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Како су локалне 
самоуправе већ почеле 
да заобилазе закон

Хоће ли наша градска
власт понављати грешке
других општина?

Коалиција новинарских и медијских
удружења коју чине Независно удру-
жење новинара Србије (НУНС),
Удружење новинара Србије (УНС),
Асоцијација независних електрон-
ских медија (АНЕМ), Независно
друштво новинара Војводине
(НДНВ) и Удружење локалних изда-
вача „Локал прес” током протекле
недеље се јавно огласила чак два пу-
та. Наиме, та коалиција захтева од
свих локалних самоуправа да при-
ликом расписивања и спровођења
конкурса за суфинансирање медиј-
ских садржаја од јавног интереса у
потпуности поштују одредбе Закона
о јавном информисању и
медијима.

Шта се догодило? Већ на
самом почетку примене по-
менутог закона, у делу који
регулише такозвано про-
јектно финансирање, каже
Коалиција, појавиле су се
бројне неправилности, па
чак и дискриминаторски
услови у појединим кон-
курсима.

Подсетимо, октобар је био крајњи
рок за приватизацију медија и ло-
калне самоуправе су већ у новембру
морале да прекину њихово финан-
сирање на досадашњи начин. А до
сада је то изгледало овако: онолико
колико су неке локалне РТВ куће,
или локалне новине, биле блиске,
лојалне и послушне актуелној вла-
сти, толико су новца и добијале из
буџета. Када им током године поне-

Песник саткан од
светлости и љубави
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стане пара, онда почиње цењкање
по кулоарима, па колико руковод-
ство медија успе да искука од вла-
сти и што се више угради у реба-
ланс, толико се сматра успешнијим.
И зависнијим.

Сада, за давање буџетског новца
по закону прво мора да се утврди и
дефинише јавни интерес, да се одре-
ди количина пара, распише конкурс,
формира комисија од независних
стручњака, па се тек онда даје новац.
А већина чланова поменуте стручне
комисије именује се на предлог но-
винарских и медијских удружења.

Целу ту процедуру већ су обавили
у општинама Рашка, Прешево и Бу-
јановац. И ето врага. Коалиција ме-
дијских удружења одбила је да пред-
ложи своје кандидате за чланове ко-
мисија, јер ти конкурси, тврди, нису
у складу са законом.

Општина Рашка је свој конкурс за
суфинансирање пројеката из буџета
ограничила само на електронске ме-
дије, што представља дискримина-
цију осталих врста медија, па је чак

„Динамо” газдује
Супер Б лигом
» страна 31

давање пара условила и посебним
критеријумима (као што су некаква
„пређашња сарадња”, „традиција по-
словања подносиоца пројекта” или
„техничка и кадровска опремљеност
на територији општине Рашка”).

Због незаконитих конкурса медиј-
ска коалиција НУНС, УНС, НДНВ,
АНЕМ и „Локал прес” одбила је да
учествује у раду комисија и у Преше-
ву и Бујановцу. Тим поводом чак је
затражила (и добила!) тумачење
Министарства за културу и инфор-
мисање, које је потврдило да је реч о
незаконитој работи. Конкурси тих

ници на власти, и када је до сада о
Закону о јавним набавкама било ре-
чи, сналазили су се тако што су већ
условима конкурса могли да елими-
нишу већину понуђача и малтене об-
јаве слику онога ко ће добити посао.
Сада је то почело да се прелива и у
медијску сферу.

„Критичког мишљења, правих ин-
формација и вести које су потребне
грађанима неће бити ни у локалним
медијима, јер је, путем изигравања
правних норми и формирањем ма-
нипулативних комисија, пронађен
модел финансирања само оних ме-
дија који су блиски владајућим
структурама”, тврди и Покрет „Доста
је било – Саша Радуловић” и наводи
примере из Ниша, Крагујевца и дру-
гих градова, где су готово сав новац
добили медији блиски СНС-у.

Шта ће бити с Панчевом? Предви-
ђено је да се управо на седници
Скупштине заказаној за понедељак,
30. новембар, коначно усвоји Акцио-
ни план Града за развој јавног ин-

формисања за период
2015–2017. године. У њему,
између осталог, у тачки 4,
пише да је једна од активно-
сти „доношење Правилника
о суфинансирању јавног ин-
тереса у јавном информиса-
њу”. За његову израду су за-
дужени три секретаријата и
Градско веће, а рок за извр-
шење тог посла је 2016. го-

дина! Дакле, касни се већ у најави.
А панчевачким буџетом ће, бар се

могу чути такве најаве, за идућу го-
дину бити „опредељена средства” у
сличном износу као и у овој години,
што ће рећи да ће од укупно око шест
милијарди за информисање бити
опет издвојено нешто више од 60 ми-
лиона динара, или око један одсто.

Коме ће отићи тај новац и за шта?

З. Спремо

Просвета/екологија
Музика је тамо где 
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Село
Поњавица припала
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Култура
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Акробатика која
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Спорт
„Железничар” чвршћи

од „Цемента”
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Магла је ужасно незгодна појава, јер може да изазове

разне невоље. Осим ако није политичка. Е, у том случају

је чак пожељна.

На парчету панчевачке земље у десном горњем углу,

познатом као „Гринфилд 2”, разнима су се досад 

привиђале којекаве инвестиције: луке, резервоари, 

индустријске зоне, логистички центри...

Ко зна, можда једног дана из силне маглуштине 

нешто и изрони.

ТЕМА НЕДЕЉЕ: ШТА СЕ ДОГАЂА С ПРОЈЕКТНИМ ФИНАНСИРАЊЕМ МЕДИЈА

Неправилности, дискриминација, монополи...

двеју општина ограничили су право
учешћа само на медије чија су седи-
шта на њиховој територији, а у Пре-
шеву је чак право конкурисања ди-
ректно ускраћено медијима који
своје програмске садржаје произво-
де на српском језику.

Све те неправилности, дискрими-
наторски или монополистички усло-
ви подсећају на досадашње пробле-
ме који су се појављивали у процеду-
рама јавних набавки уопште. Моћ-

ФАТАМАГЛАНА



шњи радикали галопирају ка Јевро-
пи, на Цециним концертима праше
гитаре ко они из „Металике”, а чуве-
ни „Танјуг” ће, по својој прилици,
постати омиљено стециште скаредне
естраде, гологузих отварачица усана
и њихових мргудних пратилаца.

Ј. Ф.

„Паника” на
Титанику

Српска јавност је већ подуже „наву-
чена” на различите ријалити програ-
ме, а од 2012. су се међу којекакве
фарме, штале, парове, велику и ину
браћу уврстили и директни преноси
кризних седница Владе Србије и још
кризније конференције за новинаре
њеног председника.

Сврха ових „догађаја” је да се гра-
ђани, грађанке, а богами и политич-
ки освешћени (да не кажемо индок-
тринирани) грађанчићи држе у стал-
ној тензији и будности пред неприја-
тељима свих боја и лакова који ни-
кад не спавају, него стално раде о
глави актуелној власти, и коме дру-
гом до њеној глави.

Ове представе треба схватити ис-
кључиво у функцији перманентне
изборне кампање, односно с једне
стране држања будности сопственог
бирачког тела, а с друге одвраћања
пажње истом том телу од животних
проблема који се гомилају.

Е сад, поменути први министар
отишао је на неколико дана у Кину
на један заиста важан међународни
самит, а ових дана код куће поли-
тичке ријалитије приређује један
тип који, успут, уређује нешто налик
новинама: виче на сав глас како ће,
док је главни далеко, овде неко да
сруши државу.

Прича је провидна, јер да је тачна
министар полиције би већ похапсио
субверзивне елементе што би да нам
отму срећну садашњост и још бољу
будућност која никако да стигне.
Истини за вољу, четвртина бирачког
тела се изгледа још увек „прима” на
овакве бесмислице, те их треба оче-
кивати и убудуће у неограниченим
количинама. Р. Т.

Платићу ти пљескавицу
следећег уторка

Они којима битне вести не промичу и поред инфлације небит-
них медијских прича чији је циљ управо да нам ове прве ипак
промакну, сигурно су већ приметили да су се сва релевантна но-
винарска удружења у Србији оглашавала ових дана поводом
конкурса за суфинансирање медијских садржаја од јавног инте-
реса.

За мање будне или примарно незаинтересоване – инфо:
НУНС, УНС, АНЕМ, НДНВ и „Локал прес” захтевају да се по-
штују позитивни прописи ове земље у вези са горенаведеном те-
мом, а посебно Закон о јавном информисању и специјално онај
његов део у чијем је фокусу финансирање пројеката из буџета
локалних самоуправа. Разлог је то што је већ прапочетак приме-
не ове разумне идеје показао да је у нашој земљи јако тешко ис-
поштовати и применити чак и добро срочене и недвосмислене
прописе.

Ништа од састављања комисија које би требало да одреде шта
је јавни интерес и расподеле паре на југу Србије неће бити: коа-
лиција поменутих удружења одбија да као нека врста супервизо-
ра учествује у, законски гледано, сумњивим конкурсима и тиме
им да легитимитет!

У корену свих таквих и сродних аномалија је партијска држа-
ва, „биљчица” што се за тло брдовитог Балкана примила још
1945. И никако да увене: КПЈ, СКЈ, СПС, СРС, ДС, ДСС, СНС...
Извињавамо се ако смо неку важну странку која је деловала по-
следњих седамдесет година заборавили. Свим поменутим пар-
тијама критичка реч и медијске слободе на листи најбитнијих
државничких преокупација били су између 15. и 115. места.

За данашњу ситуацију криви су и сами локални медији: посто-
је они што су у време поседовања статуса јавног предузећа ћута-
ли и „трпели” док су их градска и општинска већа „китила” да
свирају по њиховим тактовима, па је логично да сада власт, ко
год да је у локалним самоуправама чини, само наставља с „дер-
неком”, при чему „музичаре” „кити” мање, а захтева више „свир-
ке”. Кривица број два бројних колега лежи у чињеници да су би-
ли флегматични, убеђени у то да се најављена приватизација и
потоње пројектно финансирање никада неће десити. Не изгледа
добро клијање тог великог пројекта...

Мада, има и оптимистичних тонова. Недим Сејдиновић,
председник НДНВ-а, са којим делимо мишљење да је држава
најгори могући власник медија, јавно је говорио о томе да је „ово
почетак једног дугог процеса у ком ће држава и политичке
структуре, надамо се, правити отклон из медијске сфере.” Додао
је да је веома важан мониторинг тог процеса и да је суштинско
питање „како натерати државу да издваја значајна средства за
информисање” и како да се тај новац подели „путем независних
комисија у којима ће бити медијски стручњаци. Уколико се ус-
постави тај систем, многи проблеми ће бити отклоњени”, поен-
тирао је колега Недим.

И тристоти пут да кажемо зашто пишемо о проблемима нови-
нара или како то неупућени кажу – „о себи”: зато што без свео-
бухватних информација у слободним медијима и критичког
промишљања стварности њихових новинара, грађани (или би-
рачко тело, на шта грађане своде пи-арови политичких партија)
немају могућност да створе комплетну слику о појавама и дога-
ђајима, већ им преостаје да кусају сервиран им ружичасти оброк
вести гарниран ријалити садомазохизмом.

Ето и разлога из ког мало ко у овој држави има појма о томе
да се Европска комисија изразито лоше изразила о напретку у
сфери медијских слобода, што је један од важнијих услова ула-
ска Србије у ЕУ. Нема ко то да објави.

уметници, тако и грађани Панчева,
тј. они које занимају изглед, умет-
ност и култура овог града.

До тада, ваља се што пре ослобо-
дити Сандићевих скулптура, а не да
се у градској кући спотичемо о леже-
ћи женски акт и да гледамо како
„Две жене” нарушавају малограђан-
ски смисао за ред и мир.

Д. М.

Естрадни
„Танјуг”

Након што је 5. новембра, тачно на
седамдесет други рођендан „Танју-
га”, држава (пардон – Тасовац, пар-
дон – „правични” закон) спаковала
у историјску фиоку „понос и дику”
нашег новинарства, на пању одсече-
ног грандиозног дрвета као да пупи
нов изданак? Или његов потпуни
сурогат?

О чему се ради?! Пре неки дан је
персона под именом Саша Мирко-
вић у Регистар медија уписала не-
што што се зове „Танјуг инфо”. У пр-
ви мах човек би помислио да је реч о
помоћнику нареченог министра кул-
туре (и губљења времена) за област
информисања. Али, ако је неко пове-
ровао да се ради се о Мицију, нека-
дашњем (?) сувласнику Телевизије Б
92, грдно се преварио...

У питању је Саша Мирковић, први
Зајечарац, вајни члан најмоћније
странке и званично власник предузе-
ћа „Телеграм” д. о. о. Е, тај, у „про-
шлом” животу естрадно-медијски
менаџер, себи је дао за право да се
(евентуално уз подршку неког „та-
јанственог” пријатеља) крунише у
настављача светле традиције.

Весељак се трси како је, схвативши
значај на којем почивају темељи бу-
дућности, одлучио да за ове и долазе-
ће генерације сачува бренд стар више
од седам деценија. Питамо се зашто
онда није лепо цалнуо тричавих
осамсто хиљада еврића и пазарио
оригинални „Танјуг”? Слично као
што је недавно с пајтосом Ацом (Лу-
касом) „спасао” дневни лист „Спорт”.

Дошло неко чудновато време. Све
се окренуло наглавачке, па дојучера-

Предлог за 
великодушни
презент

Уместо да скулптура „Две жене” Са-
ве Сандића буде измештена с платоа
Градске управе у Градски парк, мо-
жда би најпаметније било поклони-
ти је, рецимо, Народном музеју у Бе-
ограду. Уместо машне, уз великоду-
шни презент могао би да иде и леже-
ћи женски акт истог аутора, који се
деценијама налазио у холу градске
куће, а сад је буквално скривен у
ходничку код архиве те институције.

Био би то заиста величанствен до-
гађај – да се у години обележавања
стогодишњице рођења великог ваја-
ра Саве Сандића наша локална са-
моуправа, једном засвагда, ослободи
његових омражених дела.

Као што је већ било речи у „Пан-
чевцу”, измештање скулптуре „Две
жене” градоначелник Панчева аргу-
ментује тиме да је простор испред
Градске управе претрпан, те би га,
стога, ваљало смирити и на исто то
место поставити споменик Стевану
Книћанину (!?). Озбиљније јавне де-
бате на ту тему још није било, мада
би о томе имала шта рећи како
стручна јавност – историчари и

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Примерак неуништивог функционалног архаичног комуникатора.

У „Азотари” већ пола века...

Снимио Никола Стоилковић

• Наркоман се без дроге осећа као на иглама!

• Ја вредно тренирам за музичког талента. Хоћу и ја да будем звезда

„Гранда”.

• Они који сведу народ на ниво крда, страдају у стампеду!

• Напад на државу је напад и на мене, јер држава – то сам ја.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ДОК СРБИ СХВАТЕ ДА СУ БОМБАРДОВАНИ ЗА ЊИХОВО ДОБРО, ПОЛА ЋЕ

ИХ УМРЕТИ ОД БЛАГОТВОРНОГ ДЕЈСТВА ОСИРОМАШЕНОГ УРАНИЈУМА!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 26. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Карикатуристи „Панчевца”
Душану Лудвигу припала је
златна плакета на 48. кон-
курсу „Пјер”, који организу-
ју „Вечерње новости”. То
признање је добио за кари-
катуру „Без речи”.

Како је рекао за наш лист,
ово је већ пети пут како је
награђен на том конкурсу.
Први пут је то било 1967. го-
дине, затим 1993, 1996, па
2005. и најзад 2015.

– Награда ми не значи
много, јер сам доста тога до-
бијао. Нисам очекивао прву

награду и задовољан сам
због тога, али нисам одуше-
вљен. Код нас више нема
омладинске штампе и ли-
стова у којима би се карика-
туре могле објављивати, а у
старој Југославији их је било
тушта и тма – присећа се
Лудвиг.

На питање колико је акту-
елна ситуација инспиратив-
на за једног карикатуристу,
Лудвиг је одговорио да по-
литичка стварност превази-
лази домете карикатурал-
ног. Д. М.

У ПОНЕДЕЉАК СВЕЧАНОСТ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Даваоци крви, хвала!
Свечана академија на којој ће
највиши представници Града
Панчева, Црвеног крста и
Службе за трансфузију крви
уручити признања добровољ-
ним даваоцима крви за 35, 50,
75 и 100 пута дату крв биће
одржана у понедељак, 30. но-
вембра, у 17 сати, у Култур-
ном центру.

Том приликом ће бити ис-
казана захвалност и свим са-
радницима и активима који
учествују у окупљању давала-
ца и организовању редовних и
ванредних акција добровољ-
ног давања крви, те тако дају
велики допринос у континуи-
раном и ванредном обезбеђи-
вању крви за лечење тешких
болесника.

Свечаност ће бити употпу-
њена и културно-уметничким
програмом у оквиру кога ће
наступити Панчевачко српско
црквено певачко друштво и
тамбурашки оркестар Музич-
ке школе „Јован Бандур”.

На свечану академију су до-
бродошли сви наши суграђа-
ни који својим присуством
желе да искажу захвалност
онима што су својим хуманим
гестом спасли животе многих
Панчевки и Панчеваца.

Представници Службе за
трансфузију крви труде се да
мотивишу и младе да се укљу-
че у акције добровољног дава-
ња крви, те су стога у уторак,
24. новембра, одржали преда-
вање на ту тему ученицима

Електротехничке школе. Они
ће имати прилику да стечено
знање покажу у пракси већ у
четвртак, 26. новембра, када
ће моћи да дају крв у просто-
ријама Трансфузије. Слична
акција биће спроведена и неде-
љу дана касније, у четвртак, 3.
децембра, од 8 до 10 сати, у
просторијама предузећа „Авио-
-индустрија”.

Према речима др Радмиле
Раилић Ристовске, шефице од-
сека базичне трансфузије и

председнице комисије за до-
бровољно давање крви панче-
вачког Црвеног крста, резерве
крви су у овом тренутку ста-
билне и не недостаје ниједна
крвна група. Да би тако и оста-
ло – придружите се, дајте крв.
У међувремену, видимо се у
понедељак у Културном цен-
тру како бисмо заједно рекли
хвала свима онима који то већ
јесу учинили, и то не једном,
већ на десетине и стотине пута.

Д. К.

Четвртак, 26. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Изложба радова полазника
„Отвореног атељеа” Иване
Ракиџић Крумес под нази-
вом „Радови из подрума”
отворена је у уторак, 24. но-
вембра, у холу Градске упра-
ве. На њој су представљени
цртежи, скулптуре, видео-
инсталације, комади од ву-
не, као и разни предмети на-
стали у радионици коју води
Ивана Ракиџић Крумес. Сам
атеље се налази у подрум-
ским просторијама Култур-

ног центра, а радионице су
осмишљене тако да деци и
старијим полазницима омо-
гуће стицање знања и вешти-
на у оквиру неформалног
образовања. Један од проје-
ката „Отвореног атељеа”
Иване Ракиџић Крумес јесте
и скулптура „Срце драгуља”,
која се налази на простору
код Дома Војске Србије.

Изложба ће бити поста-
вљена до 8. децембра.

Д. М.

ИЗЛОЖБА У ХОЛУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Радови из 
„Отвореног атељеа”

ПОТПИСАН УГОВОР ИЗМЕЂУ АСС-а И ГРАДА ПАНЧЕВА

КОНАЧНО – НОВА АТЛЕТСКА СТАЗА
Посао ће бити 
окончан до средине
следеће године

Наш град ће најзад добити
модерну атлетску стазу, која
ће бити израђена по стандар-
дима Светске атлетске феде-
рације. После непуна два ме-
сеца од првог састанка у сре-
ду, 25. новембра, уговор о из-
ради идејног решења за атлет-
ску стазу на Градском стадио-
ну у Панчеву потписали су
Слободан Бранковић, гене-
рални секретар АСС-а, и Са-
ша Павлов, први човек наше-
га града.

– Велико ми је задовољство
што смо дошли у ситуацију да
потпишемо овај уговор. Хвала
Слободану Бранковићу, који
је био врло упоран у намери
да Панчево добије модерну
атлетску стазу. Реаговали смо
брзо – чим су се стекли преду-
слови, прешли смо на дела.
Панчево је град спорта, имамо
много сјајних атлетичара који
нису имали услове за тренинг,
а с новом стазом на Градском
стадиону много ће добити и
школска деца, јер ће управо
на том месту, као некада моја
генерација, научити прве
спортске кораке. Захвалио
бих и покрајинској секретар-
ки за спорт и омладину Мари-
ники Тепић, као и Богдану

Представници Завичајног
удружења „Стари Рас” из Пан-
чева посетили су у петак, 20.
новембра, Дом за збрињавање
лица ометених у развоју „Ср-
це” у Јабуци и том приликом
су штићенике те установе об-
радовали хуманим гестом.

Чланови тог удружења су у
оквиру организоване акције
током протеклог периода при-
купили одређену количину
одеће и обуће, коју су однели у
дом и предали штићеницимa.

У удружењу „Стари Рас” на-
помињу да је ово само једна у
низу хуманитарних акција ко-
је су досад организовали.

– Захваљујемо особљу уста-
нове „Срце” у Јабуци на указа-
ном гостопримству. Носимо
заиста лепе утиске о третману
и условима за живот лица
смештених у дому – рекли су
чланови удружења.

Они су додали и да ће пози-
тивна енергија на коју су наи-
шли приликом дружења у Ја-
буци за њих бити додатни
подстрек да се убудуће још
активније и пожртвованије
посвете ангажовању на пру-
жању помоћи свим нашим су-
грађанима којима је то неоп-
ходно.

Д. К.

ЛЕП ГЕСТ УДРУЖЕЊА „СТАРИ РАС”

Помоћ за 
„Срце” у Јабуци

Рука руци, за здравије Панчево – Бранковић и Павлов

„ЗЛАТНИ ПЈЕР” ДУШАНУ ЛУДВИГУ

Речито, а „Без речи”

Због великог интересовања
публике, наредног петка, 4.
децембра, од 20 сати, у До-
му Војске Србије се даје ре-
приза представе „Државни
посао”, настале из хумори-
стичке ТВ серије која се не-
колико година емитује на
ТВ Војводини.

Четири најбржа читаоца
који до среде, 2. децембра,
у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспира-
тивнији одговор на питање:
„Како се најлакше стиже
до државног посла?”, доби-
ће по две улазнице за пред-
ставу „Државни посао”.

Правило за слање СМС-а
је следеће: укуцајте КО
(размак) ПРЕДСТАВА (раз-
мак) текст поруке и поша-

љите 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.

Д. М.

ПОКЛОН-УЛАЗНИЦЕ

Реприза 
„Државног посла”

Због великог интересовања
наших суграђанки и суграђа-
на Превентивни центар пан-
чевачког Дома здравља ће у
петак, 27. новембра, од 7.30
до 10 сати, спровести акцију
превентивних прегледа у
Месној заједници Центар.

Том приликом ће сви па-
цијенти моћи да измере крв-

ни притисак, као и шећер и
масноће из капиларне крви,
а биће им одређен и индекс
телесне масе. Лекари Дома
здравља ће им, сходно фак-
торима ризика, давати
здравствене савете и упући-
вати их у одређена саветова-
лишта Превентивног центра.

Д. К.

АКЦИЈА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЦЕНТАР

У петак превентивни
прегледи

Панчевачки Завод за јавно
здравље ће поводом 1. децем-
бра, Светског дана борбе про-
тив сиде, организовати бес-
платно тестирање наших су-
грађана на ХИВ.

Сви они који су за то заин-
тересовани, могу се тестирати
од понедељка, 30. новембра,
до петка, 4. децембра, од 9 до

13 сати, у просторијама Заво-
да у Пастеровој улици бр. 2
(први спрат). Тестирање је
анонимно, не заказује се и ни-
је неопходан упут, а на дан
прегледа треба прескочити
доручак.

Број телефона Завода је
013/310-466.

Д. К.

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ

Бесплатно тестирање
на ХИВ

Кнежевићу из Министарства
омладине и спорта Републике
Србије, који су нас подржали
и који ће издвојити средства
из својих буџета за прављење
атлетске стазе. Сигуран сам да
су пред нашом „краљицом
спортова” неки нови, лепши

моменти – рекао је окупље-
ним спортистима и представ-
ницима медијских кућа градо-
начелник Саша Павлов.

Савремена атлетска стаза,
која ће омогућавати и призна-
вање важних рекорда уколико
буду остварени на њој, треба
да буде завршена најкасније
до октобра 2016. године.

– После потписивања овог
уговора следи расписивање
тендера, те избор извођача ра-
дова. Не брините, следећег
лета Панчево ће имати модер-
ну атлетску стазу. Захвалио
бих градоначелнику Павлову
што је посветио своје време и
овом пројекту, јер је улагање у
атлетску инфраструктуру ула-
гање у здрав град. Нови обје-
кат ће дати и нове могућно-
сти, као што су организације
великих спортских догађаја,
дечјих кампова... Желимо да
добијемо и цертификат Свет-
ске атлетске федерације, па
ће нова стаза бити значајна

како за Панчево, тако и за
Атлетски савез Србије. Жели-
мо да баш атлетика буде носи-
лац новог бренда бриге о мла-
дима. Користим прилику да
упутим захвалности Марини-
ки Тепић и Богдану Кнежеви-
ћу, јер без њиховог разумева-
ња и њихове помоћи не бисмо
били у могућности да сада
потписујемо уговор – истакао
је Слободан Бранковић, шам-
пион Европе у трци на 400 ме-
тара 1992. године.

Срећу због потписивања
уговора нису могли да сакрију
ни панчевачки атлетичари.

– Хвала свима. Ово сам че-
као преко педесет година. Сан
ми се остварује. Атлетика у
Панчеву постоји од 1922. годи-
не и свакако је заслужила ова-
ко нешто – с много емоција у
гласу говорио је Миле Угрен,
легендарни тренер генерација
панчевачких спортиста.

Атлетски дани теку...

А. Живковић



Градског одбора Руске стран-
ке. О српско-руским односи-
ма говорио је Слободан Нико-
лић, председник, Љубов Ми-
лошевић Генадијевна, пот-
председница те партије, и
проф. Зоран Милошевић.

– Основне девизе наше стран-
ке, која је као партија регистро-
вана у јуну 2013. године, пред-
стављају не НАТО, не Европска
унија, не генетски модификова-
на храна, већ економски и војни
савез с Русијом и придруживање
евроазијским интеграцијама. И
ми смо овде једина странка на-
ционалне мањине која брани
интерес већине – истакао је од-
мах на почетку Николић, наво-
дећи податак да у Србији има
само 4.200 Руса с правом гласа.

Он је напоменуо и да ова
партија „има проблем са стра-
ховитом медијском блока-
дом” каква је „незабележена”,
као и да се „јавно мњење кре-
ира из једног центра”. Српску
напредну странку „на власт је
довела британска обавештајна

служба”, рекао је Николић, а
„Американци су то благоси-
љали”. На ове оцене је бурно
негодовао један од посетила-
ца трибине, после чега је уда-
љен из сале.

Русија је „сламка за коју се
данас можемо ухватити”, иста-
као је у свом обраћању и про-
фесор Милошевић, оценивши
да „Путин хоће да нам помог-
не, али да притом захтева и
наш ангажман” у томе.

– Русија не прави никакве
„ружичасте револуције” по
свету, нити „арапска пролећа”,
као што је правила Америка,
већ тражи да ми сами изне-
дримо снагу и урадимо за себе
нешто добро – закључио је пр-
ви човек Руске странке.

У скоро пуној малој сали
Градске управе у уторак, 24.
новембра, одржана је трибина
у организацији панчевачког

У малој сали здања Градске
управе у петак, 27. новембра, од
18 сати, Српска народна парти-
ја одржаће трибину на којој ће

бити речи о актуелној политич-
кој ситуацији у Србији.

Уз Ненада Поповића, пред-
седника СНП-а, на скупу ће

говорити и Велимир Марја-
новић, члан Председништва
и први човек Одбора за без-
бедност те странке.

Српски покрет „Двери” је на
конференцији за новинаре
одржаној у среду, 25. новем-
бра, подсетио на проблем који
је Дирекција за изградњу и
уређење Панчева направила с
рачунима за градско грађевин-
ско земљиште, на шта је указао
још пре скоро два месеца.

– У више наврата смо изно-
сили проблеме у вези с ценом
и начином обрачуна грејања,
недомаћинским пословањем
АТП-а и узимањем кредита и
скупих набавки аутобуса, ре-
кли смо да грађани никад не-

ће сазнати да ли је вода у во-
доводу била загађена и ако је-
сте, ко је одговоран за то, а бо-
јимо се да и овог пута нећемо
сазнати ко је у Дирекцији од-
говоран за недостављање ра-
чуна. Дуг од 1,88 милијарди
динара, од чега грађани дугују
60 милиона, а све остало фир-
ме, превелик је да бисмо на-
кон свега само прихватили ту-
жбу против неког Н. Н. лица –
рекао је Милутин Илић, пред-
седник Градског одбора ове
странке.

Он је нагласио да неко у Ди-
рекцији годинама није радио
свој посао, већ је био „само
примач плате”, па ће сада, пре
застаревања, моћи да се на-
плати свега око 30 одсто дуга.
Зато „Двери” траже да се

„именују они који су одговор-
ни, а не да се заташкава ово
кривично дело”. А власт би,
„ако заиста жели да се бори
против криминала”, морала
да казни одговорне и пошаље
свима „сигнал да у јавним
предузећима морају да раде
свој посао”.

– Позивамо власт да након
три пута одбијене „Породичне
декларације” коју је поднео
покрет „Двери” сада усвоје
бар њену десету тачку и осну-
ју фонд за тешко оболелу де-
цу, па да се сва ова, за буџет
непланирана средства која се
наплате слију у тај фонд, а ду-
жници тако постану својевр-
сни донатори и плаћањем ду-
га истовремено учине и добро
дело – закључио је Илић.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Експерти за 
уништење привреде

Нови предлог Закона о по-
љопривредном земљишту
био је тема коју је ове неде-
ље коментарисала и Српска
напредна странка.

– Србија годишње изгуби
готово сто милиона евра
због узурпираног пољопри-
вредног земљишта. Од оних
који су тако кршили закон, у
последњих девет година на-
плаћено је 29 милиона евра,
а за још 22 милиона се воде
судски поступци. Нови
предлог, који се уз многе
јавне расправе темељно ра-
ди већ годину дана, многе
ствари сада уводи у закон-
ске оквире и у великом је
интересу и државе и грађа-
на – рекао је Жељко Сушец,
председник Градског одбо-
ра СНС-а, на конференцији

за новинаре одржаној у по-
недељак, 23. новембра.

Он је напоменуо да је до
сада највише злоупотреба
било у локалним самоупра-
вама приликом давања др-
жавне земље у закуп, а сада
ће се то санкционисати и ту
„увести ред и дисциплина”.
А када је реч о казненим од-
редбама за узурпирано зе-
мљиште и оно на коме се
налазе усеви, према њего-
вим речима, предвиђени су
и кривични поступак и тро-
струко веће казне.

– Ових дана смо изложе-
ни критикама оних који су у
протеклом периоду продали
близу триста хиљада хектара
државне земље по цени која
је била испод двеста евра по
хектару, а њена укупна цена
сада је близу три милијарде
евра. Критикују нас и разне
интересне групе које су тај-
кунским приватизацијама
уз подршку власти бившег
режима стекле енормна бо-
гатства. Готово да не постоји
локална самоуправа где није
било по једног Милета Јер-
ковића. А подсетићу и да су
бивши режим, као и дана-
шњи критизери, учествова-
ли у продаји близу 22.000
хектара страним државља-
нима, а с тим инвеститори-
ма смо могли да се упозна-

мо и у Омољици, где су оста-
вили велики јавашлук и
уништили и оно мало што је
могло да преживи – додао је
Сушец.

Када је реч о захтевима за
референдум, он је истакао
да је то супротно Уставу Ср-
бије, јер је „немогуће пони-
штити међународни спора-
зум”, као што је Споразум о
стабилизацији и придружи-
вању, који је 2008. године
„на брзину” потписао Божи-
дар Ђелић, „експерт ДС-а за
уништење привреде”.

ПОЛИТИКА Цена грејања за ову сезону могла је да 
се снизи за 10 до 15 одсто. 

Зоран Јовановић,
заменик шефа одборничке групе ДС-а

Четвртак, 26. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Зоран
Спремо

Главне теме панчевачких опозицио-
них странака током протекле недеље
биле су комуналне теме, а пре свега
проблем грејања и „Грејања”. Тиме су
се, врло критички, недавно бавили со-

цијалисти и либерални демократи, а
сада су се овом врућом темом позаба-
виле демократе и радикали. ЛДП је,
опет, ове зимске проблеме само по-
средно дотакао, бринући се о томе ко

ће ове годи не да нам очисти снег и по
којој цени. „Мабер комерц” или Деда
Мраз, није познато, али је зато јесте да
ће нас то коштати „само” 54 милиона
динара.

КРИТИКЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ОПОЗИЦИЈЕ

О СНЕГУ, ГРЕЈАЊУ И „ГРЕЈАЊУ”

Градски одбор Демократске
странке сматра да је обавеза
сваке власти да буде у сталном
контакту с грађанима и истиче
да су њени чланови били не-
пријатно изненађени што се на
састанку који су због проблема
с ценом даљинског грејања ор-
ганизовали сами грађани у
име градске власти нико није
појавио. Тим пре што су, по
мишљењу ове партије, захтеви
грађана били потпуно оправ-
дани.

– Према нашој процени, цена
грејања за ову сезону могла је
да се снизи за око десет одсто.
ЈКП „Грејање” је у последње две
грејне сезоне остваривало до-
бит која није занемарљива, а за-
хваљујући вишој сили и мањој
потрошњи енергента од плани-
ране. Остварени вишак, у су-
штини, припада корисницима,
а не Скупштини, Градском ве-
ћу, буџету или самом предузе-
ћу. Прорачуни цене су почива-

ли на параметрима који се нису
реализовали, па је и природа те
добити у монополском положа-
ју овог комуналног предузећа. А
са становишта јавног интереса,
постојање такве добити је недо-
пустиво – истакао је Зоран Јова-
новић, заменик шефа одбор-
ничке групе ДС-а, на конферен-
цији за новинаре, одржаној у
среду, 25. новембра.

Према његовим речима, цена
грејања је можда могла да буде
нижа чак и до 15 одсто, имајући
у виду да је и цена гаса на тржи-
шту умањена за нешто више од
23 процента.

Јовановић је најавио да ће
већ у току дана одборничка гру-
па ове странке одлучити да ли
ће на седници Скупштине, за-
казаној за понедељак, тражити
допуну дневног реда, предла-
жући измену Одлуке о цени
грејања или ће захтевати да се
поново сазове посебна седница
само са овом темом.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Недопустив профит
„Грејања”

Либерално-демократ-
ска партија сумња у
оправданост јавне на-
бавке и уговора о чи-
шћењу снега, посла
вредног 54 милиона ди-
нара, који је градска
власт закључила с пред-
узећем „Мабер ко-
мерц”. Како је рекао
Предраг Патић, град-
ски менаџер ЛДП-а, на
конференцији за нови-
наре одржаној у поне-
дељак, 23. новембра,
реч је о предузећу које
нема своју механизацију
за тај посао, већ је закљу-
чило уговор с ЈКП-ом
„Београд пут”.

– Познато је да „Бео-
град пут” нема механи-
зацију димензионирану
ни за цео Београд, а ка-
моли да од снега треба
да чисти још и друге
градове. Потпуно је бе-

смислено што јавном
набавком није било
условљено да се поседу-
је одговарајућа механи-
зација. То баца сасвим
ново светло. Локална
власт је поступила пот-
пуно неодговорно, у
свом страначком, или
можда приватним ин-
тересима појединих ви-
соких чланова странке
на власти, па грађани-
ма остаје једино да се
моле богу да не буде ве-
ликих падавина, јер ће
у том случају остати за-
вејани – изјавио је Па-
тић.

Он је ово оквалифи-
ковао као „пример ба-
хатости локалне вла-
сти”, а нама Панчевци-
ма, како је истакао,
„остаје само да се опро-
стимо од та 54 буџетска
милиона”.

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Од снега само Бог
може да нас спасе

– Српска радикална странка по-
држава грађане који су с пуним
правом изразили незадовољство
ценама и услугама јавних кому-
налних преузећа у Панчеву, пре
свега „Грејања” и „Водовода”, и
који су се скупили прошле среде у
Градској управи да изразе своје
негодовање. Не знам пристојну
реч да њоме назовем однос који су
према грађанима показали градо-
начелник и директори тих преду-
зећа, а који се нису удостојили ни
да их саслушају. Невероватно је да они
не схватају да их исти ти грађани плаћа-
ју и да су дужни да за свој рад положе ра-
чуне – рекла је Смиљана Гламочанин
Варга, председница Окружног одбора
Српске радикалне странке, на конферен-

цији за новинаре одржаној у среду, 25.
новембра.

Она је истакла да су се од 2000. годи-
не на власти смењивале гарнитуре од
којих је била „свака гора од претходне
и свака је запошљавала нову армију па-

разита” у јавним предузећима,
схватајући буџет и комуналне
фирме „као своје бунаре из којих
захватају новца колико им треба”.
Партије су имале задатак да „на-
мирују своје активисте”, а све то
„по леђима грађана”, јер су услуге
све горе, а цене све веће.

– Незадовољство градском
влашћу која се потпуно отуђила од
народа достигло је кулминацију и
ови протести су само делић онога
што се убудуће може очекивати од

стране грађана – рекао је Станко Бого-
сављев, председник Градског одбора
СРС-а, и додао да ће ова странка када
буде добила поверење на изборима, за
досадашње незаконите рачуне наћи на-
чина да обештети грађане.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Паразити на леђима грађана

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Н. Н. лице је примач плате у Дирекцији

ТТРРИИББИИННАА  УУННИИJJЕЕ  ЖЖЕЕННАА

Унија жена СНС-а одржала је трибину о превенцији на-

сиља над женама, у оквиру светске кампање „16 дана

активизма”, у среду, 25. новембра, у великој сали

Градске управе.

Сандра Божић, потпредседница ГО ове странке, ка-

зала је:

– Ове године убијено је 30 жена, а оваквим трибина-

ма желимо да скренемо пажњу и обавестимо којим ин-

ституцијама жене могу да пријаве насиље и да се обра-

те за помоћ.

О родној равноправности као предуслову за непосто-

јање насиља над женама на трибини су говорили Вања

Удовичић, министар за спорт и омладину, Зоран Ђор-

ђевић и Биљана Стојковић, функционери у Влади Срби-

је, као и Ивана Меновски, представница Сигурне куће

у Панчеву. С. П.

ТРИБИНА РУСКЕ СТРАНКЕ

Русија је наша сламка спаса

ТРИБИНА СРПСКЕ НАРОДНЕ ПАРТИЈЕ

Ненад Поповић о актуелној ситуацији



Збуњујуће поруке 
градоначелника 
о спремности Града 
за долазак улагача

Панчево је прошле недеље било до-
маћин дванаестог састанка Форума
стручњака за локални економски
развој под називом „Нови оквир за
привлачење инвестиција – фокус на
локалним самоуправама”. Иза тог
бирократског назива састанка крило
се представљање недавно усвојеног
Закона о улагањима, а нарочито
оних његових делова који се односе
на општине и градове. Скуп је орга-
низовао НАЛЕД, а чланове канцела-
рија за локални економски развој
(ЛЕР) из више од 40 локалних само-
управа са законским новинама су
упознали представници министар-
става финансија и привреде. Јана
Рудолф Месарић из словеначког
Министарства финансија предста-
вила је праксу давања подстицајних
мера инвеститорима у Европској
унији.

Тамара Јуренић, представница
Министарства финансија Србије,
рекла је како су главне новине у За-
кону о улагањима изједначавање
статуса домаћих и страних инвести-
тора, увођење савета за економски
развој, чији је задатак да управља
улагањима, те повећање значаја и
улоге локалних самоуправа у том
процесу. Судећи по ономе што је ре-
кла, држави је улога градова и оп-
штина у поступку привлачења ула-
гања постала напрасно важна. Гото-
во незаменљива.

Јуренићева је објаснила како из-
једначавање страних и домаћих ин-
веститора значи да ће на државне
субвенције моћи да рачунају и срп-
ски бизнисмени, али ће право на
бесцарински увоз засад бити искљу-
чива привилегија странаца. Она је
локалне самоуправе позвала да буду
активне тако што ће истицати своје
потенцијале, умети да „препознају”
инвеститоре и развију сарадњу с др-
жавним органима.

Градоначелник Саша Павлов наја-
вио је да ће се Панчево у наредном
периоду развијати у три правца: за-
вршетак инфраструктурног опрема-
ња и активирање гринфилд зона, по-
словно реактивирање браунфилд ло-
кација и осмишљавање мера ефек-
тивне подршке пре свега сектору ма-
лих и средњих предузећа.

Одговарајући на позив Јуренићеве
на активизам, он је изнео оптими-
стичну процену о спремности Града
за прихватање инвеститора.

– Панчево је много тога предузело
у претходних неколико година. Пре
свега, добили смо цертификат да
смо локална самоуправа с добрим
пословним окружењем. Иако би не-
ко помислио да је то само слово на
папиру, ми доказујемо из дана у дан,
из месеца у месец, да то није тако.

ХРОНИКА
Четвртак, 26. новембар 2015.
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Уједињене нације су 1999. године слу-
жбено признале 25. новембар као Међу-
народни дан борбе против насиља над
женама, у знак сећања на сестре Мира-
бал, револуционарне активисткиње из
Доминиканске Републике, које је бру-
тално убио диктатор Рафаел Трухиљо.

Насиље је присутно и представља
озбиљан друштвени проблем, међу-
тим поставља се питање како га
спречити, постоје ли некакви видови
превенције и, најважније, да ли би-
смо као сведоци реаговали и на који
начин, или бисмо окренули главу
сматрајући да то није наш проблем.

ИВАНА ЖИВКОВ, банкар:
– Наравно да бих реаговала и уко-

лико бисмо сви то учинили, то би ве-
роватно био неки вид превенције на-
сиља над женама. Најлакше је окре-
нути главу, а изгледа да сви тако ра-
димо, јер нам је лакше да не видимо,
то јест да се правимо како не види-
мо. Сигурно бих пријавила и апелу-
јем на све који познају неке жртве да
им макар на тај начин помогну.

ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ, радник:
– За мене су жене света бића. Никад

ми не би пало на памет да повредим

ни мушкарца, а камоли припадницу
нежнијег пола. Ипак, морамо нешто
знати – постоје различите особе, има
жена које воле да провоцирају, као
што има и мушкараца који су насил-
ни. Лично, ја бих реаговао кад бих био
сведок, сигурно бих пријавио полици-
ји, а вероватно бих се и умешао, иако
би тада можда дошло до још већег
конфликта и компликација.

СТАНИЦА ЋИРКОВИЋ, пензионерка:
– Када бих видела тако нешто,

истог момента бих пријавила поли-
цији. То је заиста нешто страшно.
Сматрам да је неопходно стати на
пут насиљу над женама, као и оном
над децом. Заправо, требало би спре-
чити сваку врсту насиља и не допу-
стити никоме да угрожава друге.

МАРКО ЂОРЂИЕВСКИ, возач:
– Нажалост, сматрам да је насиље

над женама честа појава у Србији и
када бих био сведок таквог догађаја,
моментално и без размишљања бих
пријавио полицији. Такође, упознат
сам с тим да се у среду обележава
дан против овог вида насиља. Ми-
слим да нико не би смео да окреће
главу кад су такви догађаји у питању.

ВЕРА БАЊАЦ, запослена:
– Пријавила бих насиље увек и у

сваком случају. Када бих чула и зна-
ла чак и за неког из комшилука, би-
ло да је жртва било насилник, одмах
бих реаговала. Свакако бих обаве-
стила прво полицију, а уколико она
не би реаговала, пријавила бих и
другим органима. Мислим да су та-
кви догађаји честа појава, а с обзи-
ром на то да живимо у 21. веку, то је
заиста зачуђујућа прича.

ДУШАН ХРАНУЕЛИ, пензионер:
– Требало би подићи свест грађа-

на о овој теми. Мислим да људи у
себи садрже агресивност као после-
дицу тешког живота и лоших одно-
са између жена и мушкараца. Па-
тријархални одгој даје мушкарци-
ма право да раде шта хоће са жена-
ма, а поготово са онима у кући. С
друге стране, постоји и проблем
либерализације која долази са За-
пада и продаје лажни морал како
жене могу радити шта хоће и бити
апсолутно слободне, а да уједно
имају одговорност према деци и
мужевима.

Анкетирала С. Првуљ

М. ЂОРЂИЕВСКИС. ЋИРКОВИЋ В. БАЊАЦ Д. ХРАНУЕЛИ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ БИСТЕ ПРИЈАВИЛИ НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА?

Не окретати главу!

Д. МИХАЈЛОВИЋИ. ЖИВКОВ

ПАНЧЕВАЧКИ ПОЛИТИЧКО-ПРИВРЕДНИ РЕБУС

ИНВЕСТИЦИJЕ У ЛЕР-у
Одлука пред Скупштином
почетком наредне недеље

Најважније одлуке усвојене на сед-
ницама Градског већа које су одржа-
не 20. и 23. новембра односиле су се
на висину пореза на имовину за
2016. годину. Ради се, заправо, о
просечним ценама квадратног метра
непокретности по зонама и коефи-
цијентима на основу којих се утврђу-
је висина пореза.

Секретаријат за локалну пореску
администрацију је утврдио да је ове
године просечна цена квадрата гра-
ђевинског, пољопривредног и шум-
ског земљишта у првој грађевинској
зони Панчева била 3.500 динара.
Квадратни метар станова у најужем
градском језгру коштао је просечно
79.000 динара, а кућа 57.090 динара.
У истој зони квадратни метар по-
словног простора коштао је у просе-
ку 47.649 динара, а гаража и гара-
жних места 29.104 динара.

Коефицијент за обрачун основице
пореза за наредну годину остао је не-
промењен. Он је за прву зону један,
за другу 0,80, за трећу 0,70, за четвр-
ту 0,60 и за пету зону 0,40.

Већници су потврдили одлуку
Надзорног одбора „Водовода” да
„Петрохемији” од новембра ове го-
дине рачун за воду буде преполо-
вљен. То предузеће се раније обрати-
ло локалној власти с таквим захте-
вом правдајући га поступком ре-
структурирања у коме се налази, па
га је локална Скупштина већ усвоји-

ла, тако да је гласање Већа била фор-
малност.

Измењена је одлука о јавном град-
ском линијском превозу путника ка-
ко би били створени услови за евен-
туално постизање споразума између
Београда и Панчева за увођење је-
динственог система превоза и та-
рифног система између два града. То
је стара идеја коју су приликом не-
давног сусрета у Панчеву оживели
градоначелници Синиша Мали и Са-
ша Павлов.

Већници су дали сагласност за
иницијативу Удружења српских рат-
них ветерана, што је подржао панче-
вачки СУБНОР, а која се односи на
постављање спомен-чесме Панчев-
цима погинулим у ратним сукобима
од 1991. до 1999. године. Она ће би-
ти постављена на зеленој површини
испред седишта Полицијске управе
Панчево, а изградњу ће финансира-
ти иницијатор.

Одобрен је захтев панчевачког од-
бора СНС-а да се из садашњих про-

сторија у Улици војводе Радомира
Путника пресели у градски пословни
простор у Жарка Зрењанина 14.

Најважније од ових одлука наћи ће
се пред одборницима на седници
Скупштине која је заказана за понеде-
љак, 30. новембар. Они ће тада разма-
трати још двадесетак прелога које је
Градско веће усвојило током новем-
бра. Очекује се да накнадно у дневни
ред заседања буде уврштен и Годи-
шњи програм заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта.

Д. В.

ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Утврђене основице пореза

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

Стигао регрес 
за превоз

Градска управа Панчева позвала је
студенте који се финансирају из буџета
Србије, а остварили су право на регре-
сирани превоз у међуградском и међу-
месном саобраћају за период од јула до
септембра, да преузму свој новац.

Они та средства могу подићи уз
личну карту на свим шалтерима
Банке Поштанска штедионица и у
поштама на територији Србије почев
од четвртка, 26. новембра. 

Д. В.

Ко разуме, схватиће поруку

Велики број инвеститора је у послед-
ња три месеца посетио Градску упра-
ву и обишао потенцијалне инвести-
ционе зоне. И управо сазнање да по-
седујемо један овакав цертификат
њима много значи – изјавио је Па-
влов.

Ове речи прилично збуњују када
се има у виду градоначелников
иступ након састанка с кинеским
амбасадором Лијем Манчангом са-
мо недељу дана раније. Павлов је та-
да изјавио како је после тог разгово-
ра схватио колико се у Панчеву у
претходном периоду није ништа ра-
дило како би Град спремно дочекао
озбиљне инвеститоре. Како је дошло
до готово коперниканског обрта у
проценама првог човека Панчева за
само седам дана, није познато.

Обраћајући се присутнима на 
НАЛЕД-овом скупу, Павлов је обја-
вио како ће северна пословна зона
служити за развој малих и средњих
предузећа, те да је већ израђено
идејно решење за тај наум. За ту ло-
кацију чак је смишљено и име
„Агрополис”. Према његовим речи-
ма, ту треба да буду изграђени скла-
дишта за пољопривредне производе,
прерађивачка прехрамбена инду-
стрија и велетржница. Павлов је по-
том додао да је у току израда про-
јектне документације за северну зо-
ну. Тако је јавност поново збуњена да
ли се ради о идејном решењу или је
ствар већ одмакла до израде доку-
ментације, или је након идеје почела
њена реализација.

Ту нејасноћама није крај, јер је
уследила градоначелникова изјава у
вези с развојним могућностима Пан-
чева и намерама Кинеза.

– Наш велики стратешки потенци-
јал је „Гринфилд 2”, који се налази у

залеђу луке. Агенција за луке Србије
ради на дефинисању законског окви-
ра за ову делатности и надамо се да
ће ово бити подручје где ће бити из-
грађен савремени логистички цен-
тар. У прилог томе иде и посета ам-
басадора Кине. Они су врло озбиљни
у намери да један овакав центар ло-
гистичког типа, који би био дефини-
сан као кинеска индустријска зона,
управо инсталирају на овом подруч-
ју – рекао је Павлов.

Ако се након ових речи на страну
склони дилема да ли су Кинези заин-
тересовани за индустрију односно
производњу или логистику, то јест
транспорт, Панчевцима остаје нада
да ће нешто од тога ипак бити „ин-
сталирано” у овом граду. Уосталом,
премијер Александар Вучић је ових
дана на самиту у Пекингу посвеће-
ном кинеским улагањима у источној
Европи, па се надамо брзом одговору
на бар једну од поменутих загонетки.

Д. Вукашиновић

НОВИНЕ У РАДУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Разговори с грађанима
петком

Кабинет градоначелника Саше Па-
влова саопштио је да ће челни човек
градске власти од ове недеље увести
праксу директних разговора с Пан-
чевцима.

Градоначелник ће грађане прима-
ти петком од 10 до 12 сати по уна-
пред утврђеном распореду. Сви који
имају потребу да се с њим сретну мо-
ћи ће да закажу састанак тако што ће

попунити образац у градском услу-
жном центру. Након тога ће бити
обавештени о термину пријема.

Павлов ће први састанак имати у
петак, 27. новембра, са ученицима
одељења II-2 Основне школе „Стеви-
ца Јовановић”, који су затражили
пријем како би се упознали с радом
и активностима градоначелника.

Д. В.



Политичка групација „Доста
је било – Саша Радуловић”,
коју предводи бивши мини-
стар привреде, саопштила је,
позивајући се на званичне по-
датке Агенције за привредне
регистре, да су укупни губици
„Железница Србије”, „Србија-
гаса”, ЕПС-а, „Ер Србије” и
„Петрохемије” у 2014. износи-
ли 877 милиона евра.

Најмањи губитак – 68 ми-
лиона евра имала је „Ер Ср-
бија”, а следи „Петрохемија”,
чији нето „минус” износи 94
милиона. Најгори појединач-
ни пословни резултат имао је
„Србијагас”, јер је остварио
консолидовани нето губитак
од 382 милиона евра. Када се
на то дода пословање пет за-
висних предузећа, међу који-
ма је и „Азотара”, губици се
пењу на 393 милиона евра.
Објашњење за овако лош фи-
нансијски резултат лежи у

чињеници да „Србијагас” има
ненаплаћене рачуне за гас,
који достижу 300 милиона
евра.

Панчевачка фабрика мине-
ралних ђубрива је крајем про-
шле и почетком ове године,
према плану Владе Србије,

производила на основу позај-
мице гаса од „Србијагаса”.
Најпре је саопштено да ће та
позајмица бити враћена у на-
тури када „Азотара” добије
јефтин гас, а потом је речено
како ће потрошена сировина
ипак бити плаћена.

Миљан Ђуровић, заменик
генералног директора фабри-
ке, изјавио је да је уговор о
испоруци јефтинијег гаса
потписан, али се чека да Вла-
да одобри цену која ће за
„Азотару” свакако бити испод
270 долара за 1.000 кубних
метара. Ђуровић није желео
да прецизира колико панче-
вачко предузеће дугује за
претходни период.

– Имамо један део нереше-
них односа са „Србијагасом”
који се тичу 2014. године, али
се договарамо с њима како то
да решимо. Велике цифре су у
питању – изјавио је директор
„Азотаре”.

Добра вест за обе фирме је
то да ће будућа цена гаса обез-
бедити рентабилно пословање
„Азотаре”, па неће посредно
утицати на повећање губитака
„Србијагаса”.

Д. В.

ЕКОНОМИЈА
Четвртак, 26. новембар 2015.
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Када су Драгољуб Пајковић и
Дамјан Барбуљ пре 22 године
отворили занатску радионицу,
имали су визију, планове и ци-
љеве. Три године касније,
1996, „Ал-Систем” се посветио
алуминијуму и конструкција-
ма од тог материјала, попут
фасада, а сада је та фирма је-
дан од најпрепознатљивијих
бизнис-брендова Панчева, која
послује у нашој земљи, али и у
Луксембургу, Француској, Не-
мачкој, Русији, Киргистану...

Крајем осамдесетих и почет-
ком деведесетих година ма-
шински инжењер Дамјан Бар-
буљ је из „Утве-алуминијум”
отишао у Ирак; четири године
је радио у Багдаду, између
осталог и на изградњи рези-
денције Садама Хусеина, а по-
том у Русији као директор јед-
ног пројекта. Затим је настао
„Ал-Систем”, који се нагло
развио од 1996, када је фирма
почела да ради за вршачки
„Хемофарм”, тада компанију
у успону. У то време је било
двадесет седморо запослених,
а данас их је тридесеторо ви-
ше. Инжењери у респектабил-
ном бироу спремају пројектне
задатке за способне, вредне и
обучене раднике.
„„ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ””::  ППооссттоојјии  ллии  уу
ССррббиијјии  ккааддаарр  ззаа  ооббааввљљаањњее  ппоо--
ссллоовваа  иизз  вваашшее  ббрраанншшее??

ДДААММЈЈААНН  ББААРРББУУЉЉ:: Имамо
страшних проблема – данас у
Панчеву нема школе за брава-
ре. Тренутно се договарамо с
Националном службом за за-
пошљавање да нам обезбеди
од 15 до 30 момака, између 20
и 25 година старости, како би-
смо их сами обучили.

••  ККоојјаа  ттрржжиишшттаа  ссуу  вваамм  ссааддаа
ннаајјззааннииммљљииввиијјаа??

– Инострана. Очекујемо од-
говор за добијање посла у
Штутгарту, где имамо своје

представништво. Ради се о
највећој ауто-лакирарници на
свету, гради је „Порше”. Тако-
ђе, требало би да кренемо с ре-
ализацијом пројеката у Таџи-
кистану, а у Србији смо, ис-
пред конзорцијума који води-
мо, потписали предуговор за
„Београд на води” и већ напра-
вили све узорне собе. То су
просторије са узорцима алу-
минијумских конструкција ко-
је треба да направимо и угра-
димо. Чекамо на реализацију,
наш део посла биће облога зи-
дова, прозора и врата, као и
прављење алуминијумских
ограда и сенила. Такође, тре-
нутно радимо на зградама
„Соко Штарка” и ВТИ у Бео-
граду, као и на стамбеним.

••  УУ  ччееммуу  ссее  ррааззллииккуујјее  ппооссллоо--
вваањњее  уу  ииннооссттррааннссттввуу  ии  уу  ннаашшоојј
ззееммљљии??

– Разлика је огромна! Код
нас се, пре свега, по уговарању
посла од извођача одмах тра-
жи банкарска гаранција, а у
развијеним земљама се даје

обострана – и за добро извр-
шење посла и за наплату. У
Немачкој, на пример, у угово-
ру стоје прецизно назначени
начини и датуми плаћања и то
се увек поштује, а у Србији
имамо много мука око напла-
те, ту чак ни правоснажне суд-
ске пресуде не помажу. Друго,
на Западу нема импровизаци-
је, сви стандарди су стручно
прописани и поштују се, на
градилишту стоји узорак који
сте нудили, а од тога и пројек-
та се не одступа ни за милиме-
тар! Код нас на тендерима
имате услове, а када крене ре-
ализација, не знате шта ће би-
ти намонтирано. Појави се
инвеститор и каже вам да
уградите нешто јефтиније јер
је „тако боље за обе стране, ко-
га брига за прописе”. Да не го-
воримо о томе да на тендери-
ма има оних с повољнијим по-
нудама јер су власници тих
фирми „добро информисани”,
знају шта ће бити касније.

••  ДДаа  ллии  јјее  ббииллоо  ттааккввиихх  ссллуу--
ччаајјеевваа  ии  уу  ППааннччееввуу??

– Наравно. Рад на неколико
објеката на волшебан начин је
преузела једна београдска
фирма, да је не рекламирамо,
и узела најгоре могуће поди-
звођаче, иако у нашем граду
има неколико приватних
предузећа која су све то могла
много квалитетније да заврше.
Има и чудних одлука: најбољи
пример је хала код бувљака.
Одговорно тврдим да је нај-
лакше било застаклити већ на-
прављену конструкцију, затво-
рити је и тако конзервирати, за
месец до два активности, и он-
да видети шта чинити с њом.
Овако пропада, пошто је тако

неком, изгледа, одговарало.
Не одлучује струка, већ...

••  ГГддее  јјее  уу  ссввееммуу  ттооммее  ддрржжаавваа??
– Она се одувек бави сама

собом, својим јавним предузе-
ћима, рецимо. У структурама
власти не размишља се тржи-
шно: „Ал-Систем” има једног
правника који покрива десет
области, немамо новца да их
платимо више, а у јавном сек-
тору свако предузеће има не-
какав „тим правника”. Држава
не осећа пулс тржишта и при-
ватног сектора, тј. малих и
средњих предузећа, о којима
непрестано лепо прича. Не сме
бити фаворизовања страних
компанија у односу на домаће;
ово што ми радимо није наука,
базира се знању и на искуству,
а српске фирме и једно и друго
имају. Страни инвеститори до-
бијају повластице од наше др-
жаве, а онда ангажују стране
подизвођаче. Има тога још, по-
пут сиве економије...

••  ШШттаа  ббииссттее  ввии  ууррааддииллии  ззаа
ппррииввррееддуу  ддаа  ссттее  уу  ВВллааддии??

– Школство је потпуно уру-
шено, ми сами морамо да
правимо кадар; треба проме-
нити систем. Кредити за раз-
вој пословања – камате су
превисоке. Укинуо бих порезе
на дневнице за приватне фир-
ме, јер се тиме не стимулише
извоз. И тако даље...

••  ССттввооррииллии  ссттее  ввееллииккуу  ффиирр--
ммуу,,  шшттаа  јјее  ппоо  ввааммаа  ррееццеепптт  ззаа
ууссппеехх??

– Мораш да волиш оно што
радиш; да си истрајан и да
имаш план, сваки дан. Ту су и
непрестано стручно усаврша-
вање запослених и велико
лично одрицање. И скромност.

С. Трајковић

Страни инвеститори добијају повластице од наше државе, а
онда ангажују стране подизвођаче.

Дамјан Барбуљ, 
сувласник „Ал-Система”

Инжењери спремају пројекте, а обучени радници остварују њихове замисли

ППРРЕЕДДССТТААВВЉЉААММОО  УУССППЕЕШШННЕЕ  ФФИИРРММЕЕ::  „„ААЛЛ--ССИИССТТЕЕММ””  дд..  оо..  оо..

РРЕЕФФЕЕРРЕЕННЦЦЕЕ

Када се оде на сајт www.al-sistem.com и отвори прозор „ре-

ференце”, у очи упада изузетно дугачак низ престижних

окончаних послова. Зато смо замолили Барбуља да он сам

издвоји неке којима се посебно поноси.

– У Вршцу су то хала „Миленијум”, Конгресна дворана и

Вила „Брег”, у Београду зграда „Зире”, болница „Драгиша

Мишовић”, Клинички центар, базен „Гале Мушкатировић”

и „Делта сити”, у Панчеву Хала спортова... Још важније ре-

ференце су односи с људима: могу се похвалити да сјајно

комуницирамо са свим инвеститорима с којима смо на обо-

страно задовољство завршили послове. Поносан сам на чи-

њеницу да у сваком тренутку могу да станем пред раднике

и да се погледамо у очи – каже сувласник „Ал-Система”.

ККВВААРР  УУ  ААММООННИИJJААККУУ

Најважнији део „Азотаре” – погон Амонијак – због технич-

ких проблема морао је да заустави производњу у суботу,

21. новембра, а застој би могао да потраје двадесетак да-

на. Како „Панчевац” сазнаје, до квара је дошло управо у

делу постројења који је недавно ремонтован.

Погони Киселина и КАН наставили су производњу, тако

да ће „Азотара” још неколико дана моћи да производи гра-

нулисана ђубрива и течни УАН, али ће и они бити зауста-

вљени када потроше залихе амонијака. Стручњаци фирме

која је обавила ремонт већ су били у Амонијаку да устано-

ве природу квара и почеће да раде на његовом отклањању.

НАПРЕД, НАШИ ГУБИТАШИ!

Бољи дани за „Азотару”

У СУСРЕТ ВЕЛИКОМ ЈУБИЛЕЈУ

Ко занат има, 
није сирома’

Панчевачко Опште удруже-
ње занатлија и предузетни-
ка ће 4. децембра у Култур-
ном центру свечано обеле-
жити 220 година организо-
ваног занатства у нашем
граду. Наиме, крајем 1795.
године цар Франц Јозеф
Панчеву је дао „артикуле за
калфе”, тј. пропис који је
регулисао рад занатлија,
шегрта и калфи.

На конференцији за но-
винаре тог удружења у уто-
рак, 24. новембра, најавље-
но је да ће на свечаности по-
четком наредног месеца по-
једини његови чланови до-
бити плакете, а у склопу
прославе биће отворена и
изложба фотографија о за-
натима, приказан докумен-

тарни филм на ту тему и
промовисана монографија
чији су аутори Зоран Ротар
и Мирослав Жужић.

Лука Вујовић, председник
удружења, рекао је како се
оно бори за враћање угледа
занатлијама и разбијање
предрасуда о тој делатности.

– Наша иницијатива за
увођење дуалног образовања
добила је подршку од држа-
ве. То је најбољи начин да
деца науче занат. Средином
19. века на занат су ишли
шегрти који су потом про-
извођени у калфе, а калфе
су након вишегодишње
праксе постајале мајстори,
тако што су полагале мај-
сторски испит. Тек тада су

стицали право да отворе
радњу, а не као данас. Тра-
жимо да се донесе закон о
занатству како не би било
довољно само да се неко
упише у АПР да би отворио
радњу, без занатског и пред-
узетничког искуства – рекао
је Вујовић.

Он је додао како удру-
жење настоји да на тај на-
чин врати углед занатлија-
ма и разбије предрасуде о
томе да су занати тешки и
прљави.

Зоран Ротар је подсетио
на то да су панчевачки тр-
говци и занатлије претход-
них векова играли кључну
улогу у привредном, култур-
ном и просветном развоју
града.

– Само је берберин Тома
Сандуловић дао 5,5 хиљада
форинти за изградњу Гимна-
зије, и то у време када је годи-
шња плата учитеља била 150
форинти. Панчевци који су
учили занате широм тадашње
царевине и Европе доносили
су нове технологије, алате,
знања и стручне часописе. То-
ком 19. века занатлије су чи-
ниле 40 одсто претплатника
на књиге – испричао је Ротар.

Најављено је да ће на све-
чаности 4. децембра у кул-
турно-уметничком програ-
му, уз гимназијски хор, уче-
ствовати ученици занатских
занимања из панчевачких
средњих стручних школа.

Д. В.

УСАВРШАВАЊЕ, ОДРИЦАЊЕ, СКРОМНОСТ
Јавна надметања
можда пре краја 
године

Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења по-
љопривредног земљишта за
2015. је завршен и Мини-
старство га је одобрило, а
оглас за лицитацију око
12.000 хектара државне зе-
мље треба да буде објављен
након што тај документ
усвоји Скупштина Панчева.
Очекује се да ће то бити
учињено већ на заседању за-
казаном за понедељак, 30.
новембар.

Почетком године је било
најављено да ће лицитација
бити спроведена крајем ле-
та како би пољопривредни-
ци могли да уђу на закупље-
ну земљу пре јесење сетве,
али се то није десило због
извесних „техничких” про-
блема. Бар је тако објашње-
но у градском Секретарија-
ту за пољопривреду.

Маја Свирчевић Прекић,
чланица Градског већа заду-
жена за ту област, изјавила је
да се ради о нерешеној жал-
би предузећа „Стари Тамиш”
из састава пословног систе-
ма „Алмекс” на то што је оно
стављено у пасивни статус.

