

(89/184071)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР Ј. 

ГВОЗДЕНАЦ

19. XI 1999 – 19. XI 2014.

Твоја доброта је јача од

заборава. С љубављу и

поштовањем радо те се

сећамо и спомињемо.

Супруга ЗОРКА, син

СЛАВКО, снаја НАДА,

ћерка ВИНКА и остала

родбина

(77/184597)

Четрнаест година

ДАМИР

Дамире, душо мамина,

године пролазе, али бол

и туга вечито остају.

Твоја мама, брат 

РОБЕРТ, снаја 

НАТАША и братанице

ТАША и ДОРА

(4/184369)

ЖИВА БРАНКОВ КРАКЕР
1954–2011.

Заувек у нашим срцима.
Супруга ЉИЉАНА и ћерке ВИОЛЕТА и ВАЛЕНТИНА с

породицама

(112/184751)

24. новембра навршава се десет година откако

није с нама наш вољени син, отац и брат

МИЛЕНКО ГАЈИЋ

С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.

Мајка КОСА, ћерке МИЛИЦА и ДРАГИЦА, 

сестра СМИЉАНА, сестрићи ДЕЈАН 

и ВЛАДИМИР и зет ЗОРАН
(99/184709)



ПАНЧЕ-
ВАЧКИ

НОВИНАР

Опрема за
упрезање

коња

Мали
састанак на
врху (стр.)

Знамени-
тост

Истамбула

Швајцарски
јунак

(Вилхелм)

Електрични
(скр.)

Баруштина
Иметак од
давнина,
дедовина

Плетеница
Улудо

потрошити

Непро-
фесионално

Упала
кичмене
мождине

(мед.)

Руски
царски
војници

Личност из
епа „Махаб-

харата”

Музичка
мера

Антички
град у Грчкој

Пољубац
(енг.)

Фосфор

Место на
северу
Ирана

Редак (лат.)

Енглеска
негација

ДОПИСНИК
ИЗ ВАШИНГ-

ТОНА

Племе у
југозападној

Африци

Белгијска
тенисерка
(Жистин)

Слани грах,
леблебија

Префикс за
пољопри-

вреду

Одлике

Француски
атлетичар

(Ги)

Ознака за
ампер

Трећи вокал

ЛИЧНОСТ
СА СЛИКЕ

Преметати
слова речи

Саставни
везник

Симбол
иридијума

Острво у
Индијском

океану

Конац

Предлог

Име
фудбалера
Дробњака

Име
америчког

глумца
Хоука

Хаљина
Индускиња

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)

Цела седмица ће вам бити обе-
лежена успонима и падовима,
подједнако на пословном и на
љубавном пољу. Новац ће вам
долазити с разних страна, али
будите пажљиви.

Кад вам крене, онда вам кре-
не. Тек сте пронашли партнера,
а око вас је гомила удварача.
Ваге у браку проживљавају лепе
тренутке с партнером.

Снага и самопоуздање полако
расту. Застаните и погледајте све
из другачијег угла – решење вам
је пред носом, само ви не сагле-
давате јасно чињенице.

Закаснели новац коначно сти-
же, али се неће дуго задржати у
вашем џепу – већ знате куда ће
отићи. Превише сте агресивни
према партнеру, спустите лопту.

Један позив од пријатеља или
рођака из иностранства проме-
ниће ваш живот из корена. То је
добро, пошто се тренутно пона-
шате као лептир који лети од цве-
та до цвета.

Венера која је ушла у поље
Стрелца правиће прави дармар
припадницима овог знака. Неки
ће се упустити у авантуре, а дру-
ги ће се повући у осаму.

Крајем ове седмице очекујте
мањи прилив новца, тек толико
да се мало опоравите. Колико
год да је ситуација тешка, чувајте
посао ако га имате.

Јарчеви који су слободни неће
то још дуго остати. Љубав улази
у ваш живот на велика врата, а
за неке ће то бити љубав живота.
Послови се полако покрећу.

Ове седмице највеће тран-
сформације трпе Лавови треће
декаде. Поразговарајте искрено
са собом. Промените неке нави-
ке које вас коче у животу.

Помало сте несигурни. Око вас
све блешти, једноставно позива
на грех, а ви сте се осамили. По-
слови мало стагнирају, али при-
лив новца је константан.

Радно место вам се озбиљно
љуља. Проблеми које имате с
једним млађим колегом само
продубљују вашу агресивност.
Стишајте се и будите мудри.

Некако се сав бес овог света
накупио у вама. Незадовољни
сте својим љубавним, брачним и
пословним статусом. Пазите на
имунитет.

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
23. октобра: Неду – Илинка и Милан Николић, Кветославу – Марија Њемчек и Павел Петраш; 25.

октобра: Теодору – Сандра Петровић и Мирослав Бобош; 27. октобра: Тифани – Наташа и Ендре

Шике; 29. октобра:Сару –  Слађана и Саша Станковић; 31. октобра: Лару – Марија и Дамир Нико-

лов, Чарну – Сандра и Петар Јокић, Бојану – Ана и Бојан Тоневски; 2. новембра: Невену – Бојана и

Владимир Тасић; 3. новембра: Милицу – Тијана Јованов и Данијел Новаков; 4. новембра: Милицу

– Владана и Даниел Паланчан, Адријану – Вера Матијевић Гојсовић и Душан Гојсовић; 5. новмебра:

Теодору – Ивана и Александар Миладиновић; 7. новембра:Наду – Драгана и Предраг Кужић.

Добили сина
15. октобра: Стефана – Љиљана и Бранко Радановић; 25. октобра: Ивицу – Ђована Рамадан и

Марио Новаков, Душана – Јелена Бикић и Александар Ристић; 27. октобра: Душана – Звездана и

Александар Петровић, Филипа – Драгана Мишков и Далибор Цвијановић; 29. октобра: Милоша –

Јована и Јован Вакаресков, Алексу – Маја и Далибор Живковић;  30. октобра: Николу – Мирјана и

Дејан Вујанић, Страхињу – Бојана и Милан Михајловић, Андреја – Оливера и Бојан Јанићијевић;  31.

октобра: Страхињу – Марина и Дарко Богосављевић, Рељу – Санела и Радослав Текијашки, Нема-

њу – Јадранка и Александар Бараћ; 2. новембра: Константина – Невена Марков, Аљошу – Ана

Марија Марко и Ненад Стипић, Дениса – Изабела Сабљов и Дејан Данилов; 3. новембра:Стефана

– Јелена и Милан Каришик, Војина – Марина и Ненад Растовац, Слободана – Марија и Дејан Јова-

новић; 4. новембра: Владимира – Ана и Владимир Злох, Матеју – Вера Дуњић Брдарски и Никола

Дуњић;  5. новембра:Огњена –Жаклина и Миленко Илић; 7. новембра:Лазара – Наташа и Дра-

ган Грубанов; 8. новембра:Бранислава – Евица Шајн.