„Алмексова” предузећа су
на претходној лицитацији до-
била око 5.000 хектара земље
по праву пречег закупа, али је
„Стари Тамиш” у доловачком
атару почео да обрађује 180
хектара намењених предузећу
„Тимкок”, које је у међувреме-
ну одустало од те земље. Удру-
жење „Доловачки паори” је
неколико пута овакво пона-
шање пријавило Министар-
ству пољопривреде. Марко
Бојтар, председник удружења,
рекао је да се на пријаве није
реаговало све док случај није
преузела Управа за трезор
Министарства финансија, ко-
ја је „Стари Тамиш” ставила у
пасиван статус.

То предузеће се жалило,
али Управа за трезор већ не-
колико месеци не решава
ствар, што је закочило нову
лицитацију. Маја Свирчевић
Прекић је изјавила да је са
Жељком Радошевићем, др-
жавним секретаром у Мини-
старству пољопривреде, до-
говорено да спорне парцеле
уђу у овогодишњи програм
издавања, али за други круг
лицитације. Уколико жалба
„Старог Тамиша” дотад буде
усвојена, та земља ће бити
изузета, а у супротном ће па-
ори моћи да је лицитирају.

Д. В.

ЛИЦИТАЦИЈА ЗЕМЉЕ НА ПОМОЛУ

Запело због 
„Старог Тамиша”



Необичан новембарски дан.
Леп, сунчан, топао, већ ко зна
који у низу. Подне тек мину-
ло. У граду уобичајена врева,
саобраћајна гужва. Нервозни
возачи, непажљиви пешаци,
неопрезни бициклисти.

У свему томе центром града
пројездио је један несвакида-
шњи учесник. Возило скуцано
од дасака, налик на приколи-
це којима наши пчелари одво-
зе кошнице на далеке испаше,
с погоном од две коњске сна-
ге, ишло је својим путем. Два
прекрасна риђана, биће да су
штајерци, са светлим грива-
ма, светлим реповима и дугим
длакавим чарапама изнад ко-
пита, прошла су нашим гра-
дом мирним ритмичким ка-
сом. На месту кочијаша њих
двоје, времешни, она и он. Ка-
јасе и бич држи она и вешто,
поштујући саобраћајне про-
писе, провлачи кола кроз гу-
жву, преко низа раскрсница са
семафорима, све до пута пре-
ма Баваништу.

Не би се могло рећи да су у
град залутали. Кола су опре-

мљена ротационим светлом
постављеним високо на зад-
њем делу и великим троугла-
стим знаком с коњском гла-
вом, да они који их сустигну
препознају о каквом се возилу
ради. Нису из неког предгра-
ђа, нити оближњег села. До
нас су већ превалили дуг пут,
који можемо тек наслутити по
низу од седам-осам заставица,
залепљених на задњем санду-
ку. Прва слева је застава
Швајцарске, што наговештава
одакле су пошли, а последња
застава Србије, залепљена,
канда, када су ушли код нас.
Вероватно ће следећа бити за-
ставица Румуније. Између ко-

чијашког седишта и коњских
репова затегнута поњава за са-

купљање коњских измета, а
позади, поред сандука, метал-
на метла, лопата и кофа, за
чишћење места одмора или
стајанке. Ту је поред сандука
окачен и бицикл, за какве до-
датне потребе.

Биће да су њих двоје узели
подужи одмор и упутили се
само њима знаном циљу.
Определили су се да то учине
без превелике журбе, без бесо-
мучне аутомобилске јурњаве,
без жеље да доручкују овде, а
ручају истог дана хиљадама
километара даље. Желимо им
срећан пут и пријатан одмор,
да лепо стигну са своја два ри-
ђана, куд год да су се упутили.

Душан Степанов

Општи играњац ђака
на бини Културног
центра

Недеља дечје 
креативности и умећа

Свечаном академијом у Кул-
турном центру у уторак, 24.
новембра, обележене су 63 го-
дине постојања и рада Основ-
не школе „Јован Јовановић
Змај” и 121 година од када је
подигнута зграда у којој се на-
лази та угледна панчевачка
образовна установа.

Дворана је била премала да
прими све оне који су желели
да заједно са ученицима и на-
ставницима прославе дан шко-
ле. Колектив и ђаци потрудили
су се да припреме несвакида-
шњи забавно-едукативан кул-
турно-уметнички програм. На
почетку, након хорског извође-
ња Змајевих песама „Тихо но-
ћи” и „Песмо моја”, присутним
ђацима, наставницима, роди-
тељима и пријатељима ОШ
„Јован Јовановић Змај” обра-
тио се Милош Благојевић, ди-
ректор те образовне установе.
Он је подсетио на успехе уче-
ника на многобројним такми-
чењима и истакао да колектив
и ђаци треба посебно да буду
поносни на сјајну атмосферу
која влада у школи.

Чудна шума
А онда је покренут музички
времеплов „Змајеве школе”.
Као на филмској траци, више
од сат времена, смењивали су
се музички правци од шездесе-
тих година наовамо. Повреме-
но би наратори прекидали оп-
шти играњац ђака на бини
Културног центра едукатив-
ним причама о развоју и зна-
чају музике. Почело је твистом
ђака првака, а наставило се ре-
пликом кадрова из филма
„Бриљантин”. Потом је усле-
дио мултимедијални омаж
„Битлсима” – симпатичан при-
каз атмосфере с концерта по-
пуларног британског бенда где
ритмично кулирање „Змаје-
вих” „буба” прати познато ври-
штање тинејџерки, као и врху-
нац битлсоманије оличен у
споту у којем ђаци у учионици
певају мегахит „Let It Be”. А

Четвртак, 26. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

МУЗИКА ЈЕ ТАМО ГДЕ СМО МИ

онда је наступио пандан ли-
верпулским добрим момцима
–  „Змајево” жестоко „котрља-
јуће камење”.

Прича је кулминирала у тре-
нутку када је на позорници заи-
грала чудна рокенрол шума,
која је одушевила присутне.
Уследио је омаж хипицима,
оличен у евоцирању сцене из
филма „Коса” кад Бергер улази
у авион. На бини, уз кадрове
легендарног филма у позади-
ни, смењивали су се „претећи”
марш строја ђака и плес хипи-
ка. „Змајев” времеплов је при-
сутне одвео и у веселе седамде-
сете. Ђаци костимирани у духу
„Грознице суботње вечери” на-
јавили су еру електронске му-
зике и попа осамдесетих – Џек-
сонов „moon walk” прошао је
сценом. С друге стране, „Змаје-
ви растафаријанци” су с бине
поручили човечанству да веру-
ју да су сви људи исти, а потом
су хип-хопери скакали, скака-
ли и скакали наоколо добрих
десет минута. „Змајевци” нису
заборавили ни гранџ културу.
Сјајна реплика спота „Нирва-
не”, са све мајстором с метлом
и чирлидерсицама, подсетила
је накратко на деведесете. Ве-
селом Шакирином „Вака, ва-
ка…” заустављен је музички
времеплов, који је протутњао

Културним центром попут бр-
зог воза. Публика је одушевље-
но поздравила учеснике.

Треба имати став
Заслуге за вешто осмишљен
програм припадају ђацима и
професорки српског језика и
књижевности Јелени Ангелов-
ски. Како је она рекла за „Пан-
чевац”, направљена је оквирна
прича, али је ђацима и разре-
дима било омогућено да сами
осмисле делиће читавог мозаи-
ка. Тако је настао музички вре-
меплов, који је ученике и госте
приредбе провео кроз музику
од шездесетих година до данас.

Времеплов игре и забаве

КВАР НА МРЕЖИ

Цурела вода

Покрајински инспектор за
заштиту животне средине
Шимон Банчов је почетком
новембра, на основу пријаве
грађана, обавио надзор на
делу панчевачког кеја где у
Тамиш истиче вода из ки-
шне канализације, јер је уо-
чена жута мрља. Увиђају су
присуствовали и надлежни
из ЈКП-а „Водовод и кана-
лизација”. Тада је закључе-
но да је вероватно дошло до
хаварије на канализационој
цеви у непосредној близини
испуста. Инспектор је усме-
но наложио ЈКП-у „Водовод
и канализација” да привре-
мено затвори тај колектор,
док екипе градске канали-
зације не нађу место где је
дошло до пробоја.

Неколико дана после то-
га, пошто муљ није био очи-
шћен, настављено је изли-
вање замуљене воде у Та-
миш. Инспектор Шимон
Банчов је, из наведених раз-
лога, тада писмено наложио
„Водоводу и канализацији”
да се одмах лоцира место
хаварије канализације, да
се изврши санација и обави
карактеризација наведеног
отпадног талога како би се
одредио даљи поступак.

Александар Радуловић,
вршилац дужности директо-
ра ЈКП-а „Водовод и кана-
лизација”, поводом овог

случаја изјавио је за „Панче-
вац” да је приликом увиђаја
утврђено да је из колектора
код Црвеног магацина исти-
цала замуљена вода. Катего-
ризација изливене воде по-
тврдила је да је реч о хава-
рији на водоводној мрежи, а
не о хемијском инциденту,
јер је анализом утврђено да
у узетим узорцима није било
опасних материја.

– Истрагом терена је
утврђено да је била оштеће-
на водоводна мрежа код ка-
фане „Европа”. Испод ново-
постављене бандере за
уличну расвету пукла је
азбестна цев и дуго је из ње
неконтролисано текла вода
у земљу, што је довело до
натапања земљишта у ши-
рокој зони. Из ове велике
акумулације вода је на споју
прстенова шахте за кишну
канализација продрла у си-
стем кишне канализације и
тако доспела до испуста код
Црвеног магацина – рекао
је Радуловић.

Прошле недеље хаварија
је санирана. Како смо са-
знали, подруми околних ку-
ћа били су пуни воде и, пре-
ма речима стручњака, биће
потребно неко време да се
сва ова нагомилана вода
оцеди из земљишта. Колек-
тор је опран и у њему више
нема нагомилане земље.

АКТИВНОСТ КЛУБА „СОКО”

Освојено више медаља
Почетком новембра одржа-
ни су „Трофеј Београда” и
последња два кола Држав-
ног првенства у спортском
пењању у дисциплинама
болдер, тежинско и брзин-
ско. На борилиштима у бео-
градској школи „Лаза Ко-
стић” и пењалишту у Зему-
ну учествовали су и чланови
панчевачког Планинарско-
еколошког клуба „Соко” и
освојили су укупно 29 меда-
ља. У категорији кадета и ју-
ниора бриљирали су Брани-
слав Перић и Михајло Ше-
баљ, који су заслужили нај-
сјајнија одличја.

Представници клуба „Со-
ко” обавештавају заинтере-
соване суграђане да ће се
тренинзи током зимског пе-
риода одржавати уторком,
четвртком и суботом у бол-

дерани унутар вештачке
стене у парку Барутана.
Старосне границе за бавље-
ње спортским пењањем не
постоје и у клубу тренирају
деца узраста од пет година
па надаље. Поред активно-
сти у спортском пењању,
чланови клуба припремају
и обележавају нову пешачку
стазу на подручју Градске
шуме. До сада је маркирана
стаза у дужини од четири
километра, а у плану је да се
рута продужи за још шест
километара. Та активност
се реализују под покрови-
тељством градског Секрета-
ријата за заштиту животне
средине и у сарадњи с „Вој-
водинашумама”. Последње
недеље новембра биће орга-
низован обилазак тог про-
стора.

–  Практично, станице тог
путовања биле су различити
периоди, а основни концепт
је садржао идеју да велики
број ученика буде укључен у
програм – рекла је Јелена
Ангеловски и додала да је,
поред добре забаве, циљ био
да деца науче нешто и о му-
зици с јасно израженим ста-
вом.

И на крају, општи утисак
свих оних који су имали при-
лику да присуствују хепенин-
гу у Културном центру јесте
да су ђаци ОШ „Јован Јовано-
вић Змај” просто „покидали”.

Овог викенда, у суботу, 28.
новембра, у Националном
парку Фрушка гора, у орга-
низацији Планинарско-
-алпинистичког клуба „Ма-
терхорн”, биће одржано
Треће коло Трекинг лиге
Србије–Војводине. Стаза
која се бодује за генерални
пласман дугачка је 41 кило-
метар, а траса обухвата пре-
лепа бројна фрушкогорска

излетишта и знаменита ме-
ста: Врдник, манастир Рава-
ницу, Јазак, Змајевац, Црве-
ни чот, Бранковац и др. Ор-
ганизатори су за рекреатив-
це предвидели деоницу дугу
19 километара. Као и до са-
да када је о овој манифеста-
цији реч, старт и циљ су на
излетишту и гребену Попо-
вица. Почетак трке је зака-
зан за 9 сати.

ТРЕКИНГ ЛИГА

На реду треће коло

ПИСМО ЧИТАОЦА

Новембарска еколошка прича

ННЕЕДДЕЕЉЉАА  ШШККООЛЛЕЕ

Током читаве ове недеље „Змајева школа” организовала је

различите манифестације. У среду, 25. новембра, ученици

трећег разреда показали су брзину и вештину на спортском

полигону, а у биолошком кабинету је представљена изло-

жба цвећа. За наредни дан, четвртак, 26. новембар, зака-

зано је надметање ђака првака на спортском полигону. Та-

да ће и фудбалско умеће показати ђаци петог и шестог раз-

реда, а седмаци и осмаци имаће кошаркашки дуел.

У петак, 27. новембра, биће одржано традиционално пу-

штање змајева у Змај Јовиној улици и надметање у знању

из области природних наука. За тај дан, као завршна мани-

фестација овогодишњег дана школе, најављен је маскенбал

ученика виших разреда.
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

ДРУГИ КРАЈ ШАМАРА ЗОВЕ СЕ 
„ЦРНА ХРОНИКА”

Свака несрећна 
породица несрећна 
је на сличан начин

Излаз из десетог
круга пакла постоји

– Сваког дана се молим да се
не врати кући пијан. Углав-
ном ми молитве не буду
услишене. А онда... Зна се
шта следи. Било шта може
бити разлог за шамар или пе-
сницу. Ако ћутим, ако преви-
ше причам, ако сам скувала
нешто што му се не једе, ако
се играм с децом... Девојчице
гледају како ме туче. Не мо-
гу да одем, немам куд. Код
мојих је тесно, има места са-
мо за мене, а децу нећу да
оставим њему. Не радим
нигде, а и боље је тако. Док
сам радила, тукао би ме због
тога што ми је каснио ауто-
бус, због шминкања, због љу-
боморе на колеге... Нисам га
никада пријавила. Како да
деци тату одведу у затвор? А
и није он толико лош, имали
смо и лепих тренутака. Мо-
жда сам за понеки шамар и
сама крива. Можда стварно
треба да држим језик за зу-
бима... – рекла је Ивана...
или Јелена, или Маја, или
Ана, или... свеједно је.

Ово је ионако само једна од
многих прича жена које су
претрпеле породично насиље.
Њихова искуства и шаблони
понашања су толико слични
да се испод горенаведене из-
јаве може наћи на стотине
имена. Нажалост, много би
краћи био списак оних које су
из десетог круга пакла иза-

Пише: Драгана Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА

Краљ воћа 

Ананас
Ананас с правом носи
своју титулу, јер садржи
краљевску количину
вредних састојака. При-
пада групи најслађег во-
ћа, а садржи мало кало-
рија. Сиров или конзер-
виран, у 100 грама има
око 50 калорија, због чега
постаје све популарнији у
дијеталним режимима
исхране.

Поред тога, брзо се ап-
сорбује, повећава ниво
енергије и подстиче рад
пробавног система. Ана-
нас садржи витамине Це,
Бе5, Бе6 и Е, као и мине-
рале: калујум, магнези-
јум, калцијум, натрујум,
гвожђе и цинк. Такође,
садржи велике количине
ензима бромелаина, који
поспешује разлагање про-
теина. Исхрана која
укључује свеж ананас на
дневној бази осигурава
знатну количину Це-ви-
тамина, који подстиче са-
горевање масти, одржава
здрав изглед коже и  врло
је ефикасан у лечењу пре-
хлада. Висока количина
калијума у ананасу кон-
тролише крвни притисак
и пулс, затим побољшава
равнотежу електролита у

телу, што регулише функ-
цију бубрега.

У народној медицини
се користе лист, кора и
плод ананаса. Од листа се
прави чај, а од плода и
коре сок. Сматра се да је
благотворан код повише-
не температуре, лошег
варења, упале плућа,
бронхитиса, анорексије,
сунчанице, едема, греба-
ња у грлу, рака, тегоба
морске болести и реума-
тичног артритиса, а добар
је савезник и у борби про-
тив целулита и настанка
бора. Готово да не постоје
случајеви алергија на
ананас. Напротив, он се
користи против симпто-
ма разних алергија. Уз
све његове предности,
ананас има и неодољив
укус, па се због тога упо-
требљава и за декорацију
и ароматизацију.

Користи се за десерте
или као замена за десерт,
за салате, воћне коктеле
или као прилог за јела од
меса. Најбоље је јести га у
свежем стању јер тако
најповољније делује на
здравље. Препоручујемо
вам овај брз и лак напи-
так који ће вас освежити
и вратиће вам снагу.

Смућко од ананаса
ППооттррееббнноо:: 75 г банане, 200 г свежег ананаса, 75 г грчког јогур-

та и кафена кашика меда.

ППррииппррееммаа:: банану и ананас очистити и исећи на коцкице. У

блендеру или сецку уситнити ананас, додати банану и настави-

ти миксање. Затим додати јогурт и мед и још мало измиксати.

У летњем периоду додајте и уситњени лед.

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

Четвртак, 26. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

Насилник не сме имати право на другу шансу

Светски дан детета, 20. но-
вембар, обележен је наступи-
ма хора „Вокал кидс” и пле-
сног студија „Балерина” пред
великим бројем малишана
окупљених у просторијама
Месне заједнице Котеж, али и
занимљивим предавањем о
дечјим правима, које је у До-
му здравља ученицима Меди-
цинске школе одржала др Ма-
рија Деановић, педијатар.

Деца, претежно из вртића
„Славуј”, са одушевљењем су у
сали Месне заједнице Котеж
пропратила занимљив про-
грам који су мали певачи и
плесачи припремили како би
обележили овај велики дечји
празник. Присутне су поздра-
вили Саша Левнајић, заменик
градоначелника, и Бошко Опа-
чић, председник МЗ Котеж.

На озбиљнији начин о пра-
вима деце и значају обележа-
вања 20. новембра говорила је
др Марија Деановић у сали за
едукације Дома здравља.

– Повеља о правима детета
донета је 20. новембра 1959. и
од тада се овај дан обележава
као Светски дан деце. У преам-
були повеље стоји реченица

која јасно указује на смер у ко-
ме сви треба да идемо: „Чове-
чанство дугује деци најбоље
што има”. Године 1989. на Ге-
нералној скупштини УН усво-
јена је Конвенција о правима
деце – међународни документ
који деци гарантује право на
опстанак, развој, заштитна и
партиципативна права. Кон-
венцију је ратификовала и на-
ша земља и тиме је преузела на
себе обавезу да штити права
детета и унапређује његов по-

ложај. Но угрожавање дечјих
права у Србији је нешто са чи-
ме се свакодневно сусрећемо у
пракси – истакла је др Марија
Деановић.

Према њеним речима, кр-
шење дечјих права нарочито
је изражено код сиромашне
деце, деце са инвалидитетом
или сметњама у развоју, деце
без родитељског старања, за-
тим код деце која живе на
улици или пак код оне која
раде. Притом је често присут-

но насиље над децом – поро-
дично, вршњачко или насиље
које над њима врше друге од-
расле особе. Оно обухвата
различите форме: од занема-
ривања до физичког злоста-
вљања.

– Тиме што угрожавамо
права деце, од њих не можемо
створити добре и поштене љу-
де, већ стварамо лоше и не-
здраво друштво и неизвесну
будућност – закључила је др
Марија Деановић.

Организација која се више
од шездесет година бави за-
штитом права детета је Уни-
цеф. Но чињеница је да овог
озбиљног посла, поред те ин-
ституције и здравствених и
социјалних установа, као и
родитеља, треба да се прихва-
ти свако од нас, тежећи да
дечја права не буду само де-
кларативног карактера, већ и
да се свакодневно спроводе у
пракси.

шле, пријавиле насилнике и
повратиле достојанство.

Неопростиво ћутање
Међународни дан борбе про-
тив насиља над женама, 25.
новембар, датум је када се о
женама које су претрпеле раз-
личите видове злостављања
највише говори. Осталим да-
нима углавном ћуте оне, а не-
ретко ћутимо и ми. До неког
новог застрашујућег наслова у
рубрици „црна хроника”.

Ове године, поводом Свет-
ског дана борбе против наси-
ља над женама, корисно пре-
давање о томе како препозна-
ти насиље, ученицима Еко-
номско-трговинске школе
одржала је Марија Достић,

виша медицинска сестра, ди-
пломирани психолог и акре-
дитовани предавач за конти-
нуирану едукацију запосле-
них, а одскора део тима Дома
здравља за борбу против наси-
ља над женама у породици.
Уочи предавања Марија До-
стић је о истој теми говорила
и за „Панчевац”.

– Истраживања показују да
је од свих жена које су икада
биле у партнерским односи-
ма 23 одсто претрпело фи-
зичко, а шест одсто сексуал-
но насиље. Поред тога, при-
сутни су и емоционално и
економско насиље, а често се
ови облици злостављања на-
довезују – истакла је Марија
Достић.

Она је нагласила да жртве
често одустају од пријаве на-
силника, и то највише због
неповерења у институције,
односно због тога што мисле
да ће остати незаштићене, да
насилник неће бити адекват-
но и благовремено процесуи-
ран. Достићева је додала и да
је један од задатака тима До-
ма здравља у случајевима на-
сиља над женама у породици
управо јачање поверења у ин-
ституције, као и њихово боље
повезивање с циљем заштите

жртава и санкционисања по-
чинилаца.

Како изгледају насилник 
и жртва?
Типичан профил насилника
не постоји, а свака особа жен-
ског пола може бити потенци-
јална жртва. Ипак, у оба слу-
чаја приметне су неке опште
карактеристике.

– Насилници углавном имају
ниско самопоштовање, неси-
гурни су, агресивни, а често и
зависни од алкохола или дроге.
Они одбијају да прихвате одго-
ворност за своје понашање и
увек имају оправдање. Насу-
прот очекивањима, углавном
изгледају веома мирно, стало-
жено и стабилно. Врло су вешти
у прикривању насилничког по-
нашања. Нарушавају самопоу-
здање жртве вређањем, пони-
жавањем, претњама и испади-
ма беса. Посесивни су, стално
проверавају жртву, забрањују јој
комуникацију с рођацима и
пријатељима, ограничавају јој
кретање и тиме постижу апсо-
лутну контролу – навела је саго-
ворница „Панчевца”.

Када је реч о женама које
трпе насилничко понашање,
Достићева уочава да оне по-
казују ниско самопоштовање
и самопоуздање, а често има-
ју историју породичног наси-
ља и верују у предрасуде о на-
силном односу.

– Жене жртве потцењују
властите способности да било
шта учине, прихватају одго-
ворност за реакције насилни-
ка, показују неограничено
стрпљење у чекању „чаробног
решења”, губе личне границе
и постепено преузимају кри-
вицу за насилничко понашање
партнера. Чак одређују која
„количина” насиља је прихва-
тљива за које „грешке” и често
размишљају о убиству и само-
убиству – рекла је Достићева.

Уколико сте се препознале у
овом тексту, постоји само једно
решење – реците: доста! Не по-
стоји „само један” шамар, кри-
вица није на вама и не – он се
неће променити! Пријавите на-
силника, спасите себе. Спасите
друге. СОС телефон Сигурне
куће у Панчеву је 0800/100-
113. Позив је бесплатан.

ЧЧЕЕГГАА  ССЕЕ  ММУУШШККААРРЦЦИИ  ССТТИИДДЕЕ

Међу жртвама породичног насиља свакако има и мушкара-

ца, али ова тема је табу у читавом свету, а поготово на на-

шим просторима.

– Мушкарци чешће трпе психолошко и економско, а ре-

ђе физичко насиље. Углавном се не одлучују да пријаве

партнерке због предрасуда и културолошког наслеђа да су

они јаки, храбри храниоци породице и „глава” куће. Стиде

се и крију да су жртве у страху од извргавања руглу и под-

смеху околине – тврди Марија Достић.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА

Човечанство дугује деци најбоље што има

Страну припремила 

Драгана

Кожан

Све наше суграђане који су
се у петак, 20. новембра, за-
текли у апотеци „Хигија”,
сачекало је пријатно изне-
нађење: потпуно другачији,
освежен ентеријер, веселих
боја, без стакала на рецеп-
тури, али и далеко богатији
и комерцијалнији асорти-
ман. Уз сваки купљени про-
извод ишао је и пригодан
поклон.

На тај начин Апотека
Панчево је свечано промо-
висала нови концепт на ко-
ме ће се заснивати њено бу-
дуће пословање. „Хигија” је
само прва у низу апотека
које ће добити ново лице.

Поред директорке Јелене
Ерор, промоцији лепше и
привлачније „Хигије” при-
суствовао је и заменик гра-
доначелника Саша Левна-
јић, који је нагласио да Град
активно ради на томе да по-
могне Апотеци да превазиђе
проблеме проистекле из не-

савесног пословања прет-
ходног руководства.

– Већ првог дана се показа-
ло да нови изглед апотеке
има ефекта. Људи не крију за-
довољство због тога што с на-
ма могу да остваре блискији
контакт. Корисницима се до-
пало и то што смо обогатили
и саму понуду – од лекова,
преко помоћних лековитих
средстава, па до популарних
козметичких препарата по-
знатих кућа. Незаобилазни су
и препарати из наше галенске
лабораторије „Галпа”, по ко-
јима смо познати широм Ср-
бије – навела је Ивана Стева-
новић, управница Апотеке.

Судећи по реакцијама за-
довољних муштерија, чини
се да је колектив Апотеке
Панчево на добром путу да,
кроз нови концепт рада, про-
нађе делотворан лек за
оздрављење ове установе. Од
фармацеута се ништа мање и
не очекује.

ПРОМЕНЕ У ПАНЧЕВАЧКОЈ АПОТЕЦИ

„Хигија” 
добила ново лице

„Вокал кидс” увеличао прославу
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ЈКП „Грејање” мора снизити
цене својих услуга с обзиром на
то да је гас појефтинио за 23
одсто и приликом обрачунава-
ња утрошене енергије мора
уважити да је просечна потро-
шња током последње три годи-
не пала са 140 на 114 киловат-
-часова по метру квадратном –
чуло се на збору грађана одр-
жаном у великој сали Градске
управе 18. новембра, у органи-
зацији Иницијативног одбора
корисника даљинског грејања.

Колико је ова тема актуел-
на, видело се из тога што је са-
ла била испуњена до послед-
њег места. На скупу се није
појавио нико од челника град-
ске власти и ЈКП-а „Грејање”,
па су присутни овластили чла-
нове Иницијативног одбора да
затраже објашњење за то.

Председник Иницијативног
одбора корисника даљинског
грејања Славко Малиџан том
приликом је подсетио грађане
да је захваљујући повољним

временским приликама „Гре-
јање” завршило 2013. и 2014.
годину с нето добити у износу
од 103. 200.000 динара.

– Цена основног енергента,
гаса, у 2014. години је износи-
ла 41,20 динара, а сада је од 31
до 32 динара за кубни метар.

Осим тога, у Владиној уредби
о утврђивању методологије за
формирање цена топлотне
енергије јасно пише да пред-
лог за промену цене може би-
ти поднет у случају да се укуп-
на цена енергента повећа за
више од три одсто, или ако се
смањи за више од пет одсто.
На основу тога и појефтињења
других енергената сматрамо
да цена даљинског грејања мо-
ра да се снизи, и то најмање за
25 одсто. Зато смо званично
затражили да градоначелник
прими шесточлану делегацију
скупштина станара и да се том
приликом разговара о појевти-
њењу грејања. Хтео бих да на-
гласим да су у току активности
на формирању удружења гра-
ђана корисника комуналних
услуга и у фази смо регистра-
ције. Чим се то заврши, уколи-
ко „Грејање” и даље не буде
било спремно да уважи наше
захтеве, поднећемо захтев су-
ду – додао је Малиџан.

Од 1964. године, када је
Основна школа „Стевица Јо-
вановић” саграђена, и 1974,
када је асфалтиран део двори-
шта и обновљена фасада тог
објекта, до ове године није би-
ло никаквих других радова.

Захваљујући Дирекцији за
изградњу и уређење града 6.
новембра су почели радови на
изградњи и асфалтирању сао-
браћајнице око школске згра-
де и пешачке стазе од улице
до улаза у зграду, који се завр-
шавају ових дана. Поводом
тога, „Стевичину школу” је 25.
новембра обишла Маја Вит-
ман, директорка Дирекције за
изградњу и уређење града.

– Вредност ове инвестиције
је 2.800.000, а радови ће бити

завршени и пре уговореног ро-
ка. Приоритети Дирекције за
изградњу и уређење града и у
идућој години биће рекон-
струкције школа и амбуланти
и потрудићемо се да заврши-
мо све послове које смо запо-
чели претходне и ове године –
рекла је Витманова.

Директорка „Стевичине шко-
ле” Јасна Гађански захвалила је
Дирекцији за изградњу и уређе-
ње града што је радове у тој
школи уврстила међу овогоди-

шње приоритете. Према њеним
речима, завршетак стазе до
школске зграде и саобраћајни-
це унутар дворишта омогућиће
ђацима, наставницима, као и
бројним спортистима који тре-
нирају у „Стевичиној школи” да
без проблема улазе у њу са ули-
це. Она је изјавила да је следе-
ћи велики посао који би треба-
ло урадити реконструкција
школских тоалета, јер су у ло-
шем стању. Додала је да и за то
очекује помоћ надлежних.

9ХРОНИКА

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас шта вас
све фасцинира. „Панчевац”
и издавачка кућа „Вулкан
издаваштво” припремили су
по један примерак књиге
„Лептиров пољубац” Сергеја
Кузњецова за два наша чи-
таоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Одувек сам био фасци-
ниран причом о томе како
неки сироти политичари,
упркос скромним примањи-
ма, нагомилају поприлично
богатство.” 063/7258...

„Фасцинирају ме: новац,
новац и новац.” 061/2646...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијег одговора на
питање које животне окол-
ности их чине збуњеним и
дезоријентисаним. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Кристални свет”
Виктора Пељевина.

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

„Трн у нози, мува у меду,
плус на ваги, минус на рачу-
ну... и незвани гости.”
064/3856...

„Наши политичари! Обе-
ћањима пре избора и делима
после избора.” 060/6672...

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.

Каквог су укуса потица, сло-
веначки омиљени колач са
орасима, као и печена пиле-
тина с пекарским кромпи-
ром спремљена на слове-
начки начин – могли су да
пробају сви који су прошле
суботе били на дружењу
приређеном у Економској
школи у Панчеву.

Тај догађај је осмислило
удружење Словенаца који
живе у Панчеву „Логарска
долина”. Међу присутнима

су били ученици и професо-
ри угоститељског смера Еко-
номске школе, њихови вр-
шњаци са гастрономског
смера у Биротехничкој шко-
ли у словеначком граду Пту-
ју, ђаци Пољопривредне
школе из Вршца, као и ди-
ректори и учесници неколи-
ко панчевачких основних
школа. Скуп је својим прису-
ством увеличао градоначел-
ник Панчева Саша Павлов.

Да овај догађај свима
остане у дугом сећању, по-
бринули су се млади Сло-
венци, којима су домаћини
омогућили да у кухињи Еко-

номске школе направе спе-
цијалитете из своје државе.
У томе им је помогла и сло-
веначка фабрика „Перутни-
на”, која је бесплатно дала
већу количину меса специ-
јално за ову прилику.

С друге стране, гости из
Словеније су захваљујући
нашим младим суграђанима
који уче за куваре у Економ-
ској школи први пут имали
прилику да пробају тради-
ционалан банатски ручак.

Јосип Вебер, председник
удружења „Логарска доли-
на”, изјавио је да то удруже-
ње наставља мисију зближа-
вања Словеније и Србије.
Према његовим речима, у
Панчеву су до сада одржане
туристичке промоције Ма-
рибора, Орможа, Птуја и На-
ционалног парка Триглав, а
слична дружења биће орга-
низована и у будућности.

Саша Павлов је изјавио да
би било лепо да се сарадња
панчевачке Економске шко-
ле и Биротехничке школе
настави и да резултира бра-
тимљењем.

ОТКЛОЊЕНА НЕИЗВЕСНОСТ

„ЛИДЛ” КОНАЧНО ДОЛАЗИ 
У ПАНЧЕВО
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Немачка компанија
прошле недеље 
званично постала
власник земљишта
на Котежу 1

Није било других 
интересената

На аукцији у Дирекцији за из-
градњу и уређење града одр-
жаној 19. новембра представ-
ници „Лидла” купили су грађе-
винско земљиште у Улици Мо-
ше Пијаде на Котежу 1 по по-
четној цени од 73.638.037,66
динара, чиме су се стекли сви
услови да та немачка компа-
нија дође у Панчево.

Преостало је још само да
одборници на првој наредној
седници Скупштине града из-
гласају да власник грађевин-
ског земљишта на парцели
која је продата убудуће неће
бити Град Панчево, као до са-
да, већ „Лидл”, и више неће
бити никаквих законских
препрека да после израелске
компаније која је инвестира-
ла у отварање „Авив парка”
још једна велика страна фир-
ма уложи новац у наш град.

Милан Балчин, председник
Градске комисије за отуђење
грађевинског земљишта, изја-
вио је новинарима после аук-
ције да је она протекла у реду
и да осим „Лидла” није било
других интересената.

– Након што смо отворили
њихову пријаву, утврдили смо
да ју је послала фирма „Лидл
Србија супермаркети”, са се-
диштем у Новом Београду.
Констатовали смо да је прија-
ва уредна, да су достављени

тацију предвиђено је да ће ку-
пац морати да о свом трошку
изведе неопходне геодетске
радове, обезбеди потребне
подлоге, изради техничку до-
кументацију, прибави лока-
цијске услове, грађевинску и
употребну дозволу, и обави
радове на комуналном инфра-
структурном опремању, који
обухватају пројектовање и
грађење приступних путева до
Улице Моше Пијаде и Војво-
ђанског булевара, као и про-
јектовање и грађење канализа-
ције до постојеће мреже.

Подсећамо, „Лидл” је до са-
да на лицитацијама већ купио

грађевинско земљиште у Бео-
граду, Смедереву, Ваљеву, Су-
ботици, Нишу, Зрењанину и
Новом Саду. Ових дана је у
свим нашим медијима обја-
вљена изјава Свена Сејдела,
првог човека „Лидла”, да та
компанија од 2016. године
званично почиње своје посло-
вање у Србији. Неколико на-
ших познатих економиста из-
разило је наду да ће то допри-
нети већој конкуренцији, а
самим тим и повољнијим це-
нама на нашем тржишту с об-
зиром на то да монопол држе
предузећа „Макси”, „Идеа”,
„Рода” и „Меркатор”.

сви неопходни докази и одр-
жан је поступак јавног надме-
тања. У два наврата је поку-
шано да се цена повећа, али је
понуђач остао код почетног
износа – истакао је Балчин.

На конференцији за новина-
ре одржаној такође у Дирекци-
ји за изградњу и уређење града
пре недељу дана он је изјавио
да ће будући купац земљишта
на Котежу 1 добити делимич-
но опремљен простор, а да ће
постављање прикључака за
струју, телефон, интернет и гас
морати сам да уговори.

Према Балчиновим речима,
у тексту огласа за јавну лици-

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Плус на ваги, минус
на рачуну

ПРОШЛЕ СУБОТЕ У ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ

Словенци кували 
за госте

Страну припремио

Михајло
Глигорић

УДРУЖЕЊЕ КОРИСНИКА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА НАСТАВЉА БОРБУ

Ако треба, и на суд

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

Радови у „Стевичиној школи” при крају

На овом месту ускоро треба да купујемо квалитетну робу

У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ 19. НОВЕМБРА

Још једно лепо вече
Запослени у Геронтоло-
шком центру на Котежу 19.
новембра су улепшали вече
штићеницима те установе.
Приредили су им концерт
дечје фолклорне групе „Чи-
гра”, који је по завршетку
прерастао у дружење старих
и деце, уз богато послужење.

Директор Геронтолошког
центра Милентије Макси-
мовић изјавио је да станари
те установе увек позитивно
реагују на све програме који
се организују за њих, јер им
време тада пролази брже и
лепше. То је, према његовим
речима, подстицај за запо-
слене да наставе заједничке
акције са удружењем „На
пола пута” и неким основ-

ним школама у граду с који-
ма Геронтолошки центар
има добру сарадњу.

Хани Шопов, високостру-
ковни радни терапеут у Ге-
ронтолошком центру, изја-
вила је да је за наредне дане
планирано још неколико де-
шавања. Према њеним речи-
ма, предвиђени су позори-
шна представа вршачког
аматерског позоришта „Про-
зор”, концерт музичке сек-
ције клубова за старе у Пан-
чеву, додела награда Црве-
ног крста најбољим учени-
цима основних школа, изло-
жба дечјих ликовних радова
на тему „Златна јесен”, као и
маскенбал и продајна изло-
жба радова и фотографија.



Једна од тема о којима се ових
дана говори у нашем граду је-
сте ко ће у наредном периоду
бити на челу Вишег и Основ-
ног јавног тужилаштва у Пан-
чеву. Те функције су веома
значајне у борби против кри-
минала и корупције, о чему
говори то што од пре три годи-
не, када је почела примена
тзв. тужилачке истраге, Више
и Основно јавно тужилаштво
могу да наређују полицији.

Тачније, челници тих пра-
восудних институција и њихо-
ви заменици имају право да
након што дођу до сазнања да
је негде прекршен закон, зва-
нично затраже од полиције да

поводом тога интервенише и
да полицајци истраже има ли
основа за даље реаговање.

Осим тога, у случају да ту-
жилаштва добију кривичне
пријаве за које се оцени да су
непотпуне, тужиоци и њихови
заменици имају право да тра-
же од полиције да их допуни
тако што ће прибавити додат-
не информације.

То није све, зато што наши
тужиоци већ три године, по-
пут њихових колега на Западу,
у потпуности воде истражне
поступке. У складу с тим, они
имају право да саслушавају
сведоке, захтевају од полиције
да обезбеди доказе, траже ми-

шљења од судских вештака,
предлажу осумњиченима спо-
разуме о признању кривице и
споразуме о тзв. опортуните-
ту, потписују с њима те спора-
зуме итд.

Према подацима који су
ових дана објављени, за избор
на функцију вишег јавног ту-
жиоца у Панчеву пријавила се
Гордана Чолић, која је од ја-
нуара 2010. године обављала
ту функцију, као и још петоро
заинтересованих. У Основном
јавном тужилаштву је слична
ситуација, јер поред Ане Бо-
ровић, која од јануара 2010.
обавља ту функцију, има још
четворо заинтересованих.

Прелиминарне листе са
именима и презименима кан-
дидата утврдило је Државно
веће тужилаца. Критеријуми
који су узети у обзир прили-
ком опредељивања јесу струч-
ност и оспособљеност, општи
утисак након представљања
програма за унапређивање ра-
да тужилаштва (што је била
обавеза сваког кандидата) и
оцена на писаном тесту који
су полагали кандидати који
пре конкурисања нису радили
у тужилаштвима.

Коначну одлуку о томе ко
ће бити тужиоци у наредном
периоду донеће Влада Србије
и Скупштина. М. Г.

Четвртак, 26. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

10 ХРОНИКА

ТЕШКА САОБРАЋАЈКА КОД БАНАТСКОГ НОВОГ СЕЛА

ТРИ ТРАГЕДИЈЕ ЗА ТРИ ГОДИНЕ
У петак погинуо 
деветнаестогодишњак,
а четворо младих 
повређено

Опасан пут или 
опасни возачи?

„Када идете на пут с породи-
цом, не журите. Све што вам
треба је у том аутомобилу”, ре-
као је давних дана мудри Ду-
шко Радовић. Једна од запаже-
нијих кампања Јавног преду-
зећа „Путеви Србије” управо је
она у оквиру које слични саве-
ти возаче дочекују на билбор-
дима широм наше земље: „Не-
ко те воли. Вози пажљиво” или
„Успори, да опет будеш поред
мене”. Нажалост, савети, апе-
ли и препоруке често не уроде
плодом, а пребрза или неопре-
зна вожња, алкохол у крви или
пак тренутак непажње неретко
у саобраћају доводе до трагич-
них исхода.

Последњи такав случај за-
бележен је у петак, 20. окто-
бра, око 23.25, недалеко од
Банатског Новог Села. Баш на
Светски дан детета, једно дете
рођено 1996. године изгубило
је живот у тешкој саобраћај-
ној несрећи. Још четири мла-
де особе су том приликом за-
добиле тешке повреде. У зва-
ничном саопштењу Основног
јавног тужилаштва у Панчеву
наводи се да су у незгоди уче-
ствовала путничка возила бе-
оградских таблица – „форд
мондео” којим је управљао
настрадали Душан Р. (1996)
из Београда и „опел астра” за
чијим воланом је био Мило-
рад И. (1982) из Новог Бео-
града. Дежурни јавни тужи-
лац Лидија Спишјак Кочар
била је на увиђају и издала
наредбе за ванредни технич-
ки преглед оба возила, анали-
зу крви на присуство алкохо-

ла код обојице возача, као и
наредбу за обдукцију покој-
ног Душана Р., а узроци не-
згоде се још увек утврђују.

Како „Панчевац” незванич-
но сазнаје, до несреће је најве-
роватније дошло када је Ду-
шан Р. из засад непознатих
разлога, крећући се из правца
Банатског Новог Села ка Пан-
чеву, прешао у другу траку и
директно се сударио са ауто-
мобилом који му је долазило у
сусрет. Душан је погинуо на
лицу места, а његови сувозачи
М. Љ., Т. Ј. и И. М., сви стари
између 18 и 20 година, као и
возач другог аутомобила Ми-
лорад И., задобили су теже или
тешке повреде. Извори блиски
породици једне од повређених
особа наводе да су се Душан Р.,
његова девојка и пријатељи
кобне ноћи враћали са славе у
Алибунару. Истрага ће утврди-
ти да ли је узрок ове трагедије

била пребрза вожња или пак
алкохол у крви возача, обе
ствари или нешто треће.

Чињеница је да је несрећни
деветнаестогодишњак чак де-
сета особа која је у последње
три године изгубила живот на
магистралном путу Панчево-
–Вршац, и то баш код Банат-
ског Новог Села. Пре само по-
ла године, 5. јуна, на овом по-
тезу у директном судару два
путничка возила, до кога је до-
шло због непрописног прети-
цања, на лицу места је погинуо
румунски држављанин Петар
Л. (1959), док је истог дана у
болници преминуо и возач ко-
ји је изазвао ову несрећу – До-
миник Б. (1986) из Београда. У
удесу је једна особа претрпела
тешке телесне повреде.

Многи и даље памте стра-
шну несрећу која се код Банат-
ског Новог Села догодила 2.
јула 2012. године у ноћним са-

тима, када је седам младих
људи (годишта од 1986. до
1996) изгубило животе прили-
ком директног судара возила
марке „опел кадет”, у коме су
се свих седморо превозили, с
камионом који је био непро-
писно паркиран на путу. Об-
дукција је показала да су возач
„опела” Богица Д. и сви остали
који су настрадали имали већу
количину алкохола у крви.
Против возача камиона Р. Р.
из Панчева покренут је кри-
вични поступак због тешког
дела против безбедности јав-
ног саобраћаја, будући да је за-
уставио возило како би сипао
воду у хладњак, а да није по-
ставио сигурносни троугао.
Овај поступак је и даље у току.

Након свега наведеног изли-
шно је дати било какав комен-
тар. Зато ћемо само поновити:
возите пажљиво. Неко вас воли.
Неко вас чека... Д. Кожан

ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Проглашени 
полицајци месеца

Полицајци који су постигли
најбоље резултате и највише
се залагали током протеклог
месеца јесу Драган Цвјети-
ћанин и Драган Лацмано-
вић – објављено је на свеча-
ности одржаној 19. новем-
бра у Градској управи. Њи-
ма су, по традицији, призна-
ња уручили градоначелник
Саша Павлов и начелник Ју-
жнобанатског округа Зоран
Тасић.

Додељујући признање по-
лицајцу Цвјетићанину, Са-

ша Павлов је истакао да је
он показао изузетно залага-
ње, стручност и професио-
налност у обављању посла и
да је својим радом допри-
нео јачању безбедности гра-
ђана Панчева.

Павлов је нагласио да је
Цвјетићанин током про-
шлог месеца био ефикасан
у расветљавању тешких кра-
ђа и крађа на подручју По-
лицијске управе Панчево, а
да је Лацмановић показао
добре резултате у борби
против наркоманије.

– Захваљујемо на награда-
ма које смо данас добили и
оне ће нам у даљем раду
представљати велику сатис-
факцију. Хтели бисмо да за-
хвалимо и нашим колегама,
јер су подједнако допринели
добрим резултатима. Не би
била никаква грешка ни да је
било коме од њих додељена
награда – изјавио је полица-
јац Лацмановић новинарима.

Његов колега Цвјетића-
нин је такође рекао да је ан-
гажовање полиције на за-

штити реда и мира, сигур-
ности грађана и у борби
против криминала немогуће
без тимског рада.

Уручујући награду, начел-
ник Јужнобанатског управног
округа истакао је да се нада
да ће и друге локалне самоу-
праве започети добру праксу
награђивања најбољег поли-
цајца. Према његовим речи-
ма, припадници полиције би
у том случају били додатно
мотивисани на још бољи рад,
а то би грађанима обезбедило
још већу сигурност. М. Г.

У овом удесу у јуну настрадале су две особе

ОВИХ ДАНА У НАШЕМ ПРАВОСУЂУ

Познати кандидати за нове тужиоце

У КАСАРНИ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”

И жене подофицири
у Војсци Србије

У панчевачкој касарни
„Стевица Јовановић” 20. но-
вембра су свечано промови-
сана 223 нова подофицира-
водника Војске Србије, ме-
ђу којима је 39 девојака.

Обука подофицира у на-
шој земљи почела је 2011.
године и спроводи се само у
Панчеву, у касарни „Стевица
Јовановић”. За подофицире
се школују само најбољи
професионални војници, а
њихова дужност кад заврше
курс, јесте да буду спона из-
међу обичних војника и
официра, да предводе основ-
не војничке јединице и бри-
ну о наоружању и техници.

Прошлонедељној свеча-
ности је присуствовао и ге-
нерал Љубиша Диковић, на-

челник Генералштаба Вој-
ске Србије. Обраћајући се
присутнима, он је нагласио
да је дужност подофицира
велика обавеза, али и част,
јер је српска војска увек то-
ком историје имала добре
официре.

Он је истакао да је Војска
Србије непоколебљиво по-
свећена одржавању и јачању
својих оперативних способ-
ности, извршавању свих за-
датака, очувању чврсте везе
с народом и неговању на-
ших војничких традиција.

– Не сумњајте да ћемо, ако
и када то затреба, бити штит
за све грађане Србије, а погуб-
ни мач за оне који се дрзну да
на њих насрну – нагласио је
Диковић. М. Г.

ТРАЈЕ АКЦИЈА „ИСПРАВНО ВОЗИЛО –

БЕЗБЕДНО ВОЗИЛО”

До суботе бесплатни
технички прегледи

Ради припреме возила за
безбедније учешће у саобра-
ћају Министарство унутра-
шњих послова Републике
Србије, у сарадњи са Ауто-
-мото савезом Србије и Асо-
цијацијом техничких пре-
гледа возила, у периоду од
23. до 28. новембра спрово-
ди превентивно-пропаганд-
ну акцију појачане контро-
ле саобраћаја под називом
„Исправно возило – безбед-
но возило”.

Возачи ће до суботе, 28.
новембра, имати могућност
да бесплатно провере тех-
ничку исправност својих во-
зила, како би се уочене не-
правилности благовремено
отклониле и како би се

остварили повољни преду-
слови за безбедно одвијање
саобраћаја. Министарство
унутрашњих послова апелу-
је на возаче да се укључе у
ову акцију, како би припре-
мили своја возила за сао-
браћање у отежаним зим-
ским условима.

С друге стране, у МУП-у
напомињу да ће по завршет-
ку акције припадници сао-
браћајне полиције интен-
зивно вршити контролу тех-
ничке исправности свих во-
зила, те да ће против возача
који не буду поштовали
правила саобраћаја бити
предузете законом прописа-
не мере.

Д. К.

УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Идентификовали леш у фази распадања
У понедељак, 25. новембра,
на Новом гробљу је сахрањен
наш шездесетчетворогоди-
шњи суграђанин који је стра-
дао несрећним случајем у
близини напуштеног магаци-
на на Новосељанском путу.

Инспектори панчевачке по-
лиције који су били ангажова-
ни на овом случају заслужују
похвале јер су учинили нешто
што на први поглед изгледа
немогуће. Током истраге, која
је завршена за мање од два да-
на, успели су да расветле и от-
крију све околности под који-
ма је непознати изгубио живот,
да га идентификују иако код
себе није имао личне докумен-
те и да о свему што му се деси-
ло обавесте његову породицу.

Како „Панчевац” сазнаје,
настрадали је пронађен је у
шуми, са окрвављеном гла-
вом. Обдукцијом која је оба-
вљена најпре је отклоњена
сумња да га је неко напао и да
је био жртва кривичног дела.
Накнадно је утврђено да по-

вреде на глави потичу од пада
с висине, тачније с једног др-
вета на које се попео да би
убрао орахе.

Током даље истраге је уста-
новљено да је живео сам, да
није имао стални извор прихо-
да и да се издржавао тако што

је брао орахе ван града и про-
давао их на Зеленој пијаци.
Његов нестанак нико није при-
јавио полицији, а накнадно се
испоставило да има рођаке,
али да они живе у Лесковцу.
Његов леш је случајно приме-
тио други бескућник, који је о
томе одмах обавестио полици-
ју, а идентификован је и поред
тога што му је тело било у фа-
зи распадања јер су, како је
утврђено, прошле три недеље
од када је пао и преминуо.

Након што је полиција оба-
вестила чланове његове поро-
дице о свему што му се деси-
ло, они су допутовали у наш
град и одлучили да га сахране
на Новом гробљу.

М. Г.



Многобројним Омољчанима
су током текућег месеца, уз
рачун за услуге локалног ко-
муналног предузећа, стигли и
позиви за скрининг (метод ра-
ног откривања) малигних бо-
лести дебелог црева, дојке и
грлића материце. Уз то, ста-
новништво је добило и брошу-
ре са информацијама о наве-
деним болестима и поступку
тестирања.

С обзиром на то да се овакав
вид дистрибуције информа-
ција од несагледивог значаја
за здравље грађана показао
веома делотворним, акције по
истом моделу биће предузете
и у свих осам преосталих на-
сељених места. Дом здравља

је позиве већ проследио кому-
налним предузећима, чији ће
их запослени доставити на
предвиђене адресе. (Будући
да је Иваново једино место ко-
је нема комунално предузеће,

председник тамошње Скуп-
штине МЗ Јошка Дудуј се оба-
везао да ће материјал бити ис-
поручен благовремено.)

Након тога обавештени гра-
ђани треба да оду у матичну ам-

буланту, како би заказали пре-
глед и, по потреби, урадили
тест на столицу. Све остале бит-
не информације могу добити
од изабраног лекара или гине-
колога (имају га сва села, изузев
Јабуке, Брестовца и Иванова).

Када је реч о женама (изме-
ђу 50 и 69 година), оне, с по-
зивом за скрининг рака дојке
и овереном здравственом
књижицом, уторком и петком
треба да се јаве служби гине-
кологије у Дому здравља ради
заказивања прегледа. За ма-
мографију је задужена меди-
цинска сестра Даница Капељ,
а тачна информација о њеном
радном времену може се до-
бити на телефон 309-915.

Kонцерт класичне музике
пијано квартета „Анимато”
из Новог Сада одржан је 13.
новембра у препуној сали
новосељанског Дома култу-
ре. На задовољство много-
бројних љубитеља класич-
ног звука интерпретирана су
дела Махлера и Штрауса, а
посебна посластица оста-
вљена је за бис, када је изве-

дена минијатура „Трансил-
ваника” новосељанског ше-
фа оркестра и аранжера
професора Жанијела Шу-
бље.

Иначе, ово је једини кон-
цертно активни женски кла-
вирски квартет у Србији, чија
је једна од чланица и новосе-
љанска виолинисткиња Тео-
дора Бољанац. 

СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: У основ-
ној школи је у току акција
под називом „Друг другу”, у
оквиру које ученици једни
другима поклањају гардеро-
бу. Дом културе сваког петка
одржава радионице у којима
учествују деца и чланице
Удружења жена „Сосе”.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: ЈКП
БНС је, у сарадњи са ЗР
„ДКД бетон” из Владими-
ровца, за чије ангажовање је
плаћено 170.000 динара, за-
вршио реконструкцију дела

шеталишта испред Дома
културе. У тој установи ће, у
организацији Удружења
грађана „Наше Ново Село”,
у недељу, 29. новембра, од
18 сати, бити промовисана
књига под називом „Нешто
за читање” аутора Немање
Станковића.

ДДооллооввоо:: Окончана је прва
фаза радова на изградњи
спортског центра, односно
асфалтиран је терен за ру-
комет и мали фудбал. У би-
блиотеци Дома културе су у
уторак, 24. новембра, чла-
нови књижевног клуба
„Прота Васа Живковић” из
Панчева приредили своје-
врсни песнички матине.

ГГллооггооњњ:: Омладинска орга-
низација је у уторак, 24. но-
вембра, у Дому културе при-
редила књижевно вече Мар-
ка Видојковића. Настављају
се проблеми са атарским пу-
тем ка Црепаји због тога што
туда и даље саобраћају те-
шка теретна возила.

ИИввааннооввоо::  Библиотека Дома
културе обновљена је с три-
десетак најактуелнијих на-
слова. У поменутој устано-
ви је у току кречење и фар-
бање унутрашњости.

ЈЈааббууккаа:: Скупштина Месне
заједнице одржала је у че-
твртак, 19. новембра, саста-
нак на којем је за новог
председника Извршног од-
бора изабрана Слађана Бог-
дановић, запослена у Дому
културе. Допремљене су но-
ве тезге на простор пијаце.
Књижевно вече под називом
„Песничком речју: стоп на-
сиљу над женама!” приређе-
но је у уторак, 24. новембра,
у малој сали Дома културе.
Истог дана је одржана ауди-
ција за „Први глас Јабуке”, а
завршно такмичење ће усле-
дити у децембру.

ККааччааррееввоо:: Ревија докумен-
тарних филмова панчевач-
ког аутора Радована Ђерића
биће приређена у петак, 27.
новембра, од 18 сати, у све-
чаној сали Месне заједни-
це. Чланови КУД-а „Вељко
Влаховић” уторком и пет-
ком одржавају пробе у ре-
новираном Дому омладине.

ООммоољљииццаа::  У школи је пово-
дом Дана толеранције у
среду, 25. новембра, одр-
жан низ програма, који ће
бити настављени и наред-
ног дана. МО СНС-а је пред
педесетак људи одржао
трибину о скринингу рака
дебелог црева, а говориле су
лекарке Сања Јелић, Сања
Секулић и Тања Алексић.
Наредног петка биће отво-
рено саветовалиште о пре-
вентиви у једној просторији
локалне амбуланте, која ће
истог дана бити освештана.

ССттааррччееввоо:: Управа за капитал-
на улагања АП Војводине је,
по конкурсу, доделила Стар-
чеву око 19 милиона динара
за уређење пословне инфра-
структуре. Институт „Тамиш”
је у четвртак, 19. новембра, у
свечаној сали Месне заједни-
це одржао предавање за по-
љопривреднике о безбедном
руковању пестицидима. Оче-
кује се да у наредним данима
почне асфалтирање Вршачке
улице. Чланови нинџа клуба
из Панчева представиће се у
петак, 27. новембра, од 19.30,
у Креативном културном
клубу.

Недавно је у порти Храма
Светог Вазнесења господњег
у Брестовцу било веома жи-
во – обављани су радови на
реконструкцији Светосав-
ског дома, који неколико го-
дина није био коришћен.

У томе су, поред професи-
оналаца, волонтерски уче-
ствовали и чланови Цркве-
ног одбора, као и други вер-
ници, које је окупио свеште-
ник Горан Кларић, парох
српске православне цркве у
Брестовцу.

– Надам се да ћемо рела-
тивно скромним средстви-
ма, у износу од сто хиљада
динара, која смо добили од
Града, успети да објекат до-
ведемо у употребљиво ста-
ње. У томе нам је припомо-

гла и Месна заједница, буду-
ћи да је обезбедила сасвим
солидно очуван половни
цреп. Захваљујући ангажо-
вању верника посао је окон-
чан релативно брзо, а да би
до краја био комплетиран,
потребно је још наћи новац
за израду мокрог чвора. Ве-
рујем да би до тога могло
доћи догодине – рекао је
брестовачки парох.

Кад буде уређен, Свето-
савски дом ће служити да се
у њему након обреда, уз чај
и кафу, окупљају верници.
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Град преко конкурса
бирао између два
кандидата

Много (не)решивих
проблема

Након што је у децембру
2014. године предузеће „Та-
миш–Дунав” самоиниција-
тивно одустало од старања о
Парку природе Поњавица, у
априлу је локална самоупра-
ва, иако није имала званичну
обавезу, расписала конкурс за
избор новог управитеља.

Транспарентност
Члан Градског већа Владимир
Деља, задужен за заштиту жи-
вотне средине, навео је да је
то учињено како би све било
транспарентно.

– У садејству с Покрајин-
ским заводом за заштиту жи-
вотне средине и градским Се-
кретаријатом за урбанизам и
заштиту животне средине
оформили смо комисију која
је имала задатак да одреди бу-
дућег управитеља. Једини при-
јављени били су ЈКП „Зелени-
ло” и Удружење грађана „На-
ша Поњавица”, а након отва-
рања документације констато-
вали смо да су оба кандидата
испунила формалноправне
услове – рекао је већник.

Међутим, недавно је поме-
нута комисија од заинтересо-
ваних тражила допуну у вези
с још неким неопходним ре-
сурсима, као што су запосле-
ни са седмим степеном струч-
не спреме у области заштите

природе, радници оспособље-
ни за потребе чуварске слу-
жбе, адекватна техника за
одржавање водотока, иску-
ства у раду на очувању при-
родних добара...

– Само је ЈКП „Зеленило” у
задатом року одговорило по-
зитивно, што је исходовало
коначном одлуком комисије у
уторак, 24. новембра, да Град-
ском већу као управљача над
Парком природе предложи
ЈКП „Зеленило”. Када све бу-
де озваничено, људи из тог
предузећа треба да, заједно с
представницима Покрајине и
Града задуженим за заштиту
животне средине, осмисле по-
дробан план, а прве активно-
сти ишле би у смеру обележа-
вања тог природног добра и
формирања чуварске службе.
Потом би кренуло кошење,
уређење, одмуљавање, озеле-
њавање... На пример, један од

циљева је да се област покрај
брестовачке плаже поново по-
шуми. Што се дугорочних
идеја тиче, у перспективи је
стварање услова за еко-тури-
зам, рекреацију, риболов... –
најавио је Деља.

Заинтересовани грађани
Град намерава и да успостави
сарадњу са члановима другог
кандидата – удружења „Наша
Поњавица”. Њихов заменик
председника Владимир На-
кић изражава наду да ће нови
управитељ природног добра
имати слуха за њихове добре
намере.

– Организацију чине људи
који свакодневно обитавају на
Поњавици и интимно су веза-
ни за њу, па су спремни за
сваки облик сарадње. Надам
се да се неће понављати и ло-
ша искуства из времена када
се о водотоку старао ДВП „Та-

миш–Дунав”, која се, пре све-
га, тичу недовољног ангажо-
вања да се путем разних кон-
курса добије новац за развојне
пројекте. Требало је прити-
скати и Град да више помог-
не, а није било ни запослених
који би директно бринули о
парку природе; изузев једног
који се само водио на плат-
ном списку, али га физички
никад није било – напоменуо
је Накић.

Он је додао да постоји про-
јекат измуљавања Поњавице,
који не одговара стварном
стању, па би га требало реви-
дирати, као и да је, поред по-
шумљавања приобалног под-
ручја, квалитет воде важно
довести у ниво категорије
адекватне за бављење спорт-
ским риболовом. Притом је
потребно побољшати и рибљи
фонд.

Пред новим управитељима
намеће се и неколико незгод-
них ситуација. Рецимо, било
би важно да се парцеле у др-
жавном власништву које се
наслањају на Поњавицу, за
разлику од досадашње прак-
се, изузму од давања у закуп и
да им се намена промени из
пољопривредног у шумско.
Велики проблем је и то што у
омољичком делу Поњавице
многа домаћинства директно
пуштају фекалије у воду, а је-
дино решење је изградња ка-
нализације. Такође, постоји
одређени број викендица у
Брестовцу које неће моћи да
буду легализоване, па се по-
ставља питање каква је њихо-
ва судбина.

ПАРК ПРИРОДЕ НАДОМАК БРЕСТОВЦА И ОМОЉИЦЕ ДОБИО УПРАВИТЕЉА

ПОЊАВИЦА ПРИПАЛА ЈКП-у „ЗЕЛЕНИЛО”

У ПОРТИ БРЕСТОВАЧКЕ ЦРКВЕ

Уређење 
Светосавског дома

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

КОНЦЕРТ ПИЈАНО КВАРТЕТА

„Анимато” у Новом Селу

Да ли ће све „сивља” Поњавица постати „зеленија”

У ДЕЦЕМБРУ У СВИМ СЕЛИМА

Позиви за откривање малигних болести

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Скуп мера које државни орга-
ни спроводе на пољопривред-
ном земљишту зарад поспе-
шивања услова живота и ква-
литетније експлоатације пар-
цела, познат као комасација,
биће настављен ових дана на
територији нашег града.

У организацији Секретари-
јата за село и рурални развој
Града Панчева, информативни
леци прослеђени су Месној за-

једници Јабука, одакле ће, пре-
ко локалног удружења пољо-
привредника, бити дистрибуи-
рани заинтересованим лици-
ма. Након прикупљених тема
и дилема биће одређиван садр-
жај јавних скупова, који ће се
понављати док не буду откло-
њене све недоумице, за шта ће
се побринути разни стручња-
ци. Све сервисне информације
о томе могу се добити у локал-

ној месној заједници или на
трећем спрату Градске управе
Панчево, канцеларија 309 (те-
лефон 300-865).

Исти поступак у наредном
периоду биће примењиван и у
Брестовцу и Качареву, док је у
Глогоњу посао започет, али је
дошло до подужег застоја у ве-
зи са изменом програма.

Треба подсетити да је ко-
масација бесплатна и обу-

хвата много важних циљева,
као што су укрупњавање и
правилно обликовање парце-
ла, изградња и уређење атар-
ских путева, ветрозаштитних
појасева и система за одвод-
њавање и наводњавање, ре-
шавање имовинско-правних
односа, спровођење мера за-
штите вода, земљишта, шу-
ма, флоре и фауне, животне
средине...

У ТОКУ ПОДЕЛА ИНФОРМАТИВНИХ ЛЕТАКА ГРАЂАНИМА

Почиње комасација у Јабуци

Намеравамо да успоставимо сарадњу и са
члановима удружења „Наша Поњавица”.

Владимир Деља,
члан Градског већа задужен за екологију



Трибином под називом „Поп-
-рок видео-спот у Србији да-
нас” у среду, 25. новембра, у
Галерији Бате Михаиловића
отворен је први Фестивал
женског стваралаштва „Хајде
да виримо” (ХДВ), у организа-

цији Бијенала уметничког
дечјег израза (БУДИ). Том
приликом су о видео-продук-
цији, музичким спотовима и
њиховом пласирању, предста-
вљању бендова, одабиру син-
глова, заштити ауторских пра-
ва и другим темама говорили
Никола Јовановић, музички

уредник МТВ Србије, мр Јеле-
на Рубил, визуелна уметница,
Марина Узелац, редитељка, и
Снежана Поповић, фронтмен-
ка бенда „Вибратор у ри-
кверц” (ВУР). Током трибине
премијерно је приказан спот
„Стерео језик” бенда ВУР.

Наредног дана, 26. новем-
бра, од 19 сати, у Галерији Бате
Михаиловића свечано ће бити
отворене три изложбе: „The Ten
Faces” Наташе Шарић, „Intense
Silence” Иване Рајић и „24 Ho-
urs оf Bodyrocking” Јелене Го-
рички. Наша суграђанка Ната-
ша Шарић представиће се тор-
бама, ташнама и краватама је-
динственог дизајна, Ивана Ра-
јић ће изложити слике тран-
сформације интензивне, грче-
вите емоције у смирен и супти-
лан облик, док ће Јелена Го-
рички приказати перформанс
и видео-рад који се бави зву-
ком и покретом.

Музички програм „Два
минута пажње” планиран је

за суботу, 28. новембар, у
дворани „Аполо” Дома
омлaдине, од 20 сати. Посе-
тиоци ће такође имати при-
лику да погледају филм
„’Боје’: први прави женски
звук” Бранкице Драшковић,
а уследиће и концерт жен-
ских бендова: „Фанданго”,
„Пламп”, „Немесис” и „Ви-
братор у рикверц”.

Провокативна представа
„Интимно”, у продукцији теа-
тра „Убунту”, биће на програму
у уторак, 1. децембра, у 19.30,
на сцени Културног центра.
Улоге тумаче Тамара Вукић и
Катарина Нинков, а режију
потписује Дејан Цицмиловић.
Улазница стаје 300 динара.

Директорка фестивала је
Снежана Ћурувија.