ВЕНЧАНИ

13. новембра: Кристина Грубјешић и Никола Кукић, Гордана Костић и Марјан Костић, Јована Ра-

мјанц и Маринко Ивановић, Анита Миладиновић и Горан Симеонов; 15. новембра: Сања Стекић

и Милош Тадић, Данијела Квргић и Петар Ђерић, Викторија Кукучка и Слободан Бића, Ксенија

Срећков и Бојан Дошља, Јована Спасић и Маријан Каранфиловски, Марија Јефтић и Бранислав

Вјештица, Тамара Живковић и Милан Ристић; 16. новембра: Ружица Маринковић и Александар

Цвитковац, Ђука Васић и Ненад Јањић, Јована Давидовић и Ненад Ерваћанин.

УМРЛИ

10. новембра: Даринка Колунџић – 1932; 11. новембра: Мирјана Стражмештеров – 1939, Ерже-

бет Јакуш – 1940, Бранко Поњевић – 1932, Ференц Ембели – 1948; 12. новембра:Лепосава Ћур-

чин – 1930, Пољка Коматина – 1942, Миладин Петровић – 1926, Стана Марковић – 1929, Зуза

Млинарчек – 1948, Вела Матовић – 1935; 13. новембра: Винка Благојевић – 1934, Сава Ромчев

– 1945, Марија Орлић – 1947; 14. новембра:Зоран Петковски – 1960, Михаљ Купец – 1943, Миљ-

ка Маслић – 1941, Стојана Тарајић – 1995; 15. новембра: Ева Јонаш – 1954.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

СТИХОВНИ КВАДРАТ 

У Русији дете

моли своју мајку

да му пре спавања

чита стару бајку.

Кад се нешто мери,

ваља тачан бити,

зато ову вагу

треба набавити.

Кратку шопинг туру

правим понекада

и најчешће „скокнем“

дo турскога града.

У струјном мотору

покреће се ротор,

кућиште мирује,

a зове се . . . . . .

Шаргарепу волим,

кажу да је здрава,

за оштрину вида

то је храна права.

Са књигом у руци

својој кући хитам, 

Зилахијев роман

почињем да читам.

В О Д О Р А В Н О  И  У С П Р А В Н О :

1 2 3

4 5 6

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Стиховни квадрат: скаска, кантар, Анкара, ста-

тор, карота, „Арарат“. Анаграми: француска собарица, оскору-

ша, приватни посед. Скандинавка: аматерски, мијелитис, Нал,

такт, кис, п, рар, особине, а, Ненад Зафировић, анаграмирати,

и, Маурицијус, нит, Анто, Итан, сари.

АНАГРАМИ

НАИВНА  И  НЕВИНА  КАО ... (И =С)

ЛИЧНА СВОЈИНА

ВОЋКА ДИВЉАКУША

ЦУРА  „ФИНА“

СРЦА  И  БОКА

Чудну воћку киселкасту

АРСО  КУШ’О ових дана,  

то је била дивља крушка,

здрава, чиста еко-храна!

Да сте непоштени,

многи би вам рекли  

да НИСТЕ ПО ПРАВДИ

свој иметак стекли.



Качаревци су широм отворили
огромнa срцa за свог седмого-
дишњег суграђанина Алексу
Кукоља.

Многи племенити људи по-
казали су да хуманост и соли-
дарност постоје и у овим те-
шким временима када једва
састављамо крај с крајем и ус-
пели су да из својих скромних
фондова издвоје довољно нов-
ца како би мали Качаревац
ходао као сва нормална деца.

Хуманитарни концерт у орга-
низацији Скупштине Месне
заједнице Качарево одржан је
у суботу, 15. новембра, у ло-
калној хали спортова. Разлог
за ово окупљање био је више
него племенит, а бројни Кача-
ревци су се на разне начине
потрудили да помогну свом
седмогодишњем суграђанину
Алекси Кукољу, оболелом од
церебралне парализе.

Вече је било посвећено игри
и песми, а званични програм
је водила Марија Вукотић

Крунић, члан качаревачке
Скупштине МЗ и главни ин-
спиратор и организатор овог
хуманог догађаја. Ређали су се
наступи ученика основне и

средње музичке школе „Јован
Бандур”, дечјег хора „Пахуљи-
це”, најмлађе групе КУД-а
„Абрашевић”, првог ансамбла
КУД-а „Вељко Влаховић” и
певачке групе „Тоше Прое-
ски”. На крају ове дирљиве но-
ћи је цела, дупке пуна качаре-

вачка хала хорски отпевала
песму „Хајде, Јано”. У тим
тренуцима је изнета торта с
натписом „Срце за Алексу”,
коју је направила породица
Јанковски, што су сви у публи-
ци испратили прстима скло-
пљеним у облику срца.

На задовољство организато-
ра и породице Кукољ, продато
је свих шестсто одштампаних
карата, а било је и оних који
су само купили улазницу иако
нису успели да уђу. Многи су

и додатно убацивали прилог у
кутију, па је укупно сакупљено
84.130 динара, док је локална
спортска кладионица „Миле-
нијум” допринела с још десе-
так хиљада динара.

Поред тога, и градоначел-
ник Панчева је за ту намену
одобрио сто хиљада динара, а
очекује се и да ће школа у ак-
цији „Друг другу” обезбедити
неколико десетина хиљада
динара, као и касарна у којој
ради Алексин отац. Ову акци-
ју је помогао и Дом омладине
Панчево, који је дао озвучење,
док је Основна школа „Жарко
Зрењанин” уступила парава-
не, а васпитачице су заједно
са забавиштанцима на њима
насликале срца.

Ј. Филиповић

Четвртак, 20. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ХУМАНИ КАЧАРЕВЦИ

СРЦЕ ЗА АЛЕКСУ

Драге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике,
фирмом „TorteCo” и посластичарницом
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
торте Панчева”, који ће трајати
до краја маја следеће годи-
не. Сваког месеца нају-
спешније учеснике оче-
кују вредне награде у
виду професионалног
посластичарског алата
и материјала, а посебно
атрактивни поклони
припашће победницима
на крају читавог избора.

Пошаљите нам рецепт и ори-
гиналну фотографију торте коју сте са-
ми направили и декорисали. Приложи-
те своје податке – име и презиме, адре-
су и број телефона, као и следећу пот-
писану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропози-
ције ’Избора најлепше торте Панчева’.
Изјављујем и да сам једини аутор / је-
дина ауторка рецепта и фотографије
јела које вам достављам. Сагласан/са-
гласна сам да текст рецепта и фотогра-
фију јела имате право да користите и
објављујете без просторног и времен-

ског ограничења и у свему према сво-
јим потребама”.

Све то пошаљите на адресу recepti@-
pancevac-online.rs или поштом на

адресу „Панчевца”: Трг краља
Петра I број 11, с назна-

ком: „Избор најлепше
торте Панчева”.