У организацији Дома омлади-
не и Културног центра Панчева
џез сезона ће бити настављена
уз наступ двају састава у двора-
ни „Аполо”. Овог петка, 27. но-
вембра, од 21 сат, публици ће
се представити квинтет „Panče-
vo All Stars”, који је настао на
иницијативу Душана Ивани-
шевића и окупља панчевачке

музичаре различитих генера-
ција и стилских стремљења.

Други концерт је предвиђен
за 10. децембар и тада ће сви-
рати „Drama Organ Trio”, бенд
који изводи оригиналне џез
композиције Александра Цвет-
ковића Драме.

Улаз на оба концерта је сло-
бодан.

КОНЦЕРТИ У „АПОЛУ”

Панчевачке џез звезде

У дворани Културног центра
у петак, 27. новембра, у 19.30,
биће двеста први пут одигра-
на представа „Ковачи”, чији је
аутор наш суграђанин Милош
Николић, у извођењу Народ-

ног позоришта из Београда.
Комад је режирао Стефан Са-
блић, а играју Бранко Видако-
вић, Миленко Павлов, Зорица
Мирковић и Драган Николић.

Цена улазнице је 500 динара.

КОМАД МИЛОША НИКОЛИЋА

„Ковачи” двеста први пут

ПОЧЕО ФЕСТИВАЛ ЖЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА

„Хајде да виримо”: концерти, изложбе, представа...

У Градској библиотеци ће у
четвртак, 26. новембра, у 19
сати, бити промовисан збор-
ник „Казивања о Србима кроз
векове – од Светог Саве до да-
нас”, који је приредио прим.
др Богдан Златар. У тој књизи
(од 1.640 страна) заступљени
су текстови око 130 аутора,
међу којима су бројни акаде-
мици и професори факултета,
доктори наука.

У промоцији ће учествовати
проф. др Димитрије Калезић,
проф. др Ђорђе Лопичић и ау-
тор, а у уметничком делу про-
грама Љубомир Манасијевић
и Ненад Станковић.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

О Србима кроз векове

гли да погледају инсерте из
филмова Мирослава Антића,
његове сликарске покушаје,
да га виде као глумца, водите-
ља, новинара, чују фине ин-
терпретације његових песа-
ма... Највећу вредност у том
филму представљају сведо-
чанства Микиних савремени-
ка – глумаца, писаца, слика-
ра, филмских стваралаца
(Мира Ступица, Мира Бањац,
Драшко Ређеп, Перо Зубац,
Момо Капор и др.). У њихо-
вим сећањима се као констан-
та издваја закључак да је он
био уметник пун духа, свежи-

Пошто су превазишли све
препреке и окусили чари
заједничког живота, Кејт и
Дру су се нашли пред иску-
шењем које ће њихову везу
уздрмати до сржи. Млади
љубавници откриће да
страст и љубав нису увек
довољни за дуговечну сре-
ћу. То сазнање отераће
Друа у самодеструктив-
ност, а Кејт ће се осамити у
родитељском дому. Само,
заправо, она није баш са-
свим сама…

„Да ли сте мислили да
ћемо Дру и ја одјахати у за-
лазак сунца? Да ћемо дове-
ка живети срећно и задо-
вољно? Учланите се у клуб.

Довека је, по свој прилици,
трајало отприлике две го-
дине.”

Четвртак, 26. новембар 2015.
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Културни телекс

„Као ниједна друга”
Емe Чејс

Два читаоца који до среде, 2. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта највише може уздрмати љубавну везу?”, награди-
ћемо по једним примерком књиге „Као ниједна друга”
Емe Чејс. Имена добитника ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари
„Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Шта су о Мирославу
Антићу рекле његове
колеге и пријатељи у
филму Јосипа Бабела

Како удружење 
„Креативни хаос” 
види поезију 
овог аутора

Програм „Микини дани”, који
се већ неколико година одви-
ја под окриљем Културног
центра Панчева, има циљ да
одржи сећање на Мирослава
Антића и сваки пут осветли
понеки непознати сегмент из
његовог живота и рада. Овом
приликом је тај мини-фести-
вал отворен пројекцијом фил-
ма под називом „Мирослав
Антић, песник изузетак” Јоси-
па Бабела и сарадника у уто-
рак, 24. новембра, у дворани
Културног центра. То телеви-
зијско остварење, направљено
2001. године, уочи обележа-
вања петнаест година од смр-
ти Мике Антића, живот пе-
сника осветљава из више
углова, бавећи се Микиним
афинитетима, љубавима и по-
езијом коју је писао. Тако су
гледаоци у једночасовном
остварењу Јосипа Бабела мо-

ИЗ ГОДИНЕ У ГОДИНУ ТЕКУ „МИКИНИ ДАНИ”

ПЕСНИК САТКАН ОД СВЕТЛОСТИ 
И ЉУБАВИ

не и радозналости и човек пун
љубави за све око себе.

Након пројекције филма
уследио је разговор између
аутора филма и сестрића Ми-
ке Антића – Немање Ротара,
директора Културног центра
Панчева, током којег се виде-
ло да је Бабел и даље изузетно
потресен због чињенице да
Антић више није међу нама.
Он се присетио 1966. године,
када је добио награду за при-
чу на конкурсу Матице српске
и упознао Мирослава Антића,
који је те године био председ-
ник жирија.

– То је највреднији и најпо-
треснији филм који сам ство-
рио. У својој новинарској ка-
ријери направио сам емисије
о пет добитника Нобелове на-
граде за књижевност, затим
око 5.000 емисија за Телеви-
зију Нови Сад и Телевизију
Београд, од којих је бар педе-
сет било о нашим писцима.
Ниједан од тих филмова и ни-
једна од тих личности нису
били попут Мике. Он је био
изузетан, састављен од звезда,
светлости, лепоте и доброте, и
надам се да сам кроз овај
филм то и изнео – рекао је Јо-
сип Бабел.

Наредне вечери, у среду,
25. новембра, удружење „Кре-
ативни хаос” из Смедерева
приредило је необичан позо-
ришни перформанс „Мика”,
саткан од акробатских ве-
штина глумаца позоришта
„Креативни хаос” и поезије
Мике Антића. У представи су
играли Стефан Николић, Не-
вена Ракочевић и Урош Па-
вловић, уз музичку пратњу на
гитари. Комад почива на ми-
сли Мике Антића из књиге
„Издајство лирике (морске
мисли)”: „Игра је кад одба-
циш покрете научене од јаве,
па онда научиш јаву да она
тебе понавља”.

„Игра је кад одбациш покрете научене од јаве”

Музика
Четвртак, 26. новембар, 18 сати, кафе „Воз”: концерт хар-
фисткиње Саре Влајић.

Петак, 27. новембар, 17 сати, МШ „Јован Бандур”: јавни
час најмлађих ученика клавира (први и други разред).

Петак, 27. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омла-
дине: концерт квинтета „Pančevo All Stars”.

Понедељак, 30. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома
омладине: концерт британског бенда „Billyclub”.

Среда, 2. децембар, 19 сати, МШ „Јован Бандур”: јавни
час ученика лимених дувачких инструмената.

Тематски програм
Четвртак, 26. новембар, 20 сати, Школа цртања Дома
омладине: ликовност кроз филм – „Drew: The Man Behind
the Poster”.

Субота, 28. новембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине – филм „’Боје’: први прави женски звук” Бранки-
це Драшковић и концерт женских бендова: „Фанданго”,
„Пламп”, „Немесис” и „Вибратор у рикверц” (програм
ХДВ).

Уторак, 1. децембар, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омла-
дине: трибина „Вирус хумане дезинформације” и концерт
бендова „Љубичице” & „Буч Кесиди”.

Среда, 2. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омла-
дине: вече стендап комедије – Неша Бриџис, „One Man
Show”.

Представе
Четвртак, 26. новембар, 19.30. дворана Културног центра:
представа „Црвена: самоубиство нације” Милене Богавац, у
режији Војислава Арсића.

Петак, 27. новембар, 19.30, дворана Културног центра:
двеста прво извођење представе „Ковачи” Милоша Нико-
лића.

Уторак, 1. децембар, 19.30, сцена Културног центра: пред-
става „Интимно”, у продукцији театра „Убунту” (програм
ХДВ).

Књижевност
Четвртак, 26. новембар, 19 сати, Градска библиотека:
промоција зборника „Казивања о Србима кроз векове – од
Светог Саве до данас” прим. др Богдана Златара.

Уторак, 1. децембар, 19 сати, Галерија Бате Михаиловића:
промоција књиге „Маслина” наше суграђанке Марије Бе-
лић Бибин и изложба слика Снежане Алексић.

Уторак, 1. децембар, 19 сати, Градска библиотека: промо-
ција збирке поезије Снежане Лекан „Први и потоњи глас”.

Уторак, 1. децембар, 18 сати, Дом културе Омољица:
представљање књиге „Српско срце Јоханово” Веселина Џе-
летовића.

Изложбе
Четвртак, 26. новембар, 19 сати, Галерија Бате Михаило-
вића: отварање изложби „The Ten Faces” Наташе Шарић,
„Intense Silence” Иване Рајић и „24 Hours of Bodyrocking”
Јелене Горички (програм ХДВ).

Програм за децу
Субота, 28. новембар, 12 сати, дворана Културног центра:
„Позоришни матине суботом у подне” представља комад
„Лисица и њене враголије” „Зит театра” из Београда.

Дечја сцена „Пођи туда...”
Културног центра Панчева
представила се у недељу, 22.
новембра, комадом „Мачак у
чизмама” на 12. дечјем позо-
ришном фестивалу „Позори-
ште звездариште” (од 20. до
26. новембра) у „Звездара те-

атру” у Београду. Како је ре-
као Бранислав Радовановић,
уредник дечјег програма у
КЦП-у, била је велика част
наћи се у тако добром дру-
штву и у селекцији с најзна-
чајнијим дечјим театрима из
региона.

„МАЧАК” У „ЗВЕЗДАРИШТУ” 

У друштву најбољих

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић



У панчевачком Дому омлади-
не више од тридесет година
функционише Школа цртања,
као једина школа у Србији, а
можда и шире, у којој се техни-
ке цртања и сликања могу нау-
чити бесплатно. Они који је по-
хађају, а реч је махом о младој
популацији, често без пробле-
ма успевају да положе пријем-
ни испит за неку од уметнич-
ких академија и виших школа,
мада има и суграђана који јед-
ноставно уживају да цртају у
добром друштву. Како изгледа-
ју радови полазника настали од
октобра 2014. до августа 2015.
године, заинтересовани могу
видети на изложби у ходнику
Дома омладине, која је отворе-
на у четвртак, 19. новембра.

Школу је 1982. године по-
кренуо Чедомир Кесић, а тра-
дицију је наставио Борис Ста-

нић, којем се пре извесног
времена придружио и Мари-
јан Мушкиња. Број полазника
варира, а у последње три годи-
не кроз ту школу је прошло
више од сто полазника.

– Принцип рада је сличан
оном на Факултету ликовних
уметности. Крећемо од основа
компоновања и мерења, а по-
том прелазимо на елементар-
но упознавање са анатомијом,
што је неопходно за полагање
пријемног. Полазницима при-
ступам у зависности од нивоа
на којем су када нам се при-
друже. Дешава се да неки оду-
стану иако им добро крене, а
има и оних који већ годинама
долазе – рекао је Станић.

Маријан Мушкиња је додао
да су чак четири њихова пола-
зника ове године уписала же-
љени уметнички факултет.

– Наследили смо нешто што
је веома битно за ликовну сце-
ну у Панчеву, јер кроз ову
школу прођу многи који се у
неком моменту остваре и
афирмишу као ликовни ства-
раоци – изјавио је Мушкиња.

Занимљиво је да на часове
цртања код Маријана и Бори-
са долазе и они који су већ
уписали неки од уметничких
факултета. Једна од њих је Го-
рана Аћа, која већ три године
долази у Школу цртања, иако
је сада већ друга година на
Факултету ликовних уметно-
сти. За разлику од времена ка-
да се спремала за пријемни,
сада ту завршава оно што се
тражи на факултету и каже да
јој јако прија атмосфера у ате-
љеу Дома омладине.

– Будући да потичем из
уметничке породице, Школа

цртања је леп наставак мог
уметничког сазревања. Почео
сам да је похађам са шесна-
ест година, на секцији дубо-
реза. У атељеу Дома омлади-
не свакодневно се догађа су-
дар генерација креативних
људи који вас покрећу и по-
мажу вам да прегурате не та-
ко блиставу свакодневицу –
сматра Урош Деранић, сту-
дент на Ликовној академији у
Београду.

Игор Гардиновачки је у
Школу цртања долазио с вре-
мена на време још док је био у
основној школи, када ју је во-
дио Чедомир Кесић. Послед-
ње две године је интензивно
похађао часове цртања и овог
лета је уписао Ликовну акаде-
мију у Београду. Без обзира на
то, и даље често долази у ате-
ље Дома омладине.

Четвртак, 26. новембар 2015.

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

Два најбржа читаоца који до среде, 2. децембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор
на питање: „У шта се заправо заљубљујемо?”, наградиће-
мо по једним примерком књиге „Урнебесна физика”.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Пан-
чевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

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

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

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Бела Рока

Лето и сви велики фестивали
и узбуђења које оно доноси са
собом одавно су иза нас. Сада
нам остају влажна и успављи-
ва доба са свом меланхоли-
јом, коју својим музичким
опусом најбоље може да опи-
ше Вилијам Басински.

У септембру je наш град
посетиo велики режисер
Слободан Шијан, с којим
сам имао част да прошетам
и попијем кафу. Док смо
шетали Панчевом, причао
сам му како сам на његовој
изложби у Београду (Шијан
је пре свега сликар и аутор
многобројних фанзина, а
затим режисер) имао задо-
вољство да поново сретнем
виталног, седокосог и седо-
брадог режисера бритког
ума Душана Макавејева.
(Пре тога Макавејев је го-
стовао у „Електрици” и том
приликом сам, заједно са
Александром Зографом и
многобројним пријатељи-
ма, цртао стрип по његовом
филму „Невиност без за-
штите”.) У наставку шетње
прошли смо поред лепе
зграде Електротехничке
школе „Никола Тесла”. Уче-
ници те школе су били на
великом одмору и пушили,
немарно наслоњени на
ограду још лепше грађевине
– Евангеличке цркве. Имао
сам неодољиву потребу да
им објасним ко пролази по-
ред њих и упознам их с ње-
говим делом. Искористио
сам прилику да Шијану по-
кажем и потпис Милоша
Црњанског на Евангеличкој
цркви и испричам му по-

знату анегдоту о томе како
је Црњански у панчевачкој
Гимназији радио као на-
ставник физичког, због чега
је био очајан.

Искористите јесен да се
подсетите филмских оства-
рења Слободана Шијана,
Душана Макавејева и Лаза-
ра Стојановића, уживајте у
поезији Милоша Црњанског
уз музички опус Вилијама
Басинског, а ако будете до-
били потребу да се размрда-
те и допуните свој животни
садржај, можете посетити
Галерију Бате Михаиловића
од 26. новембра до 2. децем-
бра и видети изванредне
фотографије Иване Рајић. У
петак, 11. децембра, дођите
у нове просторије „Хада” на
концерт групе „Transeen”,
на којем ће се прикупљати
донације за лечење наше
мале слатке суграђанке
Драгане Раданов и прису-
ствујте мом ритуалном пле-
су којим ћу најавити нови
албум Мише Машине „Ми-
слим, длаке, постојим!”. Не
заборавите ни на „Докумен-
тарну среду” у „Аполу”.

Јесен, и живот без
смисла

Ако спадате у оне који су
грешком отворили ову књи-
гу (добили сте је на поклон;
било вам је досадно; немате
ниједну другу књигу; ми-
слили сте да се у њој ради о
љубавном животу немачких
жаба; зграбили сте је журе-
ћи у тоалет), најозбиљније
се придржавајте овог упозо-
рења: бежите! Урнебесна
физика вам може помутити
мозак и натерати вас да се
потпуно заљубите у њу.

Књига за оне који су луди
за физиком. И за оне који би
радије вукли крокодила за
реп него изучавали физику!

Илустровала ју је Ана
Петровић.

„Урнебесна физика”

Ретроспектива: 
25 година бављења
уметношћу

Каква је веза између
мозаичког портрета
и икона

Након „Интимног музеја”
брачног пара Деранић и 45.
Салона Панчева у Галерији са-
времене уметности је у поне-
дељак, 23. новембра, отворена
још једна одлична изложба
радова ауторке из нашег града
– Снежане Јовчић Олђе. Мо-
гућност да направи самостал-
ну изложбу добила је захваљу-
јући другој награди на про-
шлогодишњем Салону умет-
ности Панчева.

Уметница је овом приликом
направила ретроспективну из-
ложбу, која се састоји од црте-
жа и мозаика са антропоморф-
ним и зооморфним елементи-
ма из ранијег периода, те мо-
заика који описују њено крета-
ње од портрета ка икони, што
је била и тема њеног недавно
одбрањеног докторског рада.

– Поједини нови радови ко-
ји се овде могу видети наста-

ИЗЛОЖБА РАДОВА СНЕЖАНЕ ЈОВЧИЋ ОЛЂЕ

ДОБАР ЦРТЕЖ ОСНОВА
ПРЕЦИЗНОГ МОЗАИКА

– Наравно, цртеж није ше-
ма која се пасивно попуњава,
већ је он подстицај за креа-
тивну игру у мозаику – додала
је ауторка.

Она је решена да настави
истраживање о међусобној ве-
зи између цртежа и мозаика.
Свесна је да уметност не оста-
вља превише простора за пла-
нирање, јер један цртеж може
одвући уметника на неку нео-
чекивану страну.

– Снежана је одабрала мо-
заик, као најближу технику за
свој израз, али је исто тако
успешна у сликарству и црте-
жу. Чак и да се посветила само
тим медијима, и у томе би би-
ла изузетно успешна. Њени
мозаици имају јако лепу све-
тлост, а уметница даје посебан
живот материјалу од којег су
мозаици сачињени – рекао је
Димитрије Пецић, декан Фа-
култета ликовне уметности.

Ова уметница је рођена
1967. године у Јабуци. Ди-
пломирала је сликарство на
ФЛУ у Београду. На истом
факултету је магистрирала, а
недавно и докторирала. До-
цент је на ФЛУ у Београду на
предмету Зидно сликарство –
мозаик.

ли су у оквиру мог докторско-
уметничког пројекта под на-
зивом „Од мозаичког портре-
та до иконе”. Цео тај рад за-
право прати обострани утицај
световног портрета и иконе и
открива шта се на тој релаци-
ји дешавало током двадесет
пет година мог бављења моза-
иком. Међутим, ова изложба у
много већој мери прати везу

између цртежа и мозаика –
објаснила је Снежана Јовчић
Олђа.

Цртеж је, према њеним ре-
чима, основа за све уметничке
технике, а поготово за мозаик,
јер он подразумева дуготрајан
стваралачки рад, те самим
тим и адекватну припрему,
односно дефинисан цртеж и
добро осмишљен приступ.

РАДОВИ ПОЛАЗНИКА ШКОЛЕ ЦРТАЊА ДОМА ОМЛАДИНЕ

Где настаје панчевачка ликовна сцена

Борис Ковач и његов састав
„New Ritual Group” у четвртак,
19. новембра, извели су на сце-
ни Културног центра одличан
двочасовни концерт. Улаз је,
као и обично, био слободан, а
суграђани навикнути на квали-
тетан звук присуствовали су до-
гађају који је могао да буде део
„Ethno.com-а”, али и фестивала
авангардне уметности „Нова”, а
можда чак и „Панчевачког џез
фестивала”. Јер музика Бориса
Ковача доноси феноменалан
спој класике, етна и џеза.

– Човек је изложен толиким
утицајима и ако не робује нека-
квим идеолошким ставовима и
предрасудама, природно је да
музику доживљава као једно.
За мене је музика једно и са-
стоји се од свих могућих реше-
ња која су нам на располагању.
Она нам служи да изразимо све
што нам је важно и за сваку
своју инспирацију и идеју нала-
зим адекватан језик, а он је код
мене разноврстан, јер само
пратим своје афинитете... И
уживам у томе, као и моји са-
радници, а све су то музичари
који имају флексибилност, та-

ко да могу да се отворе према
најразличитијим музичким је-
зицима – објаснио је Ковач.

Концерт је био ретроспек-
тивног карактера и почео је
Ковачевом композицијом „In-
tro in the Land”, која носи при-
чу о Панонској низији.

– Обично је одсвирамо на
почетку концерта, посебно ка-
да смо у иностранству, да
представимо одакле долази-
мо. Она почиње с меланхоли-
јом равнице, а онда помислим
да смо полетели изнад равни-
це и слетели на салаш на којем

домаћин свира бећарац, усред
све те меланхолије – рекао је
овај музичар.

Уследиле су композиције
„Стаза” и „Opening Ritual”, да
би потом Ковач и бенд пред-
ставили минијатуре настале
за време бомбардовања Србије
1999. године. 

– Имао сам концепт да сва-
ког дана напишем по једну це-
ловиту ствар, јер је било бесми-
слено започети нешто и плани-
рати да се то настави сутрадан.
Зато сам свој стваралачки рад
конципирао тако да свакоднев-

но направим малу композици-
ју. Оне су дуго стајале у фиоци
и недавно сам открио да то мо-
жда и није најбоље што сам на-
писао, али је вероватно најлеп-
ше – истакао је Ковач.

У другом делу концерта мо-
гле су се чути познатије ком-
позиције овог аутора, а све је
уоквирено нумером „The Last
Balkan Tango”.

Харизматична саксофонист-
киња Јасна Јовићевић овом
приликом је тек други пут на-
ступила с бендом Бориса Ко-
вача, а Панчевци су имали
прилику да је виде и на фести-
валу „Ethno.com” у необичном
дуету „Дарма”. Поред ње и Бо-
риса Ковача, у саставу „New
Ritual Group” су и Синиша
Мазалица (контрабас), Слобо-
данка Стевић (клавир) и Лав
Ковач (перкусије). Бенд је у
том саставу овог лета снимио
албум који ће ускоро понуди-
ти издавачима. Сам Ковач
тренутно ради на компонова-
њу музике за серију „Вере и
завере”, у продукцији РТВ Вој-
водине, по роману Алексан-
дра Тишме.

Посетите Галерију савремене уметности до 4. децембра

КОНЦЕРТ БОРИСА КОВАЧА И „NEW RITUAL GROUP-а”

Музика с меланхолијом равнице

Поводом 147. рођендана
Народног позоришта у Бео-
граду, у недељу, 22. новем-
бра, панчевачком глумцу
Слободану Бештићу уруче-
но је признање за најбоље
глумачко остварење у бео-
градским позориштима у
овој сезони. Ту награду је
освојио за улогу Томаса

Бернхарда у представи
„Моје награде”, у режији
Маје Пелевић, која је урађе-
на у копродукцији нацио-
налног театра и Културног
центра Панчева. Наведени
комад у Београду је преми-
јерно изведен 4. априла, а
на сцени Културног центра
5. априла 2015. године.

ПРИЗНАЊЕ СЛОБОДАНУ БЕШТИЋУ

Награда за 
„Моје награде”
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Нелогичности и апсурдне
ситуације нису резервисане
само за наше поднебље. У
једној америчкој држави
наплаћена је казна за не-
прописно паркирање радни-
ку који је у том моменту по-
стављао табле с паркинг-
-ознакама.

Током ове године у Великој
Британији је забележено
тридесет случајева крађе се-
дишта из „Аудијевих” ауто-
мобила. Да би вам било ја-
сно зашто, довољно је да по-
менемо да се ради о специ-
јалним седиштима која су
направљена у ограниченој
серији. Њихова цена износи
невероватних 19.000 фунти.

Полицајци у граду Флори-
ди, који има 422 становни-
ка, од 2011. до 2012. године
написали су чак 12.000 ка-
зни. Наиме, нови шеф поли-
ције је на делу пута од 400

метара који је у њиховој
надлежности смањио брзи-
ну кретања возила са 100 на
80 километара на час. Град
је овим казнама напунио
своју касу са 402.000 дола-
ра, а и број полицајаца се
повећао са једног на 17. На-
равно, покренута је истрага
федералних власти и неко
ће морати да одговара за
злоупотребу службеног по-
ложаја.

Један Московљанин је за
свега шест месеци добио
300 казни за непрописно
паркирање. У питању је је-
дан државни службеник,
чији идентитет није откри-
вен. Казна за непрописно
паркирање у главном граду
Русије износи око 2.500 ру-
баља (76 долара). Рачуница
је у овом случају јасна – 
несавесни возач ће морати
да плати нешто више од
22.000 долара.

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

ЛОКАЛЦИ СЕ СНАШЛИ

- - - - - КРАТКА ИСТОРИЈА - - - - - 

Пре него што је почео да про-
изводи аутомобиле, BMW је
правио моторе за авионе у
Првом светском рату. На-
равно, и за познати трокри-
лац којим је управљао чуве-
ни Манфред фон Рихтхо-
фен, познатији као Црвени
Барон. Мотор који је напра-
вио баварски произвођач
проглaшен је за најбољи у
Првом светском рату. Сви
који мисле да садашњи знак
те компаније није онај из-
ворни – у праву су. Ориги-
нални знак је била шахoвска
фигура коња, али ју је 1929.
године променио маркетин-
шки тим, који је желео да
нагласи авионско наслеђе
произвођача.

Након Великог рата Вер-
сајским споразумом је не-
мачким компанијама било
забрањено да производе вој-
не авионе, као и моторе за
њих. Тако је направљен и
први аутомобил BMW –
„дикси 3/15”. Баварски про-
извођач је одувек био у врху
произвођача када је у пита-
њу развој аеродинамике.
Модел „328 кам купе” из
1940. године добио је име

по немачком инжењеру Ву-
нибалду Каму.

Када је у питању аероди-
намика, тај аутомобил је
био три деценије испред
свог времена. „Шелби” је
сличан дизајн применио на
свом моделу „кобра дајто-
на”, који је направљен два-
десет година касније. Први
произведени модел серије
М је легендарни М1, а то је
у суштини требало да буде
„ламборгини”. Седамдесе-
тих година прошлог века
италијанска и немачка фа-
брика су се договориле да
заједнички направе аутомо-
бил. Требало је да BMW из-
ради мотор и неке делове
вешања, а „Ламборгини” све
остало. Из финансијских
разлога Италијани су се по-
вукли из заједничког про-
јекта, а BMW је завршио по-
сао и направио праву „звер”.

ОД АВИОНА 

ДО СПОРТСКИХ АУТОМОБИЛА

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Додатна едукација
након добијања 
дозволе

Посветити време
младим возачима

Ноћни изласци, неискуство за
воланом, али и лоши времен-
ски услови који нам долазе, у
знатној мери утичу на број са-
обраћајних незгода у којима
страдају тинејџери. Родитељи
сваког новопеченог возача су
зато с разлогом у страху кад
год им се дете налази за упра-
вљачем аутомобила. Има и
оних који не размишљају у
том правцу, већ пусте тинеј-
џера да ради шта жели. Ипак,
потребно је да неискусног во-
зача усмеравате, да разгова-
рате с њим и тако утичете на
то да он буде безбеднији у са-
обраћају. Већина савета је већ
предвиђена као обавезно по-
нашање почетника у саобра-
ћају и ово је прилика да још
једном скренемо пажњу на
њихову важност.

Посветите време почетницима
Наравно, најчешћи судари,
већи или мањи, новом возачу
се дешавају током прве годи-
не возачког стажа. Неиску-
ство чини младе возаче нер-
вознијим и несигурнијим док
возе и они више обраћају па-
жњу на реакције околине него

ИСКУСТВОМ ПРОТИВ КОБНИХ ГРЕШАКА

на сам ток саобраћаја. Током
првих шест месеци будите су-
возач и супервизор младом
возачу и дајте му савете. Тре-
бало би да за пола године
свом детету посветите од 30
до 50 сати вожње. Чак и у тре-
нутку кад видите напредак,
постављајте одређена „прави-
ла игре”.

Према статистичким пода-
цима, вожња с вршњацима у
знатној мери повећава ризик
од саобраћајне незгоде. У два
од три смртна случаја тинеј-
џера, поред неискусног воза-
ча, страдају и два путника ње-
гових година или више њих.
Према новом закону, младим
возачима је забрањено да возе

у периоду од 23 до пет сати
ујутру. Већина се придржава
ове одредбе, али постоје и они
који мисле: ма, неће га ваљда
зауставити... Не будите један
од њих. Ноћна вожња је увек
напорнија, а и возачи су
уморнији. Да не помињемо
како постоји већа могућност
да на путу има возача који су
под дејством алкохола.

Преношење искуства
Створите код свог детета на-
вику да везује појас, без обзи-
ра на то да ли вози, да ли је на
месту сувозача или седи на
задњој клупи. Сигурносни по-
јасеви нису украс у аутомоби-
лу, већ имају своју намену, а
казна од пет хиљада динара је
мала у односу на „ону скупљу”
коју је платила већина невеза-
них.

Возачи-приправници треба
да искључују мобилне теле-
фоне, не би смели да слушају
гласну музику, да користе би-
ло какав уређај или да једу. И
најмање ометање ових возача
ремети ионако тешко стечену
концентрацију и фокус на са-
обраћај. Не треба заборавити
ни ствари које су малтене
идентичне у понашању скоро
свих особа које су недавно
положиле возачки испит, а
опасне су. То су пребрза во-
жња, недовољно растојање од

возила које се налази испред
нас и недовољно обраћање
пажње на друге учеснике у
саобраћају.

Све поменуте слабости у во-
жњи тинејџера можете при-
метити током поменутих пе-
десет сати проведених на ме-
сту сувозача. Битно је напо-
менути да током вожње не
смете да вичете на дете, већ
треба да будете тактични и
поступате педагошки. У су-
протном ће се код младог шо-
фера јавити одбојност према
вашем предлогу да у почетку
вози с вама, а биће и под при-
тиском, страховаће од ваше
реакције и тада ће чешће гре-
шити.

С обзиром на то да нам
предстоји зимска сезона, по-
жељно је посебно едуковати
почетнике о вожњи у лошим
временским условима. Пре
свега се мисли на брзину кре-
тања возила и одстојање које је
потребно држати од аутомоби-
ла испред себе. Такође, треба
им предочити да се кола пот-
пуно другачије понашају на
снегу или леду. Пожељно је де-
ци створити навику да пре са-
ме вожње детаљно очисте ау-
томобил од снега и леда, чиме
ће се у будућности смањити
вероватноћа да ће доћи до уде-
са због непрегледности.



ХЈУНДАИ атос, 2000. го-
диште, први власник. Тел.
064/184-87-50. (209961)

ПРОДАЈА/ЗАМЕНА, си-
троен ксантија, 1997. го-
диште. Тел. 060/518-75-
77. (209973)

ПРОДАЈЕМ бора фол-
ксваген 1.9 ТДИ, 2002,
3.000. 063/354-221.
(209994)

ПРОДАЈЕМ ауто-прико-

лицу и шпидитер две и по

тоне. 063/190-36-81.

(210037)

ЗА ГОЛФ 1, возачева вра-
та, алу фелне за голф 2, 4
х 100. 064/255-82-54.
(210034)

НА ПРОДАЈУ пасат кара-
ван, 2000. годиште, одли-
чан. 064/206-55-41.
(210161)

АСТРА, 2001, бензин, пежо

206, 2004. може замена.

064/199-43-42. (210099)

ГОЛФ 2, 1989. дизел, 900
евра. 064/240-67-56.
(210251)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
форд сијера у екстра ста-
њу, без икаквог улагања.
064/154-25-82. (210123)

МАЗДА 626, дизел, 2002,

одлична, 2.500 евра, мо-

гућа замена. 063/865-27-

76. (210125)

ПРОДАЈЕМ фијат пунто
класик, 2010, као нов, гара-
жиран, регистрован до но-
вембра 2016, прешао 7.800
км, 4.400 евра, договор.
064/274-26-47. (210087)

ОПЕЛ кадет 1.6 и, реги-
строван до новембра
2016, атестиран плин.
063/850-08-81. (210076)

ФОРД КА, 2002, на прода-
ју. Тел. 063/872-47-76,
013/378-160. (210079)

ПРОДАЈЕМ комби заста-
ва ивеко, 2002. годиште, у
одличном стању, бр. се-
дишта 8 + 1, нерегистро-
ван. Тел. 065/445-78-05.
(210143)

ТОЈОТА корола 1.4 и,
1997. годиште, лимузина,
клима, дуго регистрован,
одличан, власник.
066/123-646. (210133)

ПЕЖО 206, 1.4 ХДИ,
2004, 5 В, металик, дуго
регистрован, клима, вла-
сник. 065/910-35-35.
(210133)

ЛАГУНА, 1.9 ДЦИ, 2001,
лимузина, металик, доста
опреме, власник.
062/286-031. (210133)

АСТРА бертоне 1.8 и,
2001, клима, опрема, од-
лично стање, опрема.
065/910-35-35. (210133)

ГОЛФ 2, 1988. годиште,
бензин, гас атестиран, ре-
гистрован, 750 евра.
064/243-84-52. (210216)

ПАСАТ Б 6, 2007, ТДИ,
2.0, бош, урађени серви-
си, зедер, 5.650 евра.
066/870-09-02. (210206)

СУЗУКИ бургман 400,
2005, рег. власник.
064/085-52-38. (210280)

ФИЈАТ брава, 2001, бен-
зин + плин + атест, кли-
ма, 1.350. 064/240-67-56.
(210251)

ПРОДАЈЕМ томос ауто-
матик, исправан, 160
евра. 060/076-59-44.
(210245)

ПАСАТ Б 2, 1984. годи-
ште, исправан, регистро-
ван, дизел, 400 евра.
064/882-435. (210236)

ПРОДАЈЕМ тојота коро-
ла, 1.3, први власник, у
добром стању. 069/507-
08-88. (210248)

ДАЕВУ такума 1.6 Б,
2003, петора врата, кли-
ма, метан. 064/085-52-38.
(210280)

ИЗДАЈЕМ гараже на Ко-
тежу 1. Тел. 069/409-83-
42. (210262)

МЕРЦЕДЕС 2005, црни, Е
200, ЦДИ, 90 кв, фул, до-
говор. 064/241-77-47.
(4637)

ПРОДАЈЕМ нов џип форд
куга 2015. године, могућа
замена. 063/899-37-08.
(210318)

КОРСА 1.2, 2002, 3 В, ме-
талик сив, одличан, на
име купца. 063/815-69-
39. (210319)

ПРОДАЈЕМ пасат 3, ли-
музина, нерегистрован.
063/436-918. (210322)

КЛИО 2002, 1.5 ДЦИ, ре-
гистрован до јуна 2016,
екстра стање, хитно.
065/633-30-85. (210309)

ПРОДАЈЕМ вектру Б,
2001. годиште, 1.8.
063/811-18-52. (210311)

БМВ 318 Д, М пакет, ка-
раван, 2004. годиште,
продајем. 064/224-44-51.
(210312)

МЕРЦЕДЕС 190 Е, 1987.
годиште, бензин, плин,
регистрован до априла
2016, солидна лимарија.
063/771-87-40. (210331)

ОТКУП свих врста возила
и катализатора, продаја
делова. 063/782-82-69,
066/409-991. (209313)

ОТКУП свих врста возила
од 80 до 1.500 евра, про-
даја половних делова.
069/203-00-44, 064/552-
31-19. (209313)

ОТКУП свих врста вози-
ла, небитно стање, дола-
зим на ваш позив, од 100
до 2.000 евра. 068/423-
95-60. (209313)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, 90 до 500

евра. 063/892-08-25,

064/230-52-21. (210006)

ОТКУП свих врста возила

и катализатора, продаја

делова. 063/782-82-69,

066/409-991. (4637)

ОТКУП свих врста возила

од 80 до 1.500 евра, про-

даја половних делова.

069/203-00-44, 064/552-

31-19. (4637)

ПРОДАЈЕМ дворедни бе-
рач СИП 5001, 3.600 евра.
063/839-73-31. (209937)

ПРОДАЈЕМ зидану гара-
жу у Ул. Светозара Миле-
тића бр. 91. Тел. 063/204-
314. (210299)

НА ПРОДАЈУ телефони
alcatel one tuch pop 3 и no-
kia 108 скоро нова МТС.
064/125-99-23. (СМС)

ТВ сервис „Плус”, поправ-
ка телевизора, монитора,
даљинских. Д. Туцовића
28. 353-463. (209988)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-
дер, замрзивач и половни
делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10, 063/703-
76-07. (210012)
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ТВ половни, 37, 54, 72, ту-
чани казан за топљење
масти, рем за клање сви-
ња. 348-975, 066/348-975.
(210057)

ПРОДАЈЕМ рачунар пен-
тијум 4. 065/583-38-53.
(210300)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм, и све врсте видео
касета, квалитетно пре-
снимавам на ДВД. 343-
563, 063/288-278.
(210330)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину,
шпорет електрични, ТА
пећ. Мића, 013/346-790,
064/129-73-60. (210325)

ПРОДАЈЕМ очишћене
пилиће и примам на по-
клон намештај и белу тех-
нику. 061/316-21-48.
(СМС)

НА ПРОДАЈУ дебеле сви-
ње. Тел. 063/758-60-81.
(СМС) 

ПРОДАЈЕМ интегрално
ражано брашно млевено
на камену 70 дин./кг.
060/554-62-93. (СМС) 

БРИКЕТ буков, без лепка,
калоричан, исплатив,
4.500 динара кубик, прео-
стала количина, достава.
064/482-65-53. (208310)

ОГРЕВНО дрво на прода-
ју. 064/357-82-08.
(209002)

БАГРЕМОВА и церова др-
ва на продају. 060/603-
32-32. (209002)

ПРАСИЋИ и јагањци, мо-
гуће печење на дрва, ра-
жањ, повољно. 064/997-
79-09. (209045)

ПРОДАЈЕМ тучане ради-
јаторе, круњач-прекру-
пач и дечји креветић.
064/040-82-72. (209272)

СВИЊСКЕ полутке, пра-
сићи меснати, велике
свиње, кућна достава.
633-250, 065/614-74-40.
(209671)

ПРАСИЋЕ продајем, вр-
хунски квалитет, услужно
клање. Старчево.
062/113-20-28. (209583)

НА ПРОДАЈУ свињске по-
лутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (209777)

РАСАДНИК украсних че-
тинара, Качарево.
065/820-90-15. (209840)

ЊИВА 33 ара у Скробари
на самом путу, 3.600
евра. 065/852-71-99.
(208736)

ПРОДАЈЕМ алфа камин.
Тел. 013/616-855. (209933)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-
чеве, угаону гарнитуру,
регале, мост + регал, гар-
нитура мојца, витрина,
комода, сто + четири сто-
лице, спаваћу собу ком-
плет, комплет кухињу, за-
мрзивач, дечја колица,
телевизоре, ел. шпорет,
ТА пећи, пећ на дрва, ма-
шину за веш, суђе, суше-
ње, тепихе, половне ауто-
гуме, бицикли, разно.
063/107-78-66. (ф)

ПРОДАЈЕМ 16 струњача
за фитнес и нове алу мер-
девине, три ком./ком-
плет. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (209952)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, као нове, доста-
ва, монтирање, гаранција,
повољно. 060/080-32-15.
(209953)

ПРОДАЈЕМ половно: ре-
гал 2 м, кухиња, фрижи-
дер, електролукс веш-ма-
шину. 063/896-53-52,
355-581. (209956)

ЖЕНСКО црвено-бело те-
ле, на продају, тежине
око 160 кг. 061/573-70-
37. (209968)

ПРОДАЈЕМ два гробна
места на Старом гробљу,
четири гуме спољне и
унутрашње 175-80/16,
муљару за грожђе.
064/271-58-12. (209975)

ПРОДАЈЕМ нове ПВЦ
прозоре немачког квали-
тета, повољно. 064/366-
59-45. (209987)

ПРОДАЈЕМ кауч и мини-
регал, половно, добро
очувано. 064/903-35-90.
(209987)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет
зануси, полован, прода-
јем, 5.000 динара.
066/804-46-38. (209981)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 4,5 кв
на трофазну струју.
063/225-213. (210008)

ПРОДАЈЕМ шампоњеру,
100 евра, хауба 50 евра.
060/043-52-98. (210009)

ПРОДАЈЕМ дебеле сви-
ње, може и полутке, пра-
сиће. Тел. 617-336,
063/865-80-31. (210002)

ПРОДАЈЕМ прасад и де-
беле свиње. Тел. 631-811.
(210019)

ДЕБЕЛЕ беле свиње и до-
маћи ћурани на продају.
065/600-05-30. (210020)

ПРОДАЈЕМ бицикл поло-
ван и мини-сушару за во-
ће. Тел. 013/332-558.
(210029)

БУКОВА дрва и багремо-
ве сеченице. „Топлина”,
063/364-310. (210041)

КРЕВЕТИ, душеци, шпо-
рет, клупа, телевизор,
грејалице, орман, сто,
столице. 065/353-07-57.
(210043)

ПЕРЈАНА јакна шевињон,
мушка, сат омега лон-
жин, бојлер 5 л. 064/354-
69-76. (210049)

РАДИМО све физичке
послове: обарање стабла,
рушења, одношење непо-
требних ствари, итд.
064/122-69-78. (210053)

ПРОДАЈЕМ преостала
дрва за огрев, повољно и
половне греде и моторну
тестеру. 064/122-69-78.
(210053)

ПРОДАЈЕМ полован на-
мештај из увоза, квали-
тетно, повољно. 065/592-
78-75. (210069)

МЕСНАТА прасад око 30
кг, 200 дин./кг, могућност
клања, печења и доставе.
063/314-454. (210074)

НОВА „алфа врање” и по-
ловна „маја 12”, пећи на
плин. 064/315-55-16.
(210062)

ПРОДАЈЕМ меснате тов-
не свиње, 120–220, могу-
ће клање. 063/812-36-04,
062/691-205. (200088)

ТОВНЕ свиње, екстра
квалитета, 90–120 кг, мо-
гуће клање. 063/812-36-
04. (210088)

ПРОДАЈЕМ крмаче,
150–220, могуће клање.
063/812-36-04, 062/691-
205. (210088)

БРИКЕТ буков калори-
чан, исплатив, 4.500
дин./кубик, достава, пре-
остала количина.
064/482-65-53. (210108)

ПРОДАЈЕМ метални ча-
мац, 5,5 м и томос 4.
064/482-65-53. (210108)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, свих величина.
065/344-49-30. (210137)

НА ПРОДАЈУ „алфа
плам” камин, вреди по-
гледати. 061/625-81-77.
(210113)

ВЕШ-МАШИНА горење,
15.000 динара, шведски
радијатор, 12.000, мало
коришћени. 062/403-863.
(210123)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност клања и кућне
доставе, све тежине.
065/410-97-34. (210130)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи од 2 до 6 кв, до-
става, монтирање, гаран-
ција, повољно. 064/366-
57-87. (210137)

ПЕЛЕТ, преостале коли-
чине продајем, буква,
квалитетно. 063/322-847.
(210144)

ПРАСИЋИ меснати на
продају, могућност кла-
ња, Новосељански пут
175-б, Мића. 064/303-28-
68. (210130)

ПРОДАЈЕМ регал 4 м, тр-
пезаријску витрину – ста-
кло, комоду 2,20 м, ручни
електрични циркулар во-
макс. 064/616-47-67.
(210095)

ПРОДАЈЕМ кирби уређај,
мало коришћен. 063/755-
76-98. (210149)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те, кухиња 10.000 динара.
371-568, 063/773-45-97.
(210158)

УГАОНА гарнитура, ре-
гал, комоде, ормани, ба-
рокни округли сто са де-
сет столица, веш-машина
мања, већа, фрижидер,
ТВ сточић, усисивач, гре-
јалица. Тел. 063/861-82-
66. (210169)

ПРОДАЈЕМ плински
шпорет, обичан телеви-
зор, 57 екран, очуван ка-
уч на развлачење. Тел.
064/866-24-18. (210182)

БРИКЕТ еколошки, висо-
кокалоричан огрев од хра-
ста и букве, преостала ко-
личина. 061/296-91-67. (и)

ПРОДАЈЕМ засад лески,
старости четири године, у
одличној кондицији, по-
вршине 2,6 хектара.
065/278-24-00. (210192)

ПРОДАЈЕМ јагањце, ја-
риће, прасиће, могућност
клања, печења и доставе.
060/322-47-42. (210227)

ТОВНЕ ћурке на продају.
064/003-61-00. (21023)

ПРОДАЈЕМ пуромат и
кабл. 062/655-244. (210028)

ВЕШ-МАШИНЕ, сушили-
це, фрижидери, замрзи-
вачи, ЛЕД, ЛЦД ТВ из Не-
мачке, гаранција.
062/824-23-21. (210289)

МЛИН за кафу (грчки с
каменом), вага прецизна,
пржионица за кафу, може
се погледати викендом.
065/969-03-01. (210287)

ФРИЖИДЕР зануси, ита-
лијански, исправан, 35
евра, електромотор 2 кв.
064/144-88-44. (210301)

ХАРМОНИКА врата, тро-
сед, судопера, одлично
стање, продајем. Тел.
063/454-005. (210302)

ПРОДАЈЕМ свиње од 100
до 150 кг. 060/418-08-82.
(210307)

ВЕШ-МАШИНА на про-
дају, јефтино, одлично
стање. 065/586-01-41.
(210270)

ПРАСИЋЕ и дебеле свиње
продајем. Пелистерска
24. 372-768, 064/172-44-
10. (210256)

ЈУНИЦА, црвени хол-

штајн, стеона осам месе-

ци. Тел. 064/229-07-77.

(210258)

АЛУМИНИЈУМСКА огра-

да, геленедери, АЛУ ПВЦ

столарија, нова, половна.

063/801-84-76, 065/801-

84-76. (210265)
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ТА пећ, 4 кв и крека весо
пећ и дрвена столарија.
064/049-62-72. (210323)

КАМИН алфа, добро ста-
ње, стар четири године,
140 евра. 063/808-95-53.
(210315)

ПРАСИЋИ 200 динара,
дебеле свиње 150 динара,
елеватор за кукуруз од 9
м. 063/892-12-08.
(210332)

ЦО 2 апарат са боцом,

глодалица за дрво са гло-

далима, машина за поли-

рање аута, тоцило комби-

новано. 063/770-03-20.

(210329)

КУПУЈЕМ хонда култива-
тор исправну или неис-
правну. 060/133-66-86,
Мома. (СМС) 

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи, добро
плаћам, долазим.
060/080-32-15. (209953)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (209951)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
месинг, старе славине,
веш-машине, фрижиде-
ре, замрзиваче, акумула-
торе, каблове и остали
метални отпад. 060/521-
93-40. (210038)

КУПУЈЕМ акумулаторе,
гвожђе, месинг, бакар,
олово, алуминијум, белу
технику, долазим на
адресу. 061/206-26-24.
(210259)

КУПУЈЕМ очувано по-
кућство, намештај, столо-
ве, столице, комодице,
огледала, лустере.
066/900-79-04. (209953)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, сатове, но-
вац, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-60-
36, 064/481-14-77.
(210217)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

акумулаторе, бакар, алу-

минијум, долазим на

адресу. 061/322-04-94.

(210259)

ОТКУП акумулатора, ка-
тализатора, славина и
електронског отпада.
066/409-991. 

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правне, неисправне, до-
бро плаћамо. 063/182-08-
95, 335-974. (210137)

КУПУЈЕМ фрижидере,
замрзиваче, веш-машине,
гвожђе и остало покућ-
ство. 064/484-13-76.
(230259)

ПРОДАЈЕМ кућу на ста-
рој Миси, два дворишна
стана. Тел. 063/472-433,
063/440-447. (208887)

КУЋА, Јове Максина 31,
100.000, без посредника.
Тел. 064/813-00-21.
(108446)

ПРОДАЈА куће, Омољи-
ца, стара реновирана, 160
м2, цена 45.000 евра.
064/313-92-50. (205563)

ПРОДАЈЕМ испарцелиса-
но грађевинско земљи-
ште, Јабучки пут.
060/504-54-44. (208359)

ПРОДАЈЕМ кућу, насеље
Младост, ПВЦ столарија,
урађена фасада, струја,
вода, канализација, ка-
бловска. 063/744-69-31.
(209243)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ,
може и село уз договор,
улични део куће, стан од
90 м2, у Војловици.
063/887-09-82. (209461)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ку-
дељарцу са 8 ари плаца,
усељиву. 064/040-82-72.
(209272)

ПРОДАЈЕМ земљу у Омо-
љици и Старом селу.
062/708-070. (209150)

ПРОДАЈЕМ кућу, Срби-
јанска 55, издајем локал
Војвођанска 85. 064/651-
16-22. (209514)

ДВОРИШНА кућа 96 м2,
три етаже, помоћни
објекти, шири центар.
064/511-60-96. (209581)

КУЋА, центар, 100 м2, 3
ара, сређена, 49.000 евра.
061/685-88-03. (209927)

ПЛАЦ, Миса, иза Тмуши-
ћа, 4 ара, 1/1, урбани-
стички услови, дозвољена
градња, око 20 старих
воћки, ограђено, 9.500
евра. 061/685-88-03.
(209927)

ДОЊИ град, 80 + 35 м2,
1/1, усељива, 4 ара. 331-
341, 062/226-901, „Му-
станг” (49). (210098)

ПРОДАЈЕМ плац на Ка-
раули. 063/769-41-44.
(209946)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу, у Војлови-
ци. 013/354-276, 064/866-
23-68. (209952)

ЦЕНТАР, кућа 140 м2, 3,5
ари, 55.000; 80 м2, 5 ари,
50.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (209960)

КОТЕЖ 1, 70 м2, 6 ари,
35.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (209960)

ЈАБУЧКИ пут, 45 м2, 7

ари, хитно, 15.000; цен-

тар 90 м2, улична кућа,

39.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (209960)

ЦЕНТАР, 80 м2, погодно
за локале, 38.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(209960)

ПРОДАЈЕМ нову кућу, на
Караули, 86 м2, плац 4
ара. 065/641-53-48.
(209965)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две
куће у Старчеву. 064/147-
31-75. (209979)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsЧетвртак, 26 новембар 2015.18

КУПОПРОДАЈА 

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА 

ПОТРАЖЊА 

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА 

ПОНУДА 



ПРОДАЈЕМ кућу, строги
центар, пешачка зона,
121 м2, 150.000. 060/446-
15-69. (210013)

ДЕО куће, почетак Стре-
лишта, укњижено, може
замена уз вашу доплату.
064/952-19-80. (210011)

КУЋА, лепа, комфорна
130 м2, ЕГ, гас, колски,
близу центра. 258-06-47.
(210014)

КУЋА са 10 ари плаца,
Горњи град. 064/133-32-
02. 

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру Панчева, 130 м2,
повољно. 060/028-14-80.
(21039)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, 16,5 ари, плац
близу центра. 060/028-
14-80. (21039)

ПРОДАЈЕМ плац 15,5
ари, Баваништански пут.
060/028-14-80. (210399)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
имање на Јабучком путу,
25 ари, све легализовано.
064/060-64-20. (210055)

КУЋА, продаја, може и
замена за стан, угао Д. Ту-
цовића и Т. Раића.
064/665-86-25. (210057)

НОВА лепа кућа, изузет-
на статика, изолација,
струја, канализација, Ја-
бучки пут 35, замена.
345-534, 064/246-05-71.
(и)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 6 ари, нова Миса,
Шарпланинска улица.
069/160-82-28. (210078)

ТЕСЛА, 95 м2, 4,5 ари,
51.000. „Тесла некретни-
не”, (238), 064/668-89-15.
(210093)

СТАРА Миса, 300 м2, 6
ари, 75.000. „Тесла не-
кретнине”, (238),
064/668-89-15. (210093)

СТРЕЛИШТЕ, 220 м2, 5
ари, 75.000. „Тесла не-
кретнине”, (238),
064/668-89-15. (210093)

КУЋА за инвеститоре,
Книћанинова 33, 45.000.
„Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15.
(210093)

САМОШ, кућа, 80 м2,
9.000, Н. Козјак, кућа 100
м2, 8.000. „Тесла некрет-
нине”, (238), 064/668-89-
15. (210093)

КУЋА, 270 м2, 3 ара пла-
ца, цена 60.000 евра, мо-
же замена за једнособан
стан уз доплату. 069/737-
479. (210091)

ВИКЕНДИЦА, Бавани-
штанац, 30 ари, до асфал-
та, трофазна, бунар, воће.
064/493-00-47. (210101)

УКЊИЖЕНА кућа, 110
м2, ЕГ плин, 60 м2, п. про-
сторије, 14 ари плаца.
064/665-89-64. (210116)

ПРОДАЈЕМ 33 ара на ста-
ром црепајском путу.
065/311-98-76. (210117)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, добра локаци-
ја. 063/879-51-40.
(210122)

ТОПОЛА, 82 м2, 7 ари, од-
лична, 27.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (210134)

БАВАНИШТАНСКИ пут
10 ари, 27.000, велики из-
бор кућа, плацева и дво-
ришних станова. „Лајф”
(396), 317-634, 061/662-
91-48. (210148)

ЗЛАТИБОР, кућа 55 м2, 3
ара, 45.000 и плац 4 ара,
12.000 евра. „Лајф” (396),
317-634, 061/662-91-48.
(210148)

ПЛАЦ, нова Миса, 6 ари,
12.000 и 84 ара, 42.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (210150)

КУЋА Старчево, старија,
145 м2, 19 ари, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (210150)

НОВА Миса, старија ку-
ћа, 98 м2, 6 ари, 35.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (210150)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
кућу 110 м2, грејање, кли-
ма, Карађорђева 134.
063/344-609. (210155)

СТРЕЛИШТЕ, грађевин-
ски плац, 8 ари, 15 х 55,
25.000. (336), „Олимп”,
063/274-951. 

ПЛАЦ, Пелистерска, 8
ари, до пута, струја, вода,
13.000. (336),  „Олимп”,
063/274-951. 

КУЋА на продају у Стар-
чеву, плаца 6 ари, струја,
вода, сви папири уредни.
Тел. 060/031-01-47.
(210170)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14 ари, Војловица.
063/778-48-35. (210173)

ПАНЧЕВО, екстра лока-
ција, кућу на 3 ара прода-
јем/мењам. 063/768-96-
43. (210177)

ВОЈЛОВИЦА, улични
део, фронт 17 м, засебан
улаз и плац 21.000.
069/520-76-77. (210183)

КРАЉЕВИЋА Марка, 80
м2, 4 ара, самостална,
23.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (210186)

ПРОДАЈЕМ кућу, Макси-
ма Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (210185)

СТАРА Миса, троипособ-
на кућа, 100 м2, 5,3 ара,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (210189)

ГОРЊИ град, трособна
кућа, 88 м2, 2 ара, 30.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (210189)

КУЋА за рушење, 5 ари,
Горњи град, 50.000 почет-
на цена. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (210189)

СТАРА Миса, ограђен
плац, 5 ари, пројекат, во-
да, струја, 18.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(210189)

ПОВОЉНО, кућа у из-
градњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат, плац 8
ари, без посредника.
065/811-31-92. (210192)

ПРОДАЈЕМ плац на Ми-
си, 5 ари, 18,80 х 26,80,
повољно. 069/333-48-65.
(210190)

ПАНЧЕВО, Козарачка,
екстра, новосаграђена ку-
ћа 138 м2 бруто, одлична
локација, леп распоред,
три паркинг места, 1/1,
власник, одмах усељива,
лепо двориште, г. дозво-
ла, домах усељива, ком-
плет завршена. Све врх.
063/637-673. (210193)

ПРОДАЈЕМ кућу у Бава-
ништу на 14 ари плаца
(главни пут), кућа 180 м2

комплетно сређена, ло-
кал 35 м2, паркинг, по-
моћни објекти 100 м2,
хангар 70 м2, цена 36.000
евра. 065/804-03-40.
(210195)

КУЋА 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, замена,
може возила. 063/307-
674. (210194)

ЦЕНТАР, кућа за рушење,
5 ари, 42.000, договор.
362-027, 064/206-55-74.
(210208)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
у Црепаји. 060/351-03-56.
(21209)

ПРОДАЈЕМ пољопри-
вредно земљиште 26 ари,
у Јабуци. 069/737-478.
(210232)

ПРОДАЈЕМ кућу код Зе-
лене пијаце, може и заме-
на. 063/867-03-33.
(210240)

ЈАБУЧКИ пут, продајем
грађевински плац, 4 ара.
069/213-97-37. (210253)

ПРОДАЈЕМ новију кућу у
центру, повољно.
066/937-00-13. (210267)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица, дозво-
љена градња. 064/256-35-
40. (210286)

ПРОДАЈЕМ хектар зе-
мље, сефкерински атар,
близу Црепаје и Дебеља-
че. 064/163-07-66.
(210297)

ПРОДАЈЕМ кућу.
063/812-49-23. (210303)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
у Банатском Новом Селу,
200 м2, плац 7,5 ари.
063/808-40-43. (210313)

ОМОЉИЦА, 52 + 48, 467,
16.000; Црепаја, 7,41, 88,
30.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (210335)

ПРОДАЈЕМ стан, двори-
шни, шири центар, све
ново хитно, 15.500 евра.
065/551-17-22. (381)

СТАН, повољно, центар,
двоипособан, сређен, тих,
светао, IV спрат. 066/409-
989. (207178)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, ком-
плет реновиран, II, ЦГ,
власник, 36.000 евра.
060/317-17-10. (208600)

КОТЕЖ 1, трособан, 56
м2, ЦГ, II, ПВЦ столарија.
Тел. 064/813-04-46.
(209139)

ТЕСЛА, стан 45 + тераса,
једноипособан, 2/4 – ТА,
водоводне, струјне инста-
лације урађене, укњижен,
продајем. 063/826-97-09,
АГ „Економик” (253).
(209083)

ДВОСОБАН стан, „Тамиш
капија”, III спрат, 68,5 м2,
поглед на реку. 062/272-
510. (209463)

СТАН, 58 м2, ПТК, 21.000,
Миса, 40 м2, 16.000.
063/377-835. (209480)

НОВИ енергетско-ефика-
сни станови код Спорт-
ског центра, трособни,
власник. 065/200-65-45.
(209510)

ДВОРИШНИ стан, шири
центар, повољно.
064/511-60-96. (209581)

ПРОДАЈЕМ стан, 84 м2,
шести спрат, на Котежу 2.
065/398-98-99. (209624)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
40 м2, центар Панчева,
продајем/мењам за кућу.
065/555-57-30. (209874)

ТЕСЛА, 68 м2, две терасе,
подрум, IV спрат, 32.500.
064/158-94-28. (209914)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, пра-
зан, нов храстов паркет,
купатило, ПВЦ столарија,
власник. 064/260-05-34.
(209934)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 104
м2, Лава Толстоја 58.
069/667-264. (209938)

ПРОДАЈЕМ стан без по-
средника, Содара, 57 м2,
други спрат, ТА, ренови-
ран, АЛУ столарија, ком-
плетно опремљена кухиња,
велики плакар у ходнику,
купатило с прозором и но-
вим инсталацијама, 42.000
евра. Тел. 354-261,
064/022-50-08. (209508)

ГАРСОЊЕРА, 25 м2, Ко-
теж 1, спрат III, ЦГ, теле-
фон, Браће Јовановића,
кружни ток. 064/271-65-
23. (209943)

ЦЕНТАР, II спрат, ЦГ,
једноипособан, власник.
063/871-77-13. (210026)

СОДАРА, 40 м2, једноипо-
собан, 21.000; 57 м2, дво-
собан, 32.000; двоипосо-
бан 35.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (209960)

ЦЕНТАР, 90 м2, трособан,
ЕГ, 43.000; 64 м2, двоипо-
собан, 42.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(209960)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 20
м2, 15.000; 40 м2, једнои-
пособан, нов, 25.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-
00. (209960)

ШИРИ центар, 50 м2, дво-
собан, реновиран, I, TA +
гаража, 28.500. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(209960)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двоипо-
собан, 33.000, 25 м2, јед-
нособан, 17.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(209960)

КОТЕЖ 2, 47 м2, једнои-
пособан, леп, 27.000; 74
м2, трособан, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-
00. (209960)

СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, јед-
ноипособан, 17.000; 80 м2

трособан, 35.000; 60 м2,
двособан, 31.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(209960)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 74 м2, трособан,
47.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (209960)

ОДМАХ усељив стан, 78
м2, на продају, Стрели-
ште, два мокра чвора, у
одличном стању. Тел.
064/340-26-43. (209971)

НА ПРОДАЈУ салонски
стан, преко 100 м2, у нај-
строжем делу града, с
поткровљем, погодан за
све , власник, и комплет-
ну алт-дојч трпезарију.
341-379. (209982)

СОДАРА, двособан, 64 м2,
II спрат, ЦГ, две терасе,
могућ договор. 064/565-
11-36. (209993)

ДВОСОБАН, Котеж 2, 64
м2, II, ЦГ, без посредника,
40.000. 063/857-77-21.
(209994)

КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, приземље, укњижен,
одмах усељив, 27.500
евра, хитно. 063/166-43-
48. (209996)

СТАН на новој Миси, код
школе, 47 м2. 062/485-
502. (21007)

КОПАОНИК апартмани у
сивој фази, или кључ у
руке, замена. 060/312-90-
00. (210009)

ХИТНО продајем стан 54
м2, I спрат, Содара, парно
грејање, фиксни, каблов-
ска. 060/335-22-01.
(210036)

ЈЕДНОСОБАН, сређен,
Тип Станко, I, 22.000, Те-
сла, 36 м2, 21.000. (470)
„Дива”, 345-534, 064/246-
05-71. (и)

ТРОСОБАН, ТА, Содара,
35.000, замена за већи.
(470) „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

КОТЕЖ 1, двособан, усе-
љив одмах, 32.000, заме-
на за мањи. (470) „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
одмах усељив, 68 + 8 м2,
ЦГ. (470) „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН стан,
Стрелиште, Марина Др-
жића 7, I, ТА, 19.000, 35 +
5 м2. 066/952-42-19.
(210063)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, III спрат, ЦГ, 43
м2. 063/175-65-10.
(210068)

ТРОИПОСОБАН 81 + 6
м2, први спрат, одмах усе-
љив, замена уз доплату.
345-534, 064/246-05-71.
(и)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (210092)

ДВОСОБНИ, Стрелиште,
55 м2, 26.000; Миса,
25.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(210093)

ТЕСЛА, 43 м2, једноипо-
собан, леп, тераса,
25.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(210093)

ТЕСЛА, 52 м2, двособан,
одличан, намештен,
30.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(210093)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
тераса, 6 м2, 30.000. „Те-
сла некретнине”, (238),
064/668-89-15. (210093)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
две терасе, 35.000. „Тесла
некретнине”, (238),
064/668-89-15. (210093)

ЦЕНТАР, двоипособан,
65 м2, 45.000; двособан,
57 м2, 40.000. „Тесла не-
кретнине”, (238),
064/668-89-15. (210093)

СОДАРА, трособан, I
спрат, 74 м2, ЦГ, власник.
064/616-47-67. (21097)

ТРОИПОСОБАН, полуна-
мештен, 80 м2, Котеж 2,
Ваљевска 22. 069/214-41-
49. (210081)

ТРОСОБАН стан, Котеж
2, продајем/мењам за ку-
ћу, стан. 063/771-15-68.
(210090)

ШИРИ центар, 86 + 35 м2,
4 ара, 1/1. 063/836-23-83.
(210098)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, 33 ширина, до пу-
та. 063/836-23-83. (210098)

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, М.
Држића, ПР, укњижен,
усељив, 16.500 евра.
065/237-10-09. 

НОВ, Светог Саве, упо-
требна, паркинг, гас, пар-
кет, 54 м2. 063/309-535.
(210120)

СТАН до улице, 57 м2 +
гаража 30 м2, 22.000 евра.
062/154-01-58, 065/401-
04-56. (210132)

СОДАРА, једнособан, 33
м2, I, ЦГ, 21.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (210134)

ТЕСЛА, једнособан, 36 м2,
20.500; двособан, 30.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (210134)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 45 м2, VII, ЦГ, тера-
са, 22.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (210134)

ЦЕНТАР, нов, 30 м2, ВП,
ЕГ, 23.500. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (210134)

СОДАРА, 57 м2, I, алу сто-
ларија, 34.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (210134)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА 

ПОНУДА 

СТАНОВИ 

ПОНУДА 



ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ Со-
дара, стан 56 м2, код „Тур-
ске главе”, може замена.
063/810-08-14. (210138)

НА ПРОДАЈУ дворишни
стан, Моше Пијаде. Тел.
063/233-762. (210139)

СВЕТОЗАРА Милетића,
40 м2, I, 25.500; близу
центра, двособан, I,
32.000. „Лајф” (396), 317-
634, 061/662-91-48.
(210148)

ПЕПЕЉАРЕ, двоипосо-
бан, II, 27.000; Зеленгора,
двособан, ВП, 29.000.
„Лајф” (396), 317-634,
061/662-91-48. (210148)

СТАРА Пошта, двособан,
I, 43.500; центар, салон-
ски, 86 м2, 42.000 и 114
м2, 67.000. „Лајф” (396),
317-634, 061/662-91-48.
(210148)

СОДАРА, сређен, 74 м2, I,
41.500; једнособан, VII,
17.000. „Лајф” (396), 317-
634, 061/662-91-48.
(210148)

СОДАРА, двособан, VI,
26.500 и двособан, призе-
мље, 28.000. „Лајф” (396),
317-634, 061/662-91-48.
(210148)

ДОСИТЕЈА Обрадовића,
65 м2, IV, 42.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (210150)

ЦЕНТАР, нов, I, 100 м2,
75.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (210150)

КОТЕЖ 2, двособан, 64
м2, ЦГ, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (210150)

КОТЕЖ 2, први део, 50 м2,
сређен, 33.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (210150)

ШИРИ центар, нови
укњижени станови: 48 м2,
двособан и 28 м2, једносо-
бан, власник. 063/208-
352. (210153)

КОТЕЖ 2, двособан, 60
м2, IV, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, I, ЦГ, 26.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. 