Уколико објавимо
ваш рецепт и фото-
графију, то значи да
сте ушли у ужи избор

за победника месеца и
да имате шансу да осво-

јите вредан поклон. Најбо-
љи аутор торте за октобар, ко-

га ће одабрати професионални декора-
тери из посластичарнице „Голуб”, осво-
јиће катер за фондан и ДВД са упут-
ствима за украшавање торти.

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  

ннооввееммббаарр  ооссввоојјиићћее  

ккааттееррее  ззаа  ффооннддаанн  

ии  ДДВВДД  ссаа  ууппууттссттввииммаа  ззаа

ууккрраашшаавваањњее  ттооррттии..

ППООББЕЕДДННИИКК  ЗЗАА  ООВВУУ  ННЕЕДДЕЕЉЉУУ

Према одлуци жирија из посластичарни-
це „Голуб”, најлепшу торту ове недеље
послала нам је Катарина Јовановић из
Старчева. Тиме је она ушла у конкурен-
цију за избор најбољег декоратера за но-
вембар. Катарина, честитамо!

ТТООРРТТАА  „„ББААРРООНН””

ККооррее::  шест јаја, 350 г шећера, 100 г неке
квалитетније чоколаде за кување, 100 г мар-
гарина за колаче, 100 мл млека, 100 мл во-
де, кашичица соде бикарбоне, три кашике
какаоа, 330 г брашна и млека за преливање
по потреби.

Млеко, воду, маргарин, чоколаду и какао
ставити у једну посуду, отопити све заједно
и лепо измешати кашиком да се уједначи.
Не треба да ври, већ да буде топло.

У другој посуди умутити цела јаја, шећер
и соду бикарбону. Полако доливати отопље-

ну смесу и брашно. Умутити све ле-
по и пећи коре. Маса се подели на
3-4 дела зависно од величине пле-
ха, па се добију 3-4 коре. Печене ко-
ре приликом филовања добро нато-
пити млеком.

ФФиилл::  три јајета, 10 кашика шеће-
ра, пола литра слатке павлаке, 250 г
чоколаде и 400 г малина.

Умутити јаја са шећером и кувати
на пари да се лепо укувају и буду гу-
ста. Обратити пажњу да се не пре-
кувају. У топлу масу додати чокола-
ду и оставити са стране да се она ле-
по истопи. Потребно је промешати
неколико пута. Када се маса добро
охлади, умутити павлаку да буде
врло чврста и кашику по кашику
додавати охлађен фил. Све пажљи-
во умутити да се не би десило да
фил буде мекан и да касније цури.
Зато користите неку павлаку с ко-
јом имате добро искуство.

РРееддооссллеедд::  Узети прву кору, стави-
ти на тацну, добро је натопити мле-
ком, затим филовати филом на ко-
ји треба поређати малине и мало их
утиснути у фил. Затим опет кора,
заливање млеком, фил, малине, ко-
ра, заливање млеком. 

Уколико имате четири коре, рас-
поредите фил и малине на три дела.
Много је боља комбинација фила и

малина него фила и укуваног желатина с
малинама. 

За торту са слике мере су увећане и при-
лагођене потреби, а ово је основни рецепт.

ППООТТРРЕЕББННАА  JJООШШ  JJЕЕДДННАА  ООППЕЕРРААЦЦИИЈЈАА

Седмогодишњак Алекса Кукољ болује од церебралне пара-

лизе. Пре прве операције, којој је подвргнут пре отприлике

годину дана, није могао да хода. Након захвата који су из-

вели руски доктори и уз помоћ редовне физикалне опера-

ције први пут је стао на своје ноге. Што се тиче менталног

стања, Алекса је потпуно здрав и ако се све буде развија-

ло по плану, требало би да наредне године крене у школу.

Међутим, неопходна му је и друга операција, планирана

за период између 8. и 15. децембра, на клиници „Меди-

кус” у Ћићевцу, чиме би се овом малишану у потпуности

стабилизовао ход и оспособила лева рука.

Сви људи великог срца могу уплатити прилоге на рачун

Комерцијалне банке 205-9011004650195-93, на име Саша

Кукољ.
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Фудбалски клуб Арена из
нашега града одавно је
скренуо пажњу на себе вео-
ма добрим радом с мла-
ђим категоријама. У сјај-
ним условима, у балон-ха-
ли коју тај клуб поседује,
одувек се играла одлична
фудбалица, а тај спортски
колектив је познат и ши-
ром јужног Баната јер је
организовао ЈУБАН лигу.

Балон-хала ФК-а Арена
налази се у самом центру
града, у Улици Максима

Горког, па је и због тога оми-
љено место за рекреативце.

Ових дана је тај спорт-
ски објекат реновиран, па
нову зимски сезону дочеку-
је у новом руху. Поставље-
на је нова трава, а у школу

фудбала ФК-а Арена
уписују се нови пола-
зници. Заинтересова-
ни малишани рођени
2006. године, као и
њихови родитељи, де-
таљније информације
могу добити путем те-
лефона 013/353-160 и
063/131-0000.

Рекреативци, којих
у нашем граду има по-
прилично, опет ће с дру-
штвом моћи добро да се
забављају на омиљеном

месту. Почело је изнајм-
љивање термина, а инфор-
мације се могу добити пу-
тем горепоменутих теле-
фона, сваког дана од 12 до
24 сата.

Арена вас чека!

БАЛОН-ХАЛА ФК-а АРЕНА У НОВОМ РУХУ

ОМИЉЕНО МЕСТО ЗА ФУДБАЛИЦУ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ЧЕТВРТИ ТРИЈУМФ „ЛАВИЦА”
Одбојкашице Динама
донеле бодове 
с Црвеног крста

Следи ново гостовање
– у Крагујевцу

Пето коло одбојкашке Супер-
лиге одиграно је прошлог ви-
кенда, а панчевачке „лавице”
су оствариле и четврту победу у
елити. Девојке које с клупе
предводи тренер Александар
Владисављев гостовале су у Бе-
ограду, где су у хали на Црве-
ном крсту одмериле снаге с до-
маћим Радничким. Иако нису
приказале игру као из претход-
них утакмица, Панчевке су по-
бедиле и освојиле нове бодове,
који их остављају на другом
месту на табели: Раднички-
–Динамо 2:3, по сетовима
25:18, 22:25, 25:23, 10:25 и 6:15.

Бојана Радуловић и њене
саиграчице су лоше започеле
овај меч. Чини се да су олако
ушле у дуел, што су борбене
играчице домаћег састава
умеле да искористе. Међу-
тим, како је сусрет одмицао,
„лавице” су почеле да делују
озбиљније, да играју преци-
зније, да подсећају на своја
најбоља издања из ове сезоне.
Домаће одбојкашице су и да-
ље биле изузетно мотивисане,
нису дозвољавале лаке поене,

па се требало добро помучити
за сваку лопту, изградити тач-
ну акцију... Евидентно је да је
квалитет био на страни Дина-
ма, а баш он је и пресудио у
другом сету. Панчевке су не-
како успеле да изједначе и ка-
да се чинило да ће лако стићи
до још једног тријумфа, дого-
дило се потпуно супротно.

Почетак трећег сета почео
је у потпуној доминацији го-
стујуће екипе. Динамо је по-
вео са 14:6, а онда је Раднич-
ки направио невероватну се-
рију поена и преокренуо ре-
зултат на 17:15. Уследио је
неизвестан финиш, играло се
поен за поен, све до прве сет-

лопте за Раднички, коју су до-
маће играчице одмах искори-
стиле.

На срећу бројних навијача
Динама, то је било све од Бео-
грађанки. У четвртом и петом
сету играо је само један тим –
онај из нашега града. „Лавице”
су коначно заиграле онако ка-
ко знају. Стабилизован је при-
јем, прорадио је блок... Рад-
нички није имао ни најмању
шансу против таквог Динама.
Лако, брзо и убедљиво Панчев-
ке су стигле до коначне победе
од 3:2. Кад је реч о сетовима
које су одиграле добро, од Пан-
чевки треба похвалити Јелену
Новаковић, Катарину Симић и

Николину Ашћерић, као и већ
стандардне ударне игле Дина-
ма Бојану Радуловић, Јелену
Лазић и Јелену Петров.

– Ово је сигурно била наша
најлошија игра ове сезоне, али
радујем се победи и новим бо-
довима. Раднички је у прва
три сета играо феноменално.
Ипак, можда је добро што нам
се десио овакав меч на време.
Моје младе играчице треба да
знају да се нико неће предати
унапред и да за нове победе и
успехе треба још много рада,
посвећености и мотивације,
како на тренинзима, тако и на
утакмицама – рекао је Алек-
сандар Владисављев.

Панчевке су и даље друге на
табели, иза неприкосновеног
лидера и шампиона Визуре, а и
предстојећег викенда ће игра-
ти у гостима. Вољом жреба у
Крагујевцу ће поделити мегдан
с домаћом екипом Крагуја.

У шестом колу Прве лиге
одбојкаши Борца из Старчева
изгубили су на свом терену од
екипе ВА 014 са 1:3, по сетови-
ма 14:25, 22:25, 25:15 и 21:25.

Ваљевци су овом дуелу мно-
го више желели победу од до-
маћих одбојкаша, па су на кра-
ју заслужено стигли до бодова.
Борац су пратили и бројни пе-
хови, јер су пре времена, због
повреда, терен морали да на-
пусте Радован Меденица и
Стефан Владисављев.
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Првенство Друге лиге група
„Војводина” у шаху одржа-
но је у Каћу од 8. до 15. но-
вембра. У веома јакој кон-
куренцији прво место је
надмоћно освојила екипа
ШК-а „Светозар Глигорић
Глига” из нашега града, па
је тако први пут у својој
историји постала члан Прве
савезне лиге Србије.

Требало је да прође више
од осам и по векова постоја-
ња нашега града и више од
сто година, колико се игра
шах на овим просторима, па
да један клуб постане члан
елитног друштва у мушком
шаху. Панчево је одувек би-
ло један од најјачих шахов-
ских центара у Војводини и
Србији, а клуб из нашега гра-
да је неколико пута био на
прагу оваквог успеха. Ипак,
садашњим играчима, управи
и чланству припала је та част
да се пласирају у елиту и та-
ко докажу да њихов клуб до-
стојно носи име великана
наше културе и спорта – Све-
тозара Глигорића.

Најзаслужнији за овај
успех су играчи. Велемај-
стор Далибор Стојановић је
на првој табли освојио седам
поена из десет партија,
омладински првак Србије
Милоје Ратковић на другој
табли је зарадио 5,5 поена, а
Милован Ратковић је на тре-
ћој табли, са осам поена из
11 партија, без пораза и са
изузетним резултатом, осво-
јио бал за интернационалног
мајстора. Гојко Вучинић
(1997. годиште) заслужио је
7,5 поена из 11 партија, а
најбољи резултат на турниру

остварио је Слободан Муни-
жаба, ФИДЕ мајстор, осво-
јивши 8,5 поена из 11 парти-
ја. Значајан допринос вели-
ком успеху дао је и Констан-
тин Орлов, који је зарадио
пет поена из осам партија.
Резерве су били искусни
ФИДЕ мајстор Бранимир
Костић и најмлађи члан
екипе Петар Ратковић.

Шах клуб који је више де-
ценија један од најуспе-
шнијих и најбоље организо-
ваних у Војводини и Србији,
под називом „Иван Курјач-
ки”, настављајући традици-
ју под именом нашег најбо-
љег шахисте свих времена,
легендарног Светозара Гли-
горића, идуће године ће
обележити 70 година свог
постојања и успешног рада.

– Овај успех поклањамо
свима који су нам макар
симболично помагали, а по-
себну захвалност дугујемо
нашим средствима инфор-
мисања, пре свих недељни-
ку „Панчевац”, који је на
најбољи начин пратио све
наше активности и успехе –
рекао је Миладин Митро-
вић, вероватно један од нај-
већих „криваца” за то што је
панчевачки шах доспео у
српску елиту.

Заслуге за ове успехе
припадају и Граду Панчеву,
свим члановима и управи
клуба, као и људима добре
воље и нашим успешним
предузећима, који су шахи-
стима пружали несебичну
помоћ.

Панчево се сада препо-
знаје и по древној игри на
64 црно-бела поља...

ШК „СВЕТОЗАР ГЛИГОРИЋ” У СРПСКОЈ ЕЛИТИ

ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ

Чланови АК-а Динамо уче-
ствовали су прошлог викенда
на Кросу Партизана у Београ-
ду, где су остварили запажене
резултате.

У трци јуниора најбржи је
био Радомир Раздољац, који је
убедљиво савладао своје рива-
ле и показао да је неугодна по-
вреда санирана те да је на до-
бром путу да следеће сезоне
опет буде у дресу државне ре-
презентације. Победу је оства-
рио и Андреја Божанић у трци
пионира, док је Страхиња Стев-
шић био други. Сребрну меда-
љу је заслужила и Надежда Ер-
ски у трци јуниорки и тако је
показала да АК Динамо добија
још једну одличну такмичарку
на средњим и дужим стазама.

Динамовци су били одлич-
ни и на уличној трци која је

одржана у Народној башти
поводом Дана града. Програм
је водио Радослав Симић, но-
винар РТС-а, а велику подр-
шку за организовање ове тра-
диционалне манифестације
пружио је Град Панчево. Ме-
даље су освојили: Андреја Бо-

жанић, Страхиња Стевшић,
Александар и Душан Шац,
Михајло Катић, Урош Јова-
новски, Петар Ивачковић, Са-
ра Радовановић, Анђела Та-
сић, Александра Стефановић,
Миона Бркић, Надежда и Ма-
рија Ерски и Слађана Стамен-

ковић. Иза АК-а Динамо је
остала успешна сезона, али
тек што је завршена једна,
атлетичари су у пуном при-
премном периоду за следећу
такмичарску годину. 