ТЕСЛА, једноипособан,
47 м2, III, ТА, 24.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. 

КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 м2, III, ЦГ, 42.000, до-
говор. (336),  „Олимп”,
351-061, 063/274-951. 

ШИРИ центар, двоипосо-
бан, новоградња, 50 м2, I,
ЕГ, са стварима 35.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898. 

КОТЕЖ 1, двоипособан,
70 м2, VI, ЦГ, сређен,
42.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
78 м2, VII, ЦГ, 35.000.
(336) „Олимп”, 351-061,
063/274-951. 

ПРОДАЈЕМ стан у цен-
тру, Улица Жарка Фогара-
ша, дуплекс, 40 м2 + 20
м2, 26.000 евра. Тел.
069/123-11-12. (210166)

ХИТНО, Стрелиште, дво-
собан, 62 м2, ВП, 29.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (210189)

КОТЕЖ 2, перфектно сре-
ђени, двособан, 52 м2, I,
35.000; једноипособан, 49
м2, VI, 30.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (210189)

СТРОГИ центар, двоипо-
собан, 63 м2, V, 43.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (210189)

СОДАРА, трособан, рађе-
но купатило, 59 м2, TA, II,
35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (210186)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.500.
(49), „Мустанг”,  062/226-
901. (210186)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, I, леп распоред, 23.500.
(49), „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (210186)

СОДАРА, леп двособан,
51 м2, V, TA, 25.000. (49),
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (210186)

СОДАРА, квалитетан дво-
собан, 67 м2, X, ЦГ,
31.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (210186)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
39 м2, ЦГ, VI, 20.000. (49),
„Мустанг”,  062/226-901.
(210186)

МИСА, „Тргопродукт”, 37
м2, II, ТА, 17.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(210186)

ДОЊИ град, кућа сређе-
на, са два стана, ЕГ, плац.
064/066-78-43. (210184)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, ВП, ЦГ + тераса, по-
друм. 064/066-78-43.
(210184)

СОДАРА, двоипособан,
61 м2, ЦГ, ВП, 29.500.
„Перфект”, (097),
064/348-05-68. 

СТРЕЛИШТЕ, почетак,
двособан, 59, I, TA, гаража,
подрум, 26.000. 064/206-
55-74, 362-027. (210208)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
једнособан, 33 м2, пети,
ЦГ, сређен, 17.000. 362-
027, 064/206-55-74.
(210208)

КОТЕЖ 2, двособан, од
29.000; Котеж 1, једно-
собни од 21.000 до
24.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (210215)

ЦЕНТАР, двоипсобан, са-
лонски, 68 м2, II спрат,
ПВЦ, ЦГ, две терасе, пар-
кинг. 013/319-014. (210213)

ТЕСЛА, једнособан, II, 28
м2, ЦГ, 18.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (210220)

ТЕСЛА, двособан, I, ТА,
27.000; Стрелиште, двои-
пособан, 55, 32.000; дво-
ришни, шири центар, 32,
11.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (210215)

МАРГИТА, двоипособан,
ВПР, I, 55 м2, гас, 39.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(210220)

КОТЕЖ 2, једнособан, III,
лифт, 38 м2, ЦГ, 23.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30. (210220)

ЦЕНТАР, двособан, II,
лифт, 58 м2, ЦГ, 38.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30. (210220)

ТЕСЛА, двособан, II, 53
м2, ЦГ, 30.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (210220)

СОДАРА, трособан, III,
83 м2, ЦГ, 45.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (210220)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру, 55 м2, II
спрат, ЕГ, сређен. Тел.
064/528-32-10. (210222)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан или кућу с вашим
плодоужитком (остајете у
стану), склапање уговора
подразумева плаћање ва-
ших месечних рачуна.
061/324-40-85. (210201)

ДВОСОБАН стан, Тип
Станко, 50 м2 + подрум,
реновиран и одмах усе-
љив, укњижен, власник.
065/380-93-57. (210234)

ПРОДАЈЕМ стан у стро-
гом центру од 45 м2, са
грејањем. 069/217-28-60.
(210230)

СОДАРА, 60 м2, двоипо-
собан, двостран, ТА,
35.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20. 

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
Синђелићева 21-б.
064/440-35-42. (210274)

ПРОДАЈЕМ прелеп стан
на Тесли. 066/937-00-13.
(210267)

ПРОДАЈЕМ салонски
стан у центру, 86 м2,
38.000 евра. 069/225-90-
67. (210269)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
згради, центар, са ЦГ,
власник. 064/507-00-84.
(210271)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 57 м2, Стрелиште,
власник, нова градња.
063/779-59-07. (210288)

ПРОДАЈЕМ салонски
стан, строги центар, 85
м2, без улагања. Тел.
064/255-61-50. (210290)

СТАН, Тесла, први спрат,
38 м2, ТА грејање, сређен,
цена договор. 063/894-
22-52. (210295)

ДВОСОБАН стан, Котеж
1, Ослобођења, IV спрат,
није последњи, сређен.
064/218-15-72. (210305)

КОТЕЖ 1, 42 м2, три собе,
тераса, ЦГ, усељив, 30.000.
063/808-95-53. (210315)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
центар, за становање или
пословни простор, повољ-
но. 063/165-22-54. (210327)

САМАЧКИ, II, ЦГ, 16,
13.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (210335)

НОВОГРАДЊА, усељиви
станови, 45 и 78 м2, добра
позиција. 062/443-367.
(210326)

МИСА, поткровље, са
свим прикључцима, 100
м2, власница, договор.
065/333-55-25. (210328)

ПРОДАЈЕМ регал, витри-
не, комоде, ормане, кре-
вете, тепихе, кухиње, су-
допере, радне столове,
кревете на спрат, сто са
угаоном клупицом, сан-
дук за веш, француски
лежај, разно. 064/155-38-
13. (210317)

КОТЕЖ, III, 37, 22.000,
Котеж, IV, 54, 30.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (210335)

ТЕСЛА, I, 46, 40.000; цен-
тар, III, 32.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (210335)

СТРЕЛИШТЕ, VII, 52,
23.000; III, 71, 35.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (210335)

КОТЕЖ 2, IX, 39, 18.500,
Тесла, ПР, 41, 24.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (210335)

КУПУЈЕМ стан до 20.000
евра, дајем ауто, остало кеш.
064/199-43-42. (210099)

КУПУЈЕМ једноипосо-
бан, двособан, Тесла, Ко-
теж 1. 062/207-004.
(210150)

КУПУЈЕМ једноипособан
стан, нижа спратност до
18.000 евра, исплата од-
мах. 062/191-75-35.
(210148)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (210305)

ОЗБИЉНА породица с де-
тетом тражи кућу, стан на
чување, наше режије, ПА,
БГ и околина. 064/125-
99-23. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
65 м2, намештен, ЦГ, ин-
тернет, кабловска.
063/454-011. (СМС) 

ИЗДАЈЕМ трособан лукс

стан, 64 м2, Котеж 1, ЦГ,

комплетно намештен.

064/422-69-67. (СМС) 

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, стамбена зграда,
Браће Јовановића 33-д.
063/163-19-90. (109562)

ИЗДАЈЕМ стан двособан
на Стрелишту. 063/759-
17-37. (209501)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру, без грејања, на ду-
же. 063/617-421. (209843)

ИЗДАЈЕМ кућу, први
просек, Братства–једин-
ства 8. Тел. 312-895.
(209945)

ГАРСОЊЕРА, намеште-
на, центар, централно
грејање, први спрат, згра-
да, повољно. 064/992-91-
61. (209944)

САМЦУ издајем собу у
центру града, повољно.
Тел. 062/377-345,
013/315-297. (209950)

ГАРСОЊЕРА за издавање.
061/175-00-15. (209966)

ДВОСОБАН стан за изда-
вање. 064/145-47-48,
063/897-21-73. (209966)

ИЗДАЈЕМ намештене
гарсоњере, ТА грејање,
Котеж 1, нова Миса, ме-
сечно плаћање, депозит.
063/281-891. (109986)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
2. Тел. 063/334-703.
(209983)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
намештен, једнособан +
гарсоњера, комфорно.
Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45. (209984)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли. 063/877-
25-31. (209978)

ИЗДАЈЕМ стан, центар
Стрелишта, полунаме-
штен, 50 м2. 064/959-98-
83. (209990)

ИЗДАЈЕМ ненамештен јед-
нособан стан на Тесли, 41
м2. 064/137-92-61. (209991)

ИЗДАЈЕ се празан двосо-
бан стан, нова Миса, пећи
на гас, клима, интерфон,
телефон, кабловска, ин-
тернет. 343-675. (209560)

ИЗДАЈЕМ намештен
двоипoсобан стан у цен-
тру, Доситејева. Тел.
065/248-81-87. (210003)

ИЗДАЈЕМ једнособан не-
намештен стан на Стрели-
шту. 063/275-395. (210005)

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси, намештен. Тел.
064/953-27-88. (210001)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан комфоран стан
у центру Панчева. Тел.
013/348-486. (210010)

ИЗДАЈЕМ собу самцу,
употреба кухиње и купа-
тила. Тесла. 064/316-60-
40. (210013)

СТАН, Котеж 2, Војвођан-
ски булевар 50, стан 20,
на дуже. 013/315-062,
013/377-529. (210022)

ЈЕДНОСОБАН стан у кући,
намештена кухиња, Пан-
чево. Ж. Зрењанина 120-б.
063/725-23-43. (210021)

ИЗДАЈЕМ у Самачком на-
мештену гарсоњеру с пар-
ним грејањем, на дужи
период. 069/049-12-55,
063/895-16-72. (210023)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
ришни стан, погодан за
две особе. Тел. 064/160-
46-39, 013/333-517.
(210028)

МАЊИ једнособан стан,
Тесла, ЦГ, потпуно наме-
штен, 100 евра + депозит.
064/884-24-37. (210030)

ДВОСОБАН, 40 м2, наме-
штен, ЦГ, кабловска, цен-
тар, за две запослене од-
расле особе. 063/124-10-
18. (210040)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан на Миси са ЦГ.
069/720-835. (210032)

КОД БОЛНИЦЕ, издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 70 евра. 065/353-
07-57. (210043)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру, без грејања,
центар, клима. 064/202-
76-95. (210045)

ИЗДАЈЕМ собу с употре-
бом кухиње и купатила.
321-408. (210050)

НАМЕШТЕНА гарсоњера
за самца или самицу.
064/866-21-13. (210056)

ИЗДАЈЕМ намештену ку-
ћу, Милке Марковић 7.
064/396-16-79. (210060)

ЈЕДНОСОБАН намештен,
40 м2, у згради, ЦГ, каблов-
ска, Стрелиште, 80 евра.
063/803-05-69. (210054)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
самицама, самцима, по-
себан улаз, грејање. Тел.
065/592-78-83. (210103)

ДВОСОБАН намештен
стан, ЦГ, Котеж 1.
060/876-08-09, после 17
сати. (210112)

ИЗДАЈЕМ стан, 41 м2, на
Котежу 1, код окретнице.
Тел. 063/361-530. (210116)

ИЗДАЈЕМ 32 м2, једносо-
бан, намештен, I, К. Мар-
ка 34-ц. 063/893-04-46.
(210097)

ИЗДАЈЕМ радницима со-
бе с купатилом, грејањем,
посебан улаз. 064/264-02-
39. (210121)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, велик, прелеп,
нова Миса. 062/161-48-
74, 013/373-027. (210118)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на дужи период, Котеж 2.
063/721-65-13. (210074)

ИЗДАЈЕМ трособан и
двособан дворишни пра-
зан стан. 064/224-12-60.
(210084)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
двособан, 50 м2, ЦГ, нена-
мештен. Тел. 063/478-
480. (210126)

ИЗДАЈЕМ, Содара, полу-
намештен стан, 56 м2, код
„Турске главе”. 063/755-
57-96. (210138)

ТЕСЛА, гарсоњера, рено-
вирана, комплетно опре-
мљена, X, лифт, издвоје-
на кухиња, тераса, шаљем
слике мејлом, вајбером.
060/323-69-63. (210140)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан,
намештен, 60 м2, Кара-
ђорђева. 064/994-13-16.
(210141)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан, 35 м2, у ши-
рем центру, код школе
„Бранко Радичевић”, гре-
јање на струју, ТА пећ, це-
на 80 евра. 064/327-55-
30. (210147)

ИЗДАЈЕМ једноипособан не-
намештен стан у Улици Ми-
лоша Требињца, код Болни-
це. 063/809-51-72. (210151)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан. 060/030-11-62.
(210156)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан на Тесли,
грејање на гас, цена 120
евра. 064/363-66-81.
(210157)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, код Стоматоло-
шког, 80 евра. 064/192-
18-14. (210196)

ИЗДАЈЕМ стан, 38 м2, на-
сеље Тесла. Тел. 060/311-
38-98. (и)

ИЗДАЈЕ се намештена со-
ба у центру. 063/761-03-
56. (210172)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на новој Миси,
звати до 15.15. 060/370-
32-99. (210174)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан. Тел. 355-815,
062/887-17-55. (210175)

ИЗДАЈЕМ новију кућу,
100 м2, са окућницом у
центру Старчева. Тел.
353-500. (210178)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у приватној кући на Стре-
лишту. 062/114-63-73.
(210188)

СТРЕЛИШТЕ, издајем
једнособан комплетно на-
мештен, ЦГ. 061/224-47-
97. (210184)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, 40 м2, нова Миса,
ЦГ, кабловска, засебан
улаз. 063/802-05-04.
(210212)

ЦЕНТАР, двоипособан,
салонски, ненамештен,
68 м2, ЦГ, паркинг, 130
евра, депозит. 064/238-
16-84. (210213)

КУЋА се издаје код хоте-
ла „Тамиш”, пословно-
стамбене намене.
062/347-667. (210221)

КОТЕЖ 1, издајем празну
гарсоњеру у згради, ЦГ.
064/610-52-38. (210207)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Зеленгора, близу „беово-
за”, ТА грејање, ADSL,
IPTV. 064/837-26-28.
(210219)
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РЕНОВИРАН једнособан,
намештен, кабловска,
клима, шири центар, од-
мах усељив. 062/966-84-
52. (210229)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
ЦГ, III спрат, 55 м2.
064/149-42-23. (210235)

ИЗДАЈЕМ намештену со-
бу на Стрелишту.
060/157-00-15. (210254)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Тесла.
060/631-75-00. (210263)

ТРОСОБАН стан, 67 м2,
Стрелиште, I спрат, ЦГ,
ненамештен, на дуже.
064/410-25-86. (210261)

ЈЕДНОСОБАН ненаме-
штен стан, Л. Толстоја 20,
градско грејање, калори-
метар. 063/285-525.
(210299)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен, Котеж 2.
063/854-90-85. (210297)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли, ненаме-
штен, 34 м2, грејање.
063/751-42-92. (210321)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 064/422-08-25.
(210322)

НАМЕШТЕНИ станови,
једнособан, 70 евра, јед-
ноипособан, 80 евра, код
хотела „Тамиш”. 064/122-
48-07. (210324)

ПОВОЉНО издајем гар-
соњеру, у строгом центру,
полунамештену. 064/540-
99-87. (210327)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, центар
Стрелишта, III спрат.
064/124-48-15. (210316)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ЦГ, високо приземље, у
Косте Абрашевића.
060/632-80-01, 060/053-
94-86. (210334)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-
тру, „Трубач”, 20 м2.
063/694-860. (209069)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ Њего-
шева 2. Тел. 065/555-13-
76. (209736)

ПОСЛОВНО-МАГАЦИН-
СКИ простор на издава-
ње, комплетно опремљен,
повољно. 062/162-53-21.
(109717)

ИЗДАЈЕМ локал 18 м2,
угао Б. Јовановића и С.
Саве, новоградња, изоло-
ван, повољно. 063/752-
04-00. (209600)

ЗЕЛЕНА пијаца, издајем
локал 25 м2, одличан, по-
вољно. 064/226-91-30.
(209672)

ИЗДАЈЕМ потпуно опре-
мљен фризерски  салон,
могућност ортаклука.
060/043-52-98. (210009)

ИЗДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру „Трубач”.
064/370-79-47. (209963)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, две просторије по
25 м2, строги центар,
Жарка Зрењанина 11, по-
годно за агенције, канце-
ларије, представништва,
бутике и сл. 060/690-51-
33, 013/352-506. (209970)

ПРОДАЈЕМ локале у цен-
тру 24 и 29 м2. 060/312-
90-00. (21009)

ИЗДАЈЕМ локале у цен-
тру, 26 и 30 м2. 064/143-
52-98. (21009)

ПРОДАЈЕМ локал 20 м2, у
Браће Јовановића, разра-
ђен. 060/028-14-80.
(210039)

ИЗДАЈЕМ и продајем ло-
кал на Зеленој пијаци.
064/942-89-29. (210042)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци. Тел. 063/808-
58-16. (210064)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрели-
ште, 18 м2, Карађорђева,
20 м2, приземље. 063/173-
64-93. (210051)

ИЗДАЈЕМ локал, ново, упо-
требна, 42 м2, Светог Саве
85. 063/309-535. (210120)

ЛОКАЛ за издавање, 30
м2, Милоша Обреновића
9, повољно. 065/461-11-
46. (210127)

КЛУБ дискотека, Ковачи-
ца, потпуно опремљен и
разрађен, 120.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (210093)

ИЗДАЈЕМ локал 100 евра,
Његошева – радионица,
70 евра, Карађорђева.
064/994-13-16. (210141)

ПРОДАЈЕ се унутар Зеле-
не пијаце локал од 25 м2,
17.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (210189)

ИЗДАЈЕМ локал код пија-
це, близина три школе,
изузетно, прометно.
060/351-03-56. (210209)

ЦЕНТАР, локал 50 м2, из-
лог, паркинг, грејање од
1. 12. 2015. 060/151-20-
46. (210204)

ЛОКАЛ на Зеленој пија-
ци, продајем. 061/254-73-
76. (210280)

ХАЛА, зидана, 90 м2, на Ја-
бучком путу, 25.000 евра.
069/213-97-37. (210252)

ЛОКАЛ за издавање, бив-
ша апотека, Ж. Зрењани-
на 43. Тел. 063/281-464.
(210238)

ЛОКАЛ код Аутобуске
станице, клима, тенда,
решетка, сређен, 20 м2.
064/199-49-96. (4637)

ПОТРЕБНА жена до 35
година за рад у фаст-фу-
ду „Гирос”. 063/736-38-
98. (381) 

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац”, потребне рад-
нице за роштиљ и у кухињи.
063/897-55-04. (209595)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за шивење за
ибердек. 060/027-57-01.
(209985)

ПОТРЕБНА девојка за
рад на рецепцији. Рад у
сменама, обавезно позна-
вање енглеског. 060/043-
52-98. (210009)

КАФЕ „Фламинго” тражи
девојку за рад, са иску-
ством, слободни дани.
069/364-10-04. (210211)

ПОТРЕБАН пекар за
хлеб, сомуне и пецива са
искуством. 064/120-09-
42. (210218)

РЕСТОРАНУ „Поко-локо”
потребна радница за рад
у продаји. 064/874-03-11.
(210102)

НОВООТВОРЕНОЈ фир-
ми потребни кол операте-
ри. Позвати сваким рад-
ним даном 062/975-05-
68, од 9 до 16 сати, или
пријаве слати на ascen-
tro.amd@hotmail.com.
(210128)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”, по-
требни пица-мајстор и
раднице за палачинке.
062/339-279. (210304)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу на Стрели-
шту. 060/304-07-64.
(210268)

БИЛИЈАР клубу „Master
Pool” потребна радница.
064/119-11-09. (210285)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ по-
требан радник. 063/865-
27-76. (210310)

АУТО-СЕРВИСУ „Реноау-
то Панта”, потребан је ау-
то-механичар. Заинтере-
совани се могу јавити на
тел. 064/132-96-63.
(210314)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу, са иску-
ством, Кафе „Петица”,
код Аутобуске станице.
064/997-79-09. (210320)

ПИВНИЦИ „Тасина ме-
хана”, у Банатском Но-
вом Селу, потребне коно-
барице. Тел. 063/708-33-
72. (210331)

ПОТРЕБНИ бравари, за-
варивачи са искуством.
Тел. 060/510-09-58.
(210338)

ТРАЗИМ посао возача Б,
Ц, Е категорије за унутра-
шњи саобраћај. 064/125-
99-23. (СМС) 

ОЗБИЉНА жена, мајка тро-
је деце, тражи посао, сређи-
вање и чишћење вашег до-
ма. 064/125-99-23. (СМС) 

СПРЕМАЛА бих ваше до-
мове, канцеларије, кафи-
ће, озбиљна жена мајка
троје деце. 064/125-99-
23. (СМС) 

КЕРАМИЧАР Далибор,
комплетна адаптација,
одвожење шута, изолаци-
ја, превоз кипером.
063/191-69-75. (СМС) 

ПОПРАВЉАМ пећи кре-
ка весо, алфа камине,
шпорете, ватростално
стакло... 064/235-56-04.
(СМС) 

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором „тома
винковић”. 064/163-58-
85. (208199)

МОЛЕРСКИ радови,
063/746-77-58, електри-
чар, 063/730-50-21, мај-
стори из Падине.
(208465)

ЧАСОВИ, основе елек-
тротехнике, професор са
искуством. 062/801-97-
58. (108198)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (208706)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (208766)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (208764)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање, во-
де, канализације, кабина,
славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76.
(209516)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова, каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(209627)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А
Панчево, машински сече-
мо влажне зидове, гаран-
ција. 060/691-01-13.
(109695)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, брзо и по-
вољно. 060/330-72-08.
(209695)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање
паркета. 013/602-701,
064/341-79-60. (209907)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте заве-
се, уграђујем, попра-
вљам, тражим посао.
063/882-25-09. (209948)

РОЛЕТНЕ, АЛУ и ПВЦ
столарија, поправљам,
уграђујем, ново. 063/820-
70-39. (209958)

ПРОДАЈЕМ половно: ре-
гал 2 м, кухиња, фрижи-
дер, електролукс веш-ма-
шину. 063/896-53-52,
355-581. (209956)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (209967)

ШАМОТИРАЊЕ шпорета
за ложење, пећи, чистим
каљеве пећи. 064/437-64-
33. (209980)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (209992)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсарски, електричар-
ски радови, повољно.
060/521-93-40. (210038)

МАТЕМАТИКА, физика,
статистика, информати-
ка: могућност месечног
плаћања, професор. Цен-
тар. 013/353-569,
061/603-94-94, 066/405-
336. (210031)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, бој-
лери, индикатори, купа-
тила, ТА. 062/271-661,
061/132-85-43. (210027)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила, кана-
лизације, адаптације, за-
мене, поправке. 331-657,
063/777-18-21, 064/495-
77-59. (210052)

СПРЕМАМ станове, кан-
целарије, пеглање, чува-
ње деце. 063/430-409.
(210067)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпо-
рета, грејача. Слободан,
063/865-80-74. (210070)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар, 013/351-
073, 064/157-20-03. (210035)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица. Закази-
вање и пратња до лекара.
063/868-04-51. (210096)

ЧАСОВИ математике за
основце и средњошколце, Со-
дара. 064/651-17-51. (210095)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и лаки-
рање. 061/314-90-18, 601-
892. (210073)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, педантно, молер
тражи посао. 233-38-64,
063/738-58-02. (210129)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушења канализације,
адаптације купатила, сер-
вис, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (210131)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером, до два кубика.
065/334-23-38. (210191)

ОДГОВОРНА жена спре-
ма станове и пословне
просторе, ради све кућне
послове, негује старије
особе, обавља куповину и
плаћање рачуна. 064/520-
39-75. (210160)

ОСНОВИ електротехнике
и математика. Часове во-
ди професор. Телефон
060/352-07-40. (210167)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ва-
шег телевизора и поста-
вљање ТВ и сателитских
антена. 064/866-20-70.
(210171)

МАТЕМАТИКА часови за
основце и средњошколце,
повољно. 061/360-49-74.
(210179)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефтино,
21 годину искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (210223)

ПРЕВОЗ робе и ствари
пик-апом, комбијем или
камином, селидбе с мон-
тирањем и демонтира-
њем намештаја. Дејан,
061/626-14-50, 065/440-
97-00. (210200)

МЛАДА и одговорна жена
врши услуге чишћења
станова, кућа, пословног
простора, помоћ стари-
јим лицима, свакодневно
кување, договор. 064/929-
19-46. (210197)

ВРШИМО све врсте фи-
зичких послова: утовар-
истовар робе, селидбе, се-
чење и цепање дрва, ко-
пање, одвоз шута и старог
и непотребног намештаја.
Чишћење подрума, тава-
на и шупа и сви слични
послови. Дејан, 065/440-
97-00, 061/626-14-50,
341-571. (210200)

МАШИНСКО бушење ру-
па за стубове, за ограду,
за винограде, воћњаке,
монтирање ограде, огра-
ђивање плацева, двори-
шта. Дејан, 065/440-97-
00. (210200)

ОЗБИЉНА одговорна же-
на с искуством, чувала би
старију особу или децу.
062/167-67-69, 064/928-
90-38. (210226)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, ограде, капије,
врата, полирање прохро-
ма, месинга, повољно.
Тел. 060/140-54-44, Дуле.
(210242)

ИЗРАДА сплавова, понто-
на, чамаца. Тел. 064/160-
32-34. (210275)

ЗАВАРИВАЧКО-БРАВАР-
СКИ радови: надстре-
шнице, ограде, капије,
спирално степениште, га-
раже, веранде, хале.
060/575-55-02. (210275)

ПСИХОЛОГ, терапија,
едукације, разговори, лај-
фкоучинг, њујоршки сер-
тификати (SAD). Тел.
061/198-32-32. (210282)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, крчење, фрезира-
ње башта. 064/196-17-32.
(210257)

МАСЕРКА, релакс, пар-
цијална и антицелулит.
062/817-17-31. (210250)

ПРОФЕСОР физике у
средњој школи, часови
физике, математике
основцима, средњошкол-
цима. 063/708-65-83.
(210264)

КЕРАМИЧАР, квалитет-
но, повољно. 063/318-
780. (210293)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (210318)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (210336)

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 дина-
ра, с пик-апом, комбији-
ма, камионима, екипа
радника, монтирање, де-
монтирање, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту на-
мештаја, селите се без
стреса. Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700 динара,
услуга селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т, камиони-
ма 3, 5 и 7 т, са радници-
ма или без њих, у свим
правцима, плаћање могу-
ће чековима, 100 дана и
преко рачуна. Борис,
013/352-236, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom-
b o n c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ станова, лока-
ла, кућа, магацина, екипа
радника, све по вашој же-
љи, за фирме специјални
попусти, бесплатан дола-
зак и процена посла од 00
до 24 сата, за вас радимо
и недељом. Изаберите
најбоље. Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап, ком-
би 1,5 т, камиони 3–7 т,
утоварна рампа, са рад-
ницима или без њих, га-
ранција за безбедност ва-
шег намештаја, могућ-
ност складиштења ства-
ри. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (Ф)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. 

СЗР „МАКИ” постављање,
хобловање, полирање и
лакирање. Мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (206354)
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БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицира-
ње, 28 година с вама, га-
ранција. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. 

ОДГУШЕЊЕ одвода и ка-
нализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”. 062/532-
346. (208297)

ПАРКЕТ, постављање, хо-
бловање, полирање, лаки-
рање, пратећи материјал,
мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-
45-31. (208701)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лу-
кић”, поправља веш-ма-
шине, бојлере, фрижиде-
ре, шпорете, термопећи,
е л е к т р о и н с т а л а ц и ј е .
060/180-02-83, 062/186-
48-22, 013/251-28-97.
(208805)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117, 013/365-
051. (208651)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комарни-
ци. Израда, монтирање,
поправке. 063/775-96-08,
013/353-923. (209091)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (209404)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила, кана-
лизације, адаптације. за-
мене, поправке. 331-657,
063/777-18-21, 064/495-
77-59. (209123)

КОМБИ превоз робе и се-
лидбе, грађевински мате-
ријал, шут. Слободан.
064/348-00-08, 062/850-
36-58. (209842)

ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-14-
77, 013/311-514. (109658)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-
мионом, Војводина, Ср-
бија, с радницима или
без. Најповољније Иван.
063/107-78-66. (ф)

КОМБИ превоз  до 2,5 то-
не роба, селидбе, најпо-
вољније. 069/260-00-40.
(210039)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, квали-
тетно, брзо и изнад свега
повољно. 061/141-38-02,
064/145-89-98, 063/160-
36-15. (210135)

РОЛО НАЈ вам нуди по-
правку, уградњу ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина,
роло-врата (челичних, за-
штитних), тенди. Ми смо
најквалитетнији, најјеф-
тинији, с највећом гаран-
цијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-21-
80. (2010086)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила и кана-
лизације, водоводне адап-
тације, замена вирбли,
батерија, вентила и сани-
тарије, 0–24 сата, дола-
зим одмах, пензионерима
екстра попуст. 013/235-
39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (210109)

СЕРВИС телевизора, про-
даја половних, поправка
бојлера, електричар, ау-
то-електричар, остало.
063/800-01-96. (210111)

РОЈАЛ МГ, уградња, по-
правка: ролетне, венеци-
јанери, тракасте, римске,
панелне, роло, зебра заве-
се, хармо-врата, туш-ка-
бине, комарници, тенде,
роло-заштитна врата. Го-
ран, 013/351-498,
063/816-20-98. (210115)

ПОПРАВКА веш-маши-
на, судо-машина, фрижи-
дера, замрзивача и остале
беле технике. „Фриго Пе-
ђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (210124)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила и кана-
лизације, водоводне адап-
тације. Замена вирбли,
батерија, вентила и сани-
тарије. Све за воду, 0–24
сата, пензионерима екста
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-
63, 061/317-26-33.
(210110)

ЛИМАРСКИ радови, из-
рада и монтирање грађе-
винске лимарије, санаци-
је старе, као и кровова.
Хидроизолација равних
кровова. Најјефтиније.
064/903-39-23. (210197)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-
ром, повољно песак, шљу-
нак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(209943)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, попра-
вљамо квалитетно, с га-
ранцијом. „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (21203)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз бес-
платан. 302-820, 064/129-
63-79. (210199)

КИРБИ, дубинско усиса-
вање, прање тепиха, на-
мештаја. Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-49-
07. (210294)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 064/317-
10-05, „Скочко”. (21023)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
062/156-02-07, 064/317-
10-05, „Саша”. (210273)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/156-
02-07, 064/317-10-05,
„Скочко”. (210273)

ПЕРФЕКТ, зидање малте-
рисање, фасаде, глетова-
ње, кречење, кров, лами-
нати, керамика. 063/122-
14-39. (210272)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фасадерски, гипсани ра-
дови, постављање лами-
ната, керамике, провери-
те. 062/816-66-78. „Тип-
топ”. (210229)

БРАВАРСКА галантерија,
степеништа, гелендери,
капије, ограде, устакљи-
вање тераса, метал-дрво.
066/908-66-58. (210337)

МОМАК, слободан, 43 го-
дине, жели познанство
даме ради везе, повреме-
них сусрета. 061/304-70-
66. (СМС) 

ТРАЖИМ жену до 55 го-
дина, за рад у кући, пра-
ње, чишћење, за бесплат-
но становање. 064/437-
63-59. (209935)

НА ПРОДАЈУ назимад
40–60 кг и ситроен 1.4 ди-
зел. 618-330. (209974)

НЕМАЧКИ пензионер, 67
година, тражи слободну
жену 52–60 година, за за-
једнички живот без ика-
квих обавеза. 064/501-91-
05, 236-72-95. (209989)

ПЕНЗИОНЕР шездесетих
година, упознао би сродну
душу ради дружења, про-
вода, дочек Нове године.
064/503-54-40. (210060)

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћом диплому ОШ „Ђура
Јакшић”, на име Милан
Младеновић. (210291)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољ-
но. 063/709-44-97.
(209598)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, двосо-
бан, паркинг, кабловска.
063/759-98-77. (210046)

ДИВЧИБАРЕ, издајем
апартмане за четири и
шест особа. Тел. 063/368-
448. (210104)
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Последњи поздрав на-

шој драгој

ТАЊИ

ЈОВАНИЋ

Породице РАСТОВИЋ

и ОБРАДОВИЋ

(63/210205)

ТАЊА 

ЈОВАНИЋ

Сузе које теку испраћа-

ју душу у нови свет, где

ћемо се опет срести.

Твоја ЛУЦЕ

(64/210205)

ТАЊА

ЈОВАНИЋ
С вером у вечни живот,

твој одлазак није крај

пута, већ улазак у све-

тлост која сједињује.