У Динамо ће се вратити
бројни атлетичари који су
наступали за клубове широм
земље и иностранства. Пан-
чевци у наредну сезону улазе
с највећим амбицијама до
сада, јер стручни тим,
предвођен Љупчом Цветко-
ским, као и квалитет такми-
чара, дају им за право да
очекују најквалитетније ре-
зултате у скоро седамдесет
година дугој историји клуба.
Сви бивши чланови Динама
су добродошли како би за-
једничким снагама оствари-
ли планиране циљеве.

СА АТЛЕТСКИХ НАДМЕТАЊА

РАДОМИР И АНДРЕЈА НАЈБРЖИ

Чланови БК-а Професионалац
из нашега града спремно су до-
чекали Девето коло Лиге Бокс
савеза Београда, одржано 15.
новембра у Ваљеву, што се од-
разило и на резултат у рингу.

Боксери из Панчева: Мари-
јан Трајковски, Томислав Ха-
ил, Милан Маринковић, Ни-
кола Кнежевић, Данијел Ми-
тровић, Дијана Мирић, Јована

Њагул и Јованка Радуловић
блистали су на рингу у Ваљеву
и учврстили се на првом ме-
сту на табели Лиге БСБ-а. По-
себно позитивне коментаре
добили су Томислав Хаил и

Данијел Митровић, који су у
изузетно тешким борбама у
средњој категорији на најбо-
љи начин показали како се бо-
ри за победу свог клуба.

Последње, десето коло Лиге
БСБ-а, коју чине 34 клуба из
целе Србије, биће на програму
6. децембра у Лазаревцу, где
ће се истог дана одржати и ве-
лики турнир у част обележа-

вања годишњице Колубарске
битке. Боксери Професионал-
ца покушаће да сачувају прво
место и тако понове успех из
2011. године, када су освојили
титулу шампиона.

НОВОСТИ ИЗ БОКСЕРСКОГ РИНГА

ПРОФЕСИОНАЛАЦ НА ЧЕЛУ ТАБЕЛЕ

Чланови Стрељачке дружине
„Панчево 1813” били су веома
активни прошлог викенда.
Учествовали су на два међуна-
родна такмичења и, што је
најважније, са оба су се врати-
ли с добрим резултатима.

Нa трaдициoнaлнoм турни-
ру „Свeти Maртин” у Бeлoм
Maнaстиру, у веома jaкoj
кoнкурeнциjи тaкмичaрa из
Maђaрскe, Слoвeниje, БиХ,
Хрвaтскe и Србиje, Tиjaнa Кo-
лaрик je са 412,6 кругова oсвo-
jилa злaтну мeдaљу у надмета-
њу jуниoрки у гађању из вaзд-
ушне пушке. У кoнкурeнциjи
сeниoрки je изборила шесто
место, са 411,5 кругoвa.

Сениорски тим из нашега
града био је пети, сa 1.821,5
кругова, a чинили су га
Гaбријeл Дaутoвић, Дejaн
Пeшић и Вукaшин Joсипoвић.

Исидора Стојановић се над-
метала на турниру „Олимпијске
наде”, који је одржан у Њитри.
У гађању из ваздушне пушке
упуцала је 408,2 круга и пласи-
рала се у финале, али је такми-
чење завршила на осмом месту.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ТИЈАНА НАЈБОЉА У БЕЛОМ МАНАСТИРУ

Страну припремио

Александар
Живковић



Панчевци испустили
победу против 
ОКК-а Београд

Први пораз БНС-а

У шестом колу КЛС-а кошар-
каши Тамиша су у Хали спор-
това на Стрелишту изгубили
од ОКК-а Београд са 82:83, по
четвртинама 15:21, 26:20,
21:17 и 20:25. Панчевци су
били у предности до десетак
секунди пре краја сусрета, по-
сле добро изведених слобод-
них бацања Драгана Крушчи-
ћа, али је на исти начин, само
неколико тренутака пре исте-
ка 40. минута утакмице, уз-
вратио Селаковић и тако свом
тиму донео победу.

Пре тога, током 39 минута
игре, била је то изједначена
борба по квалитету сличних
тимова. Тамиш је пре дуела
остао без повређеног центра
Вујовића, а из истог разлога

Четвртак, 20. новембар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

„КЛОНФЕРИ” ОДНЕЛИ БОДОВЕ
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Крагујевац: КРАГУЈ–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА
Клек: КЛЕК–БОРАЦ

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЦРВЕНКА
субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Апатин: АПАТИН–ПАНЧЕВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЛАКИ
Долово: ДОЛОВО–ЈАБУКА
мушкарци

Кљајићево: КЉАЈИЋЕВО–ЈАБУКА

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Крушевац: НАПРЕДАК–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ХАЈДУК
субота, 17 сати

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шид: ПАРТИЗАН–ДИНАМО
Панчево: КРИС КРОС – ЈАДРАН
субота, 15.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Пазова: РАДНИЧКИ–ДИНАМО

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Старчево: БОРАЦ–МЛАДОСТ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ПРОЛЕТЕР
недеља, 13 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА – МЛАДОСТ (О)
Качарево: ЈЕДИНСТВО – МЛАДОСТ (В)
Б. Црква: БАК–СЛОГА

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Београд: РАДНИЧКИ–ДИНАМО 2:3

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – ВА О14 1:3

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Ваљево: МЕТАЛАЦ–ДИНАМО 37:28

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–РАВАНГРАД 35:21

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ 22:21
Јабука: ЈАБУКА–НАФТАГАС 16:18
Б. Паланка: ТИКВАРА–ЈЕДИНСТВО 47:29
мушкарци

Јабука: ЈАБУКА – РАДНИЧКИ (ЈТ) 37:22

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД 82:83

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Врбас: ВРБАС–БНС 106:63

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – РУ КОШ 105:80
Шимановци: ПИНК – КРИС КРОС 63:101

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–ДУНАВ 2:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Н. Козарци: СЛОБОДА–БОРАЦ 4:1
Р. Село: Ц. ЗВЕЗДА – ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК 1:2
Б. Н. Село: СЛОГА–ВОЈВОДИНА 1:0
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ЈЕДИНСТВО 6:3
Војловица: МЛАДОСТ–ПАРТИЗАН 3:1
Омољица: МЛАДОСТ–РАДНИЧКИ 2:4
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Кд1)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПЕХАР ЗА МИЛАНУ
Турнир треће категорије из
календара ТСБ-а за девојчице
до четрнаест година, који је
одржан у Београду, донео је
много радости љубитељима
белог спорта у нашем граду.

У конкуренцији 39 такми-
чарки победнички пехар је
освојила чланица ТК-а Дина-

мо Милана
Вулин. На-
ша сугра-
ђанка је у
финалу са-
владала Те-
одору Вуји-
чић. С њом
је прошле
зиме била
члан репре-
з е н т а ц и ј е

Србије која је учествовала на
Европском купу у Аустрији.

Под будним оком тренера
Младена Вуковића Милана се
сада припрема за Зимско др-
жавно првенство.

СЈАЈНА ЈОВАНА 
На затвореном базену „Борис
Трајковски” у главном граду
Македоније прошлог викенда
се окупило око 400 пливача из:
Словеније, БиХ, Бугарске, Ал-
баније, Србије и земље домаћи-
на. У јакој конкуренцији су се
надметали и Јована Богдано-
вић, Јана Мастиловић и Милош
Михајловић, чланови ПК-а
Спарта из Панчева, који су
остварили запажене резултате.

Посебно се истакла Јована
Богдановић, чланица нацио-
налне селекције наше земље,
која је била убедљива на 50 и
200 м прсно у апсолутној ка-
тегорији. Поред тога што су јој
припала златна одличја, она је
остварила и највреднији ре-
зултат на митингу по таблица-
ма међународне пливачке фе-
дерације. Милош Михајловић
је пливао у групи дечака до
четрнаест година и био је први
у трци на 100 м краул, а трећи
на 50 м делфин. 

МЕДАЉЕ ЗА ЏК

ПАНЧЕВО
Чланови ЏК-а Панчево има-
ли су запажен наступ на међу-
народном турниру у Кикинди
у конкуренцији младих бора-
ца из Словеније, БиХ, Бугар-
ске, Румуније и Србије.

Бронзане медаље су освоји-
ли Нина Гичков и Александра
Лупулов, а на пета места су се
пласирали Нина и Лазар Ал-
бијанић и Милош Гичков.

На турниру за почетнике у
Вршцу медаље за ЏК Панчево
освојили су: Ана Лупулов, Ни-
на Албијанић, Михајло Вуко-
вић, Коста Вујко, Жарко Там-
бурић, Огњен Радованов и
Владимир Михајлов. С. Д.

веома расположеног Кесара
под кошевима, те Крушчића и
Милошевића, који су шутеви-
ма са дистанце донели пред-
ност тиму из нашега града.

У завршници је све текло
како треба за изабранике Бо-
јана Јовичића. Имали су
предност, држали утакмицу
под контролом, али се онда
десило оно на шта нису могли
да утичу. У самом финишу су-
срета судијска тројка сасвим
наглашено почиње да форси-
ра гостујућу екипу, што изази-
ва револт гледалаца, али и
учесника на терену. Уследиле
су казне, после којих су се ни-
зали поени момака из престо-

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПАНЧЕВКЕ „ХАРАЈУ” ЛИГОМ

терен су током сусрета напу-
стили Хукић и Ђорђевић. Сва-
како да је и то утицало на
игру домаћег састава, који се
после почетног вођства Бео-
грађана брзо вратио у добар
ритам, па је другу и трећу де-
оницу решио у своју корист.
Видели смо у тим моментима

И после деветог сусрета у Су-
пер Б лиги рукометаши Дина-
ма имају свега два бода. Про-
шлог викенда Металац је у Ва-
љеву савладао Панчевце с
37:28. Тај сусрет је пратило
200 гледалаца.

„Жуто-црни” су на то госто-
вање отишли веома ослабље-
ни. Податак да је Динамо
имао само једног голмана на
мечу, младог Јандрића, све
говори. Порази се ређају у ни-
зу. Ипак, та црна серија, која
је забележена тек неколико
пута у историји овог угледног
спортског колектива, забри-
њава, али је лако објашњива.
Од када више не играју Стојан
и Бранко Радановић, Драго-
слав Стојиљковић, Марко Пе-
тровић, Урош Радосављевић,
Срђан Комланов, а како са-
знајемо, ни Ненад Ерваћанин

више није члан Динама –
много тога је јасно.

Уместо набројаних играча
дошли су нови момци. Има ме-
ђу њима талентованих поједи-
наца, пре свих Стојановић, али
они не представљају квалитет
који може спасти Динамо од
испадања из високог ранга так-
мичења. Александар Живко-
вић, за кога многи тврде да је
талентован стратег, нанизао је
пет пораза, али да ли је уопште
могао, и с ким, да извуче више? 

У суботу, 22. новембра, у
Панчево долази Црвенка, стари
ривал Динама. Не цветају руже
ни клубу из „најслађег” места у
Војводини. Уколико Динамо
победи – а нема разлога да сви
у клубу не верују у то – то може
бити не само нови почетак за

пољуљани брод већ и подстрек
да се у наставак првенства уђе
још агилније и осмисли добар
план за опоравак.  

Оно што мучи Панчевце,
далеко је од њихових сугра-

ђанки које играју у Првој лиги
група „Север”. Изабранице
Ивана Петковића су до сада
одиграле десет утакмица и
имају исто толико победа. Оне
су у недељу, 16. новембра, на
свом терену победиле Раван-
град с 35:21. До сада су пости-
гле 300 голова, а примиле са-
мо 194 гола. Против Равангра-
да су играле млађе снаге, и то
одлично, а посебно су се иста-
кле Невена Џелајлија, Невена
Станишковић и Мила Беадер.

Не посустаје ни Јабука у
Другој лиги група „Север”.
Момци које с клупе предводи
Жикица Милосављевић побе-
дили су Раднички из Јаше То-
мића с 37:22. Хала у месту на-
домак Панчева поново је била
пуна, а гледаоци су имали мно-
го разлога за уживање.

С. Д.

нице. Нервоза није ништа до-
бро донела Панчевцима, а на
крају је уследио и пораз. Била
је то утакмица за наук, из које
многи могу да извуку поуке, а
не само кошаркаши Тамиша.

Тек у седмом колу Прве
српске лиге екипа БНС-а пре-
трпела је први пораз. То се де-
сило у дербију кола, у Врбасу,
против истоименог тима, који
је после тријумфа остао лидер
на табели. Домаћин је побе-
дио са 106:63.

У Другој српској лиги по
распореду је такође било сед-
мо коло. Кошаркаши Динама
су у Панчеву савладали РУ
Кош са 105:80. Гости су само у
првој четвртини пружили пра-
ви отпор. Касније су изабрани-
ци Ненада Раковца преузели
конце игре у своје руке и лако
решили питање победника.

У истом рангу се такмиче и
кошаркаши Крис-кроса, који
настављају низ добрих партија
и победа. Овог пута су у Ши-
мановцима савладали Пинк
са 63:101.

– Домаћин није ни имао
претеране амбиције. Овај су-
срет је послужио да наши ка-
дети добију прилику да играју
и на званичној сениорској
утакмици – истакао је Вук
Станимировић, први тренер
Крис-кроса.

С. Дамјанов

ТТААББЕЕЛЛАА  ППРРВВЕЕ  ЛЛИИГГЕЕ  „„ССЕЕВВЕЕРР””  ––  жжееннее

1. ПАНЧЕВО 10 10 0 0 300:194 20

2. МЛАДОСТ 10 9 0 1 274:208 18

3. РАДНИЧКИ 10 8 0 2 280:231 16

4. ВРБАС 10 7 1 2 303:261 15

5. ТЕМЕРИН 10 6 0 4 256:200 12

6. СЛОВЕН 10 4 1 5 232:247 9

7. Х. ЈОЖЕФ 10 4 0 6 260:258 8

8. СПАРТАК 10 4 0 6 231:252 8

9. РАВАНГРАД 10 3 0 7 236:311 6

10. СРЕМ 10 2 0 8 246:272 4

11. ПЕТРОВАРАДИН 10 2 0 8 231:290 4

12. АПАТИН 10 0 0 10 182:307 0

РРЕЕДДИИЗЗААЈЈННИИРРААННИИ  ССААЈЈТТ  КККК--аа ТТААММИИШШ

Озбиљност у раду КК-а Тамиш огледа се у многим сегмен-

тима. С тим у вези, свима који воле кошарку, одскора је до-

ступан редизајнирани сајт тог спортског колектива.

На адреси www.kktamis.com можете видети много зани-

мљивих садржаја и стећи бољи утисак о раду клуба.

ММААРРККООВВИИЋЋУУ  ТТРРООНН

Наш суграђанин Никола

Марковић не зна за пораз

од када је преузео Југовић

из Каћа.

Суперлигаш из места на-

домак Новог Сада тренут-

но је лидер на табели, а

Марковић је остварио пет

тријумфа из исто толико

утакмица у елити.

У Бачком Јарку је про-
шлог викенда одржан ме-
ђународни џудо-турнир на
којем се надметало око
500 тaкмичaрa из 42 клубa
из Слoвeниje, Хрвaтскe,
Maђaрскe и Србиje. Дина-
мо је oсвojиo шеснаест мe-
дaљa и пeхaр зa нajбoљу
eкипу млaђих пoлeтaрaцa.
Eкипу je прeдвoдиo трeнeр
Пeтaр Илиjин.

Највредније трофеје су за-
служили: Немања Нишић, Не-
мања Јурица, Стеван Васиље-

вић, Андреа Стојадинов (два),
Анђела Ранђеловић и Алекса
Стојадинов. Сребром су се
окитили: Дејан Долинга, Тија-

на Стојанов, Филип Фран-
цуз и Алекса Стојадинов, а
бронзама: Теодора Вaсиљe-
вић, Никола Mиркoвић,
Матеја Зубoвић, Владимир
Бoгдaнoвски и Вук Кошић.

Првенство Европе за мла-
ђе сениоре одржано је од 14.
до 16. новембра у пољском
граду Вроцлаву. Meђу рeп-
рeзeнтaтивцимa Србиje биo
je и џудистa Динама Бошко

Бoрeнoвић, који је у првoм
кoлу изгубио oд Слoвaкa Душа-
на Хeгeдуша.

Одличне резултате у Бач-
ком Јарку остварили су и чла-
нови ЏК-а Панчево, које
предводи тренер Марко Ата-
насов.

Најуспешнији је био Алекса
Кулиџан, који је освојио злат-
ну медаљу, а сребрним одлич-
јима су се окитили Милан Са-
вин, Бојана Маринковић и
Милош Мандарић. Бронзе су
заслужили Александар Лупу-
лов, Нина Албијанић и Ана
Лупулов.

А. Ж.

ЏУДО-ТУРНИР У БАЧКОМ ЈАРКУ

ДИНАМУ ШЕСНАЕСТ ТРОФЕЈА



Без победника 
у дуелу Динама и Дунава

И Железничар 
„ремизирао”

Утакмицама четрнаестог кола јесењи
део трке за бодове у Српској лиги гру-
па „Војводина” ушао је у сам финиш.
Фудбалери Динама су прошлог ви-
кенда на свом терену угостили Дунав
из Старих Бановаца, а меч је завршен
без победника – 2:2.

По веома хладном и ветровитом
времену панчевачки „брзи воз” је био
много бољи тим, а на крају је морао
да буде (пре)задовољан нерешеним
исходом. Од самог почетка утакмице
домаћи су диктирали темпо и ствара-
ли шансе пред голом ривала. Већ у
20. минуту Небојша Арбутина је до-
вео Динамо у вођство, па се тада чи-
нило да ће гости претрпети убедљив
пораз. Иако су они само шест минута
касније изједначили, Панчевци су на-
ставили у јаком ритму, а бројне, ко-
лосалне прилике пред голом Дунава
одлазиле су унеповрат.

Иста слика је виђена и на почетку
другог полувремена. Момци које
предводи Горан Мрђа нападали су и
„ломили” одбрану тима из Старих Ба-
новаца, али лопта једноставно није
хтела у гол. А онда је, по неписаном
фудбалском правилу, за промашаје
уследила казна. Гости су у 65. минуту
повели са 2:1. Али то није био крај уз-
буђењима на Градском стадиону.
Опет је Динамо преузео контролу
игре, фуриозно нападао, „севнула” је
и пречка, али... И док су истицале по-
следње секунде меча, када су промр-
зли гледаоци већ почели да напуштају
поприште окршаја, Небојша Арбутина
се најбоље снашао у шеснаестерцу го-
стију и у буквално последњем нападу
свом тиму донео вредан бод. После
претпоследње рунде јесењег дела пр-
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Нада Божовић,
одбојкашица:
– Током викенда се
одржавају тренинзи
и утакмице, па ће
тако бити и овог пу-
та. Мало ћу и да
учим, а свакако ће
се наћи времена и
за излазак у град.

Анђела Милошевић,
средњошколка:
– Викенд ми увек добро до-
ђе да се одморим. Волим и
мало дуже да одспавам. То
је прилика да се нађем с
драгим другарицама, а биће
и мало учења.

Катарина 
Анђелковић,
игра тенис:
– Биће то мешавина
рада и уживања. Спре-
мам се за један турнир
и надам се успеху. Мо-
ра се наћи времена и
за неке друге активно-
сти које су својствене
данима викенда.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Б. Петров З. Спремо

Постање: дан други

Потом рече Бог: нека буде свод посред воде, да раставља воду

од воде и да не кисну продавац и купац.

И створи Бог свод и растави воду под сводом од воде над сво-

дом; и би тако.

А свод назва Бог небо, а продавац и купац га назваше тенда.

И би вече и би јутро, дан други.

Постање: дан први

Како су постали тржни центри?

У почетку створи Бог небо и земљу.

А земља беше без обличја и пуста, и беше тама над безданом,

без продавница и маркета.

И после рече Бог: нека буде светлост. И би светлост.

И виде Бог светлост да је добра; и растави Бог светлост од та-

ме и продавца од купца.

И продавца назва трговац, а купца назва потрошач.

И би вече и би јутро, и би пијаца, дан први.

био од Козаре с 1:2, с гостовања у Руском
Селу вратили су се непоражени: Црвена
звезда – Железничар 1:1.

Податак да је голман Црвене звезде
Хајровић проглашен за најбољег игра-
ча овог дуела, довољно говори и о од-
носу снага на терену. Железничар је од
самог почетка утакмице кренуо у
офанзиву, створио је неколико повољ-
них прилика за гол, али није успео да
их искористи.

ССППООРРТТ

Постање: дан трећи

Потом рече Бог: нека се сабере вода што је под небом на једно

место и нека се покаже суво. И би тако.

И зборишта водена назва Бог мора, суво назва земља, а са-

свим покривено назва шопинг-мол; и виде Бог да је добро.

Опет рече Бог: нека пусти земља из себе траву, биље што но-

си семе и дрво родно које рађа род по својим врстама и доноси

профит на земљи. И би тако.

И би вече и би јутро, и посташе тржни центри, дан трећи.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

АРБУТИНА САЧУВАО „БРЗИ ВОЗ”

венства Панчевци заузимају седмо ме-
сто на табели, са двадесет једним бо-
дом, а у следећем колу иду у Нову Па-
зову на мегдан с домаћим Радничким. 

Старчевачком Борцу предстоји гр-
чевита борба за опстанак. Некада узо-
ран спортски колектив, с највишим
амбицијама, ове сезоне не личи на се-
бе. Иако на клупи има одличног и
перспективног тренера, екипа из ме-
ста надомак нашега града очигледно
није (са)зрела за високе домете.

Борац је прошлог викенда у Новим
Козарцима успео да поведе против
Слободе, голом који је постигао Савко-
вић у 18. минуту, а онда је претрпео ка-
тастрофу. Домаћи играчи су заиграли
ангажованије и показали да су у овом
тренутку за класу бољи од Старчеваца,
па су славили убедљиву победу од 4:1.

За разлику од Борца, наш други
представник у Војвођанској лиги „Ба-
нат” ове јесени бележи одличне ре-
зултате. Иако фудбалери „дизелке”
прошлог викенда нису искористили
кикс лидера, који је у Лукићеву изгу-

Нajмлaђи тaкмичaри КК-а
Динaмo учествовали су про-
шлог викенда на Купу
Србиje у Београду. У веома
јакој конкуренцији наши
мали суграђани су освојили
три медаље.

Највреднији трофеј је за-
служила Mиња Вaрсaкoвић,
кoja je дo титулe дoшлa сa
пет убедљивих пoбeдa и још
једном пoтврдилa дa je jeднa
oд нajбoљих млaдих тaкми-
чaрки Србиje у кaтeгoриjи
до 50 кг. Срeбром се окитила
нajмлaђa чланица клубa
Mилицa Гaгић, док је бронзу
зарадио Дaркo Спaскoвски.

Сeниoрскa eкипa КК-а
Динaмo учествоваће следећег

викенда на другом турниру
Премијер лиге, који се одр-

жава у Чачку. Нa прoгрaму ће
бити три кoлa, a Динaмo ће сe

сaстaти сa eкипaмa Књaза
Mилoшa, Студeнтскoг грaдa и
дoмaћинa Бoрцa. Панчевци
су лидeри нa тaбeли, па ће
мeчeви сa „студeнтимa”  и
Чaчaнимa oдлучити o нoвoм
првaку лигe.

Динaмо ће нaступити у
сaстaву: Слoбoдaн Битeвић,
Стeфaн Лугић, Никoлa и
Mилoш Joвaнoвић, Aлeк-
сaндaр Шeстaкoв, Oгњeн
Jeркoв и Нeбojшa Спaскo-
вски. Eкипa je спрeмнa дa у
тим мeчeвимa избoри нoву
титулу првaкa лигe, мада
има и мaлих прoблeма збoг
пoврeдa Битeвићa и
Лугићa.

A. Ж.

КУП СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

ЗЛАТНА МИЊА ВАРСАКОВИЋ

ВОЈЛОВЧАНИ „ГУРАЈУ” ПО ПЛАНУ

У претпоследњем колу јесењег дела првенства у Првој јужнобанатској ли-

ги фудбалери Младости из Војловице су на свом терену савладали Парти-

зан из Гаја с 3:1.

Голове за тим који предводи Драгољуб Кузмановић постигли су Никола

Станковић, Предраг Марковић и Марио Гудан.

Младост је играла у саставу: Шахурић, П. Марковић, Јованов, С. Мар-

ковић, Шеговић, Момчиловић, Миодраг, Гудан, Станковић, Форгић и Ра-

дојковић, а прилику су добили и Ђорђев, Јаначковић и Антић.

ТТААББЕЕЛЛАА  ВВООЈЈВВООЂЂААННССККЕЕ  ЛЛИИГГЕЕ  „„ББААННААТТ””

1. ККООЗЗААРРАА 14 9 0 5 18:11 27

2. ММЛЛААДДООССТТ 14 7 5 2 29:18 26

3. ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННИИЧЧААРР 14 7 4 3 28:15 25

4. ППРРООЛЛЕЕТТЕЕРР 14 7 2 5 19:15 23

5. ВВРРШШААЦЦ  ЈЈ.. 14 6 4 4 16:14 22

6. ККИИККИИННДДАА 14 6 4 4 15:17 22

7. ЦЦ..  ЗЗВВЕЕЗЗДДАА 14 6 3 5 20:20 21

8. ББООРРААЦЦ  ((ССааккууллее)) 14 6 2 6 21:19 20

9. РРААДДННИИЧЧККИИ  ((СС)) 14 6 0 8 15:18 18

10. ССЛЛООББООДДАА 14 5 3 6 20:26 18

11. РРААДДННИИЧЧККИИ  ((КК)) 14 5 2 7 19:20 17

12. ЈЈЕЕДДИИННССТТВВОО  ((ББКК)) 14 5 3 6 18:21 17

13. ССЛЛООГГАА 14 4 4 6 20:27 16

14. ББООРРААЦЦ  ((ССттааррччееввоо)) 14 4 3 7 17:22 15

15. ЈЈЕЕДДИИННССТТВВОО  ((ННББ)) 14 4 2 8 21:23 14

16. ББУУДДУУЋЋННООССТТ 14 3 3 8 18:28 12

У наставку меча, тачније у 71. минуту,
после једне грешке у одбрани гостију,
Црвена звезда је повела. Да правда на
овој утакмици буде колико-толико задо-
вољена, потрудио се Тошић, који је само
три минута касније изједначио и поста-
вио коначан резултат.

А. Живковић