СЛАЂАН, БОЛА и ГАГА

(65/210205)

ТАЊА 

ЈОВАНИЋ
Добили смо у теби

искреног и правог мо-

литвеника у царству не-

беском. 

Поносни смо на тебе!

СЕЈА, СИНИША, 

СТЕФАН и УРОШ

(66/210205)

Последњи поздрав на-

шој директорки и коле-

гиници

ТАЊИ 

ЈОВАНИЋ

од запослених 

у Сектору за правне

и кадровске послове.

(97/4637)

ЈОЦА ТРНОВАЦ
1957–2015.

Последњи поздрав драгом колеги.

Дом омладине Панчево
(3/ф-2129)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи

(„Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,

24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС,

132/2014 и 145/2014)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам,

грађевинске и стамбено-комуналне послове

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД 

План детаљне регулације блока 115 у Омољици –послов-

на зона са рециклажним центром за привремено склади-

штење отпада ради третмана и његовог даљег пласмана.

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулаци-

је блока 115 у Омољици – пословна зона са рециклажним

центром за привремено складиштење отпада ради трет-

мана и његовог даљег пласмана (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана биће одржан у трајању од 15 да-

на, и то почев од 19. новембра до 4. децембра 2015. године.

Наведени плански документ биће изложен на рани

јавни увид  у згради Градске управе града Панчева, Трг

краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом спрату, као и у

канцеларији 610, сваког радног дана од 9 до 15 сати. Све

информације у вези са Огласом могу се добити  путем

телефона 013/308-905. 

План ће бити доступан јавности и у дигиталном об-

лику, током раног јавног увида, на званичној интернет

страници града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети

примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у

писаном облику, Градској управи града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе града Панчева,

Трг краља Петра I бр. 2–4, Панчево.  Евидентиране примед-

бе и сугестије могу утицати на планска  решења. (Ф-2130)

На основу чл. 10, став 1 и 2, а у вези са чл. 29, став 1. и

3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

гласник РС” 135/04, 36/09), даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и

организације  да је овај орган донео Решење којим се

носилац пројекта „Божић и синови” д. о. о. Панчево,

ослобађа од израде Студије о процени утицаја на живот-

ну средину пројекта мобилног постројења за третман

опасног отпада (отпадних катодних цеви уклоњених из

одбачене електронске и електричне опреме индексног

броја: 16 02 15*). 

Увид у донето решење може се извршити  у просто-

ријама Министарства пољопривреде и заштите животне

средине у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Бео-

град, канцеларија 428, сваког радног дана од 11 до 14 са-

ти и на веб-сајту http://www.eko.minpolj.gov.rs/oba-

vestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, у року

од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу

надлежном органу против Решења о ослобађању од из-

раде Студије у року од 15 дана од дана објављивања

огласа.

(ф)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

ЗА РЕШАВАЊЕ

СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ 

КУПОВИНИ 14 СЕОСКИХ КУЋА

СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ

Град Панчево обавештава избеглице и бивше избе-

глице које су, услед догађаја из периода од 1991. до

1995. године, стекле статус избеглице у Републици Ср-

бији, без обзира на њихов статус у време решавања

стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колектив-

ним центрима или неком другом виду колективног сме-

штаја, формалног или неформалног и угрожене избе-

глице у приватном смештају и бивше носиоце станар-

ског права, а које су без трајног решења у земљи поре-

кла или Републици Србији, а све према утврђеним кри-

теријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу

помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

при куповини 14 сеоских кућа са окућницом и доде-

лу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног

програма, Стамбени програм у Републици Србији,

Потпројекат 2 – сеоске куће (у даљем тексту: Јавни

позив), бити објављен 4. јануара 2016. године на

огласним таблама града Панчева и месних заједница

града Панчева и на интернет презентацији града

www.pancevo.rs и Комесаријата за избеглице и ми-

грације www.kirs.gov.rs.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање

стамбених потреба избеглица које имају пријављено бо-

равиште/пребивалиште на територији града Панчева

кроз куповину сеоске куће с окућницом у маскималном

износу до 9.500 евра у динарској противвредности и до-

делу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у

циљу побољшања услова живота) у максималном изно-

су до 1.500 евра у динарској противвредности, по поро-

дичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може

додатно да учествује сопственим средствима у реализа-

цији помоћи за решавање стамбених потреба у износу

до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са

окућницом (у максималном износу до 4.750 евра у ди-

нарској противвредности). Помоћ се додељује за купо-

вину сеоске куће с окућницом која се налази на терито-

рији Републике Србије. Предметна сеоска кућа с окућ-

ницом мора бити уписана у катастру непокретности, без

терета на објекту и земљишту и мора испуњавати основ-

не услове за живот и становање.

Јавни позив траје од 4. јануара 2016. до 17. фебруа-

ра 2016. године. Све информације у вези с поменутим

јавним позивом заинтересована лица могу добити пу-

тем телефона: 013/308-818 или код повереника за избе-

глице, Трг краља Петра I 2–4.

(Ф)

Стари Тамиш а. д. Панчево расписује Конкурс за

радно место:

1. Дипломирани пољопривредни инжењер (технолог

заштите биља)

2. Дипломирани пољопривредни инжењер ратарства

3. Пољопривредни техничар

Мејл адреса на коју можете слати биографију је:

zaposlenje@staritamis.rs

Или поштом на адресу:

Стари Тамиш а. д. Панчево

Кестенова 004

26000 Панчево

с назнаком:

ЗАПОСЛЕЊЕ 

Конкурс је отворен до 17. децембра 2015. године.

(Ф)

Радно време
благајне: 

понедељком и
уторком

од 8 до 20, 

а осталим
радним данима
од 8 до 13 сати

УСЛУГЕ 

РАЗНО

ТУРИЗАМ 
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Последњи поздрав брату

ИЛИЈИ

26. Х 2015.

од сестре ВИДЕ 

и сестричине СТАНИЦЕ

из Старчева.

(31/210048)

Последњи поздрав дра-

гој комшиници

ВИДИ 

СТОКИЋ

од станара у Браће 

Јовановића 24-ц.

(35/210075)

Последњи поздрав

СЛОБИ

од тетке ВИДЕ и сестре

СТАНИЦЕ из Старчева.

(4/209974)

Последњи поздрав драгој ћерки, сестри, тетки и

свастици

ЛЕПИ
2. I 1954 – 23. XI 2015.

Вољени никада не умиру. Све док наша срца ку-

цају, живећеш у њима.

Твоји: мајка ДАНИЦА, сестра СЛАВИЦА, 

зет ЗОРАН и сестрићи ИГОР и СТЕФАН
(55/210168)

Последњи поздрав дра-

гој кеки 

ЛЕПИ

Воле те твоје душе

ИГОР и СТЕФАН.

(56/210168)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга

БОСА ДРЧА
1949.

преминула у 66. години.

Сахрана ће бити обављена 27. новембра 2015. године, у 13 сати, на

гробљу у Качареву.

Ожалошћени: супруг МАРКО, синови МИЛОВАН и СИНИША,

снаја МАЈА и унуци БОЈАНА, ПЕТАР и АНА

(90/210333)

Драгој тетки

БОСИ

последњи поздрав.

Живот није био благ према теби, а ти си

увек била блага према њему и онима који

су те окруживали.

Сестричина СИЛВАНА НОВАКОВИЋ 

с породицом

(91/210333)

Драгој сестри

БОСИ ДРЧИ

последњи поздрав 

од сестре БОРКЕ и НИКОЛЕ.
(92/210333)

Драгој сестри

БОСИ ДРЧИ

последњи поздрав од брата БОРЕ 

и снаје ЈОВАНКЕ с децом.
(93/210333)

Последњи поздрав

БОСИ ДРЧИ

од РАЈКА, ВУКИЦЕ, МАРИЈЕ и ДРАГАНЕ.

(94/210333)

Последњи поздрав прији

БОСИ ДРЧИ

од породице

ДРАГОВИЋ.

(95/210333)

Последњи поздрав

БОСИ ДРЧИ

од породице МРЂА.

(96/210333)

Обавештавамо све запослене и пријатеље

да је преминуо наш запослени 

ЖЕЉКО

САВКОВИЋ

Запослени Јавног комуналног предузећа

„Зеленило” Панчево увек ће се сећати

Жељка као драгог друга и колеге.

Колектив ЈКП-а „Зеленило” Панчево

(88/Ф-2132)

Последњи поздрав на-

шој драгој мами, баки,

ташти

ЕРНИ 
ВЛАЈНИЋ

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Ћерка НАДА, 
зет ЈОВИЦА и унуке

ВЕСНА и ЈЕЛЕНА 
с породицама

(70/40238)

Последњи поздрав

ЕРНИ 

ВЛАЈНИЋ

Ћерка ЈУЛКИЦА, зет

РАДЕ и унуци ДЕЈАН 

и СРЂАН с породицама

(71/210239)

24. новембра 2015, у 89. години, премину-

ла је наша

ДАНИЦА ВАСИЉЕВСКИ
1927–2015.

Сахрана ће се обавити 26. новембра 2015,

у 14 сати, на Старом православном гро-

бљу, у Панчеву.

Ожалошћени: синови МИЛАН и ЈОВАН,

ћерка НАДА, снаје ВЕРА и СНЕЖАНА,

унучад ПРЕДРАГ, ТИЈАНА и БОБАН, 

праунучад и остала родбина и пријатељи

(82/210277)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 24. но-

вембра 2015, у 88. години, преминула наша драга

ЈЕЛИЦА ЈОШИЋ

Сахрана је обављена 25. новембра 2015, у 15 са-

ти, на Новом гробљу, у Панчеву.

Ожалошћени: кћерка СЛОБОДАНКА, 

зет МИЛАДИН, унука ВАЊА, праунуци

и остала родбина
(59/210198)

После дуже и теже болести преминуо је наш вољени

СТОЈАН МИНОСКИ
1939–2015.

Сахрана је обављена 25. новембра 2015, на гробљу у Јабуци.

Ожалошћени: супруга БОЖИДАРКА, синови ЗОРАН и ГОРАН,

снаје СНЕЖАНА и ЛИДИЈА, унуке ЗОРАНА и ЈОВАНА,

унуци УРОШ и МИЛОШ, свастика ПАЦА, 

многобројна родбина и пријатељи

(69/210234)

,,ПАНЧЕВАЦ”

телефон:

013/301-150
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Последњи поздрав драгој колегиници 

ТАЊИ ЈОВАНИЋ

Колектив „ХИП–Азотаре”
(80/ф-2131)

ТАЊА ЈОВАНИЋ

Колеге и пријатељи: МИЛЕ, 

ЧКОЊА и АЦА

(83/210278)

ТАЊА ЈОВАНИЋ

Синдикат сменских и производних 

радника „Азотаре”

(84/210278)

Заувек нас је напустила

ТАЊА ЈОВАНИЋ

Последњи поздрав драгој пријатељици.

ПЕЂА ЂОРЂЕВИЋ с породицом
(72/210241)

ТАЊА ЈОВАНИЋ
19. VIII 1964 – 24. XI 2015.

Заувек ћеш бити у нашим срцима, хвала ти за све.

Мама АНЂЕЛКА и син ДУШКО

(61/21020

Последњи поздрав нашој драгој

ТАЊИ

од комшија из улаза Б.

(62/210205)

Последњи поздрав 

ТАЊИ ЈОВАНИЋ
од ДЕЈАНА, НЕМАЊЕ, ВЕЛИБОРА, МИЛОША, 

ДАНИЕЛА и СТЕФАНА.

(77/210249)

Последњи поздрав 

ТАЊИ ЈОВАНИЋ
од Душкових колега из ХИП „Азотаре”

– Комерцијале.

(89/210296)
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Прошло је годину дана

откад тебе нема

ВЕСНА 

ТАХИРОВИЋ

Тебе нема, ал ћеш веч-

но живети у нашим ср-

цима. Почивај међу тво-

јим анђелима!

Твоја сека БОКИ и зет

ВЕЉКО с породицом

(58/210187)

Прошла је тужна годи-

на, драги наш Бобане

БОЖИДАР 

БАРОШ

Време које пролази не

умањује бол и сећање

на твоју несебичну љу-

бав и доброту.

Твоја породица

(73/210243)

БОЖИДАР 

БАРОШ

2014–2015.

Вечно ћемо те чувати у на-

шим срцима и мислима.

Породица МАРЧЕТИЋ

(74/210243)

БОЖИДАР

БАРОШ
Година је прошла, туга

остала. Твоја доброта

греје наша срца и пока-

зује нам пут.

Заувек остаје слика нај-

бољег ујке.

БОЈАЏИЕВСКИ

(75/210247)

28. новембра, у 12 сати, на гробљу у Војловици,

даваћемо годишњи помен

НАТАЛИЈИ САДАК

Знала си колико те волимо, али не знаш колико

недостајеш супругу АНДРЕЈИ, унуку САВИ 

и МИЛАНКИ.
(21/210000)

Прошле су две године откад није с нама наша

мама

ВЕРА РАДИЧЕВИЋ

Недостаје нам пуно.

НЕНА и ЦОКИ
(78/210255)

Петнаест година

ДАМИР КАПС

Душо мамина, године

пролазе, али бол и туга

остају.

Твоја мама, брат 

РОБЕРТ, снаја 

НАТАША и братанице

ТАША и ДОРА

(81/210266)

29. новембра 2015, у 11 сати, одржаћемо помен нашем вољеном

ЈОВИ ЧИЗМАШУ МУЊИ

Петнаест година откад ниси с нама...

Нека су ти лакши небески салаши, а болни и тужни су сви дани наши.

Породица

(85/210281)

Прошло је дванаест туж-

них година од смрти на-

ше драге

ЈАГОДЕ 

ШВЕЦ

27. XI 2003 – 27. XI 2015.

Успомене и сећање не

бледе.

У срцу те чувају твоји:

супруг АЛЕКСАНДАР,

ћерке ОЛИВЕРА 

и САНДРА, унуци 

ЖЕЉАНА 

и АЛЕКСАНДАР и зет

БОБАН.

(86/210284)

Наша драга

НЕВЕНКА НИШКАНОВИЋ
28. III 1940 – 20. XI 2015.

преминула је 20. новембра 2015, у 76. години. 

Вечно ће је волети и чувати од заборава њена породица
(32/210061)

Изненада је преминуо наш

БОШКО ЦОЛИЋ
1948–2015.

Наш вољени преминуо је 18. новембра, али ће

заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА, син СРЂАН,

снаја ИВАНА и унуци АЛЕКСА и УРОШ
(47/210142)

БОШКО 

ЦОЛИЋ

У 68. години си изгубио

утакмицу живота.

Збогом!

Пријатељи 

ПАНАЈОТОВИЋИ

(60/210202)

Издахнула је моја Фе-

лика

ФЕЛИЦИЈА 

ЈОВАНОВИЋ

рођ. Волдран

1936–2015.

С љубављу 

и поштовањем 

МИРЧИЦА и ПЕРА

(54/210165

Последњи поздрав бра-

ту Зорану

ЗОРАН 

МИЛОШЕВ

1942–2015.

Нека те анђели чувају!

Брат СТАНИША и снаја

МИЛЕНА, БИЉА и

ДРАГАН с породицама

(20/209999)

Последњи поздрав вољеној

МИЛИЦИ БАНЧАК
рођ. Бугариновић

28. VIII 1943 – 22. XI 2015.
Нека те Господ
настани тамо где
блиста светлост
вечног живота.

Заувек твоја сестра ЈАСМИНА и сестричина 
ВИОЛЕТА с породицом

(29/210044)

Мојој јединој тетки

МИЛИЦИ БАНЧАК
рођ. Бугариновић

Ниси знала како да убијеш прошлост, да је из-

бришеш, не би ли те мање болела. Желим да се

твоја напаћена душа напокон одмори и пронађе

мир и спокој међу твојим најближима.

Сестричина ВИОЛЕТА с породицом
(30/210036)

Последњи поздрав нашем

ЗОРАНУ МИЛОШЕВУ
1942–2015.

Наш вољени преминуо је 21. новембра, али ће
увек живети у нашим срцима.
Отишао је тихо и неприметно за свој рођендан,
али никада неће из нашег живота.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, ћерке 
СЛОБОДАНКА и МАЈА, унуци МИЛАН,

АЛЕКСАНДАР и БРАНИСЛАВ и снаја РУЖА
(19/209998)

ДРАГО 

ЈАКОВЉЕВИЋ

1942–2015.

Бато мој, почивај у миру!

Твој брат МИЛАН

с породицом

(5/209949)

Последњи поздрав дра-

гој мајци

НАЦКА 

НИКОЛИЋ

1932–2015.

Син ДРАГАН 

с породицом

(18/209997)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима 

од 8 до 13 сати

СЛОБОДАН

СТОЈКОВИЋ

1934–2012.

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Супруга РАДМИЛА са

ћеркама ЈЕЛИЦОМ,

ДАНИЦОМ

и ВЛАДАНКОМ

(9/209957)

ДОНКА 
МИТРЕВСКИ

из Јабуке

Мајко, ево већ 40 дана
без тебе, 40 непроспава-
них ноћи с мислима о
теби.

Никада те неће 
заборавити: ћерка 

ВЕРА, унука МИЛИЦА
и другарице с Тесле.

(43/210106)

ПОМЕН

НЕБОЈША 

СУЧИЋ БОКИ

Још увек си с нама.

Друштво из кафанице

(37/210080)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН 

СТАНКОВИЋ

2007–2015.

Они који су те волели,

нису те заборавили.

Мама НЕНА, СНЕЖА,

ЛИЈАНА и САША

(48/210146)
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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

,,ПАНЧЕВАЦ”

телефон:

013/301-150

28. новембра 2015, у 11

сати, даваћемо годишњи

помен нашем драгом 

ЂУРИ ЂУКИЋУ

Увек с нама.

Супруга НЕГИЦА, 

ћерка ЈЕЛЕНА 

с породицом и син 

ЗОРАН с породицом

(11/209

26. новембра навршава-

ју се две године откад

није с нама

МАНЕ 

ЖАКУЛА

Дани пролазе, а туга

остаје.

Твоји најмилији

(25/210024)

Прошло је четрдесет дана без нашег драгог

ЗЛАТОЈА ГАЛЕТИНА

Супруга ЛЕНКА и ћерке БИЉАНА и БЕБА
(26/210025)

27. новембра, у 10.30, на

Католичком гробљу, да-

ваћемо четрдесетоднев-

ни помен нашем драгом

БОГОСАВУ
КОТЕВСКОМ

Заувек ћеш остати у ср-
цима твојих најмилијих.

Синови КОСТАДИН 
и ЈОВАН с породицама

(27/210032)

Четрдесет дана ниси с нама, а још увек не верујемо. Губитак који

осећамо је тежак и дубок, али је љубав према теби велика и вечна.

Сви те пуно волимо. 27. новембра посетићемо твоју вечну кућу.

БОРИСЛАВ КАПОР
25. II 1934 – 18. X 2015.

Неутешна супруга АНИЦА и ћерке СЛАВИЦА, 

ГОРДАНА и ВИОЛЕТА с породицама

(28/4637)

29. новембра 2015, у 11.30, у Успенској цркви (цркви
са два торња), даваћемо једногодишњи помен нашем
драгом и вољеном

ЈОВАНУ ПАВЛОВИЋУ ЈОЦИ
Много нам недостајеш.

МИРА и ОЛИВЕРА
(34/210066)

27. новембра навршавају се две године од

смрти нашег драгог

ЖИВОЈИНА ТОМИНА 

ЖИКЕ

С поштовањем и љубављу чувамо сећање

на тебе.

Породица

(39/210085)

29. новембра навршава

се шест година

СЛОБОДАН
СТОЈИЉКОВИЋ
Љубав, бол и празнина
су вечни.
Супруга ЉИЉАНА, син

ВЛАДИМИР, ћерка 
БИЉАНА, снаја 

МАРИНА и унуци
ЂОРЂЕ и МИЛАН

(41/210100)

СЕЋАЊЕ

ОЛГА 
КАРБУНАР

из Црепаје

4. XII 2011 – 4. XII 2015.
Мајко наша, чувамо те
од заборава и с поносом
спомињемо.

Твоје: ЗЛАТА, БИСКА 
и ЉИЉА

(42/210105)

28. новембра, у 11 сати,

на Старом православ-

ном гробљу, даваћемо

годишњи помен нашој

драгој баки

ЈАСМИНА

СРДАНОВ

Твоји најмилији: 

МИЛИЦА с породицом

(46/210136)

30. новембра 2015. на-

вршавају се три године

откад нас је напустила

наша мајка

ПАРАСКЕВА

КОСТЕВСКА

1929–2015.

Хвала за све.

Твоја деца

(50/210159)

ПОМЕН

МИЛОРАД

ТРИФКОВИЋ

2013–2015.

Прошле су две године,

али сећање никада не

пролази.

Супруга МИЛКА и син

ДРАГАН с породицом

(52/210164)

ПОМЕН

МИЛОРАД

ТРИФКОВИЋ

2013–2015.

Време је прошло, а туга

је остала.

РАДОВАН и ЉУБИЦА 

с породицом

(53/210164)

У суботу, 28. новембра,

у 10.30, даваћемо ше-

стомесечни помен на-

шој мајци и баки

ЉУБИЦИ 

КРУДУЉ

Успомену на њу чувају

синови МИЛЕ и ПЕРА 

с породицама.

(36/210077)

БОЖИЦА 

УЗЕЛАЦ

30. XI 2014.

Прође година, проћи ће

и две, али у срцу туга и

бол остају вечно.

Мајко, много ти хвала!

Твоја МИРЈАНА

(44/210107)5

28. новембра навршава

се годину дана откад

ниси с нама

ЖИВА 

ЋУРЧИЋ

Заувек у нашим срци-

ма...

Твоји најмилији

(45/210134)

Сећање на нашег драгог

ДРАГАНА ВРХОВЦА
2010–2015.

Сваки дан без тебе боли.

Твоја љубав за нас је била снага, твоја снага под-

стрек, ветар да идемо право и остваримо своје

снове. Увек ћемо те волети и памтити.

Твоји најмилији: ВЛАДИМИР, ФИЛИП, 

ТЕОДОРА, НАТАША и ВУКИЦА
(49/210145)

Навршило се пола године откад нас је прерано напусти-

ла наша драга

др ДАНИЦА ДАНА ГЛИШИЋ
специјалиста педијатар

Полугодишњи помен нашој вољеној Дани даћемо у субо-

ту, 28. новембра 2015, с почетком у 11 сати, на гробљу

Котеж, у Панчеву.

Богате успомене на Данину велику доброту, бескрајну

благост и њену несебичну посвећеност породици и по-

слу, а посебно деци коју је обожавала и с пажњом и љу-

бављу лечила, заувек у срцима чувају њени: супруг 

МАНОЈЛО, синови МИЛАН, ЗОРАН и МАРКО, 

снаја ЈЕЛЕНА, унуке НИНА и МАША, сестра БРАНКА 

и породице ГЛИШИЋ, ЛАЗИЋ и ЈОВИЧИЋ
(17/209997)

Прошло је осам година

откако ниси с нама

СИМО 

МУЊАС

Ћерке МИЛИЦА 

и ЈАСМИНА 

с породицама

(87/210292)

СЕЋАЊЕ

ЧЕДОМИР 

КАРАФИЛОВСКИ

2005–2015.

И после десет година

бол и туга не престају.

Твоји најмилији

(68/210224)

ДОБРИЛА

ШАРАЦ

26. XI 2011 – 26. XI 2015.

По доброти ћемо те

памтити, с поносом по-

мињати и од заборава

чувати.

Твоји најмилији

(79/210260)

СЕЋАЊЕ

Прошла је година откако си нас напустио, воље-

ни брате и ујаче

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ ЈОЦА

С љубављу и поносом чувамо успомене на њего-

ву неизмерну љубав, доброту и племенитост.

Сестре МАРА и БЕБА с децом, САША, РИНА,

БОКА, МИЛИЦА и ГОГА
(67/210210)
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СЕЋАЊЕ

на драге родитеље и сестру

ПАВЛОВ

ОЛГА            ЛАЗАР           НАДА

2003–2015. 2008–2015.   МИЛАНОВИЋ

3. XII 2014 – 3. XII 2015.

С љубављу и поштовањем чувамо сећања на вас.

ЗОРИЦА и ЈЕЛИЦА с породицама

(1/209767)

Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо 29. новембра 2015, у 11.30, на Новом

гробљу, у Панчеву, одржати годишњи по-

мен нашој вољеној мајци

НАДА МИЛАНОВИЋ
1951–2014.

Синови НЕНАД с породицом 

и ВОЈИСЛАВ

(2/209934)

СЕЋАЊЕ

БАЛАЖ БОНИШ
30. XI 2014 – 30. XI 2015.

Ретко се рађа такав човек, а све речи су

сиромашне да би описале твоју доброту и

племенитост према свима.

Недостајеш нам пуно.

У вечном болу супруга ВЕРА 

и ћерка КАТАРИНА

(6/209952)

28. новембра 2015. годи-

не, у 11 сати, даваћемо

четрдесетодневни по-

мен мајци, ташти, све-

крви, баки и прабаки

АНИ

ТОМАШЕВИЋ

Много ми недостаје.

Нека је анђели чувају!

Њени најмилији

(7/209954)

ДРАГИ 

СТОЈАНОВИЋ
Увек си у нашим мислима.

Супруга с децом

(8/209955)

26. новембра двогодишњи помен вољеном сину

ЉУБА АНКИЋ

Две године туге и бола откако мајка сина нема.

(12/209969)

Двогодишњи помен брату и ујаку од сестре и се-

стрића.

ЉУБОМИР АНКИЋ

Туга и бол никад не престају.

(13/209969)

СЕЋАЊЕ

ШАТЛАН

МИЛЕ                  ДЕСАНКА
27. XI 2013.                         25. XI 2007.

двогодишњи помен                  осам година

Никад вас нећемо заборавити.

Ваши: син ЧЕДО, снаја МИРА и унуке ЈЕЛЕНА,

ВЕСНА и БОЈАНА
(14/209972)

Драги наш

ЖАРКО КРСТИН
30. XI 2005 – 30. XI 2015.

Прошло је тужних десет година откако ниси с

нама. Успомену на твој драги лик и доброту чу-

вамо у срцима.

Супруга СТАНКА и ћерка СНЕЖА с породицом
(15/209976)

Драгом зету

ЖАРКУ

Успомене на тебе не

бледе.

Твоји: НИКОЛА, 

МИЛОШ и КРУНА

(16/209977)

26. новембра  2015. навршава се четрдесет дана

откако нас је напустио наш вољени 

ЉУБЕ ЈОНОСКИ
1938–2015.

Постоји нешто што никад неће умрети, а то је

љубав, понос и сећање на тебе.

Воле те твоји: супруга РАТКА, ћерка МИРЈАНА,

син ВЛАДО и унуке ЈЕЛЕНА и ИВАНА 

с породицама.
(22/210016)

Прошла је тужна годи-

на откако није с нама

ЗАРЕ 

СТОЈЕВИЋ

С љубављу и поштова-

њем чувамо успомену

на тебе.

Твој брат КИРА 

с породицом

(23/210017)

1. децембра 2015. навр-

шава се година откако

није с нама наш

ЗАРЕ 

СТОЈЕВИЋ

Оставио си траг који се

не брише, доброту која

се не заборавља, тугу

која не пролази. 

Твоји: супруга ЛОЗА,

ћерке ГОЦА и СЛАЂА 

и унук МАРКО

(24/210018)

Прошло је тужних два-

десет година откад ви-

ше није с нама наша

ДОБРИНА 
ДРАГОЈЛОВИЋ

Драга мајко, заувек ћеш
остати у нашим срцима.
Поносни смо што смо те
имали.

Твоји најмилији

(33/210065)

Мој Јоле, у среду, 25. новембра 2015, навршило

се шест тужних месеци откад су те анђели одве-

ли Богу

ЈОЖЕФ КИШ

Воли те отац МИХАЉ, супруга ОЛИВЕРА, 

твој ВОЛОЂА с породицом, брат МИША, снаја

МИЛИЦА и братанац МИЛОШ с породицом
(38/210083)

АЛЕКСАНДАР РОБИЋ
2011–2015.

Никада те нећу заборавити.

Твоја сестра МИЛА

(40/210089)

2. децембра 2015. навршавају се три године од смрти

нашег драгог

НЕДЕЉКА МИЛОШЕВИЋА
Успомену чувају супруга КАТА и синови ДРАГИ 

и ЗОРАН с породицом.
(51/210163)

27. новембра навршава-

ју се две године откад

ниси више с нама

ТОМИСЛАВ

ЦВЕТКОВИЋ

23. XII 1949 – 27. XI 2013.

Tвоја супруга ВИНКА,

син ДРАГАН 

с породицом и ћерка

ДРАГАНА с породицом

(10/209959)

За шестомесечни помен

ЈОЖЕФ КИШ

Добри људи се никада не заборављају.

Колеге из Службе инспекције 

и контроле „ХИП–Петрохемије”
(78/210246)

Сећање на

АЛЕКСАНДРА РОБИЋА
2011–2015.

Живимо од успомена и никад нећемо престати

да тугујемо за тобом. 

Твоја КАЋА, ИВИЦА и АЛЕКСАНДРА 

с КАТАРИНОМ и МАЈА и ПЕТАР

са ЕМИЛИЈОМ и МАРКОМ
(57/210180)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Имате потребу да будете главни и
да све држите под контролом. Ипак,
поремећени односи у колективу те-
рају вас да већи део посла одрађује-
те сами. Напорна пословна недеља
одразиће вам се и на емотивни жи-
вот, тако да ћете више маштати него
што ћете стварно нешто урадити.

Анализирате своје грешке и
успехе, правите планове за бу-
дућност. То је добро – тако ћете
добити на времену да правилно
реагујете на предстојеће догађа-
је и заузмете положај који вам
припада. Превише сте емотивни.
Партнер вас подржава.

Иностранство или стране фир-
ме прави су изазов за вас. Упу-
стите се у ризик и профитираће-
те. Нисте много флексибилни ни
у послу ни у љубави. Партнер је
већ уморан од игре топло-хлад-
но. Клоните се старих љубави.

Полазите од себе кад процењује-
те своје сараднике. Знате да заком-
пликујете односе као нико. Прими-
рите се мало, јер ћете бити под лу-
пом. Интуиција је ваше оружје, љу-
бав је надахнуће. Без обзира на то
да ли сте слободни или заузети, љу-
бавне искрице су око вас.

Деловање сте свели на мини-
мум и нагомилавате проблеме.
Одредите приоритете и кратко-
рочне планове без великих идеја.
Емотивно веома нестабилан пе-
риод  може довести до већих не-
сугласица с партнером. Тактизи-
рајте.

Имате потребу да покажете сво-
ју креативност, али вас сарадни-
ци коче. Не улазите ни у каква
партнерства – доживећете финан-
сијски крах. Следи вам добар по-
словни ангажман. Немојте преви-
ше расправљати о ситницама,
промаћи ће вам крупне ствари.

Тренутно је у жижи ваших инте-
ресовања лично задовољство,
али уздржите се од непотребног
расипања новца. Превише идеа-
лизујете партнера или лажете се-
бе, мада ће бити много занимљи-
вих сусрета и лепих познанстава.

Контролишите свој бес, али
гласно се побуните против оних
који вас омаловажавају или желе
да преузму ваше заслуге за себе.
Покажите им ко сте и колико мо-
жете. Љубав је оно што вас моти-
више и даје вам снагу. Покажите
колико снажно знате да волите.

Превише размишљате о финан-
сијама, па ширите нервозу око
себе. Не будите превише сурови
према себи. Полако завршавајте
оно што сте занемарили. Само
привидно допуштате партнеру да
води главну реч да бисте избегли
сукобе.

Људи имају поверење у вас и
ваше идеје ма колико сулудо оне
деловале у тренутку. После тур-
буленција пред вама је једна
прилично мирна седмица, да
скоро видите светло на крају ту-
нела. Верујте партнеру, заједно
сте јачи.

Размишљате о финансијама, које
су вам камен спотицања, али мно-
га разрешења и неочекивани по-
вољни обрти ситуације крећу после
викенда. Сарадници ће вас пријат-
но изненадити својим ангажова-
њем. Емотивно сте нестабилни, па
су честе промене расположења.

Напокон можете очекивати по-
дршку од породице и претпоста-
вљених. Ваше идеје ће наилази-
ти на одобравање. Финансије
вам се поправљају. Једно зани-
мљиво познанство може вам из
корена променити живот, што за-
виси од вас.

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
4. октобра: Ану – Марина и Слободан Атанацковић; 12. октобра: Ангелину – Тања

Флечер и Растко Поповић;15. октобра: Терезу – Ана и Мирослав Суханек, Петру – Та-

тјана и Зоран Милошевић; 19. октобра: Миону – Јована и Мирослав Митровић; 23. ок-

тобра: Лану – Ивана и Драган Петрић, Емилију – Слађана и Жолт Биро, Михаелу –

Златка и Адам Томаш; 24. октобра: Неду – Љиљана Комаров и Немања Ристић; 25.

октобра: Дуњу – Дејана Стојадиновић и Ненад Станковић; 26. октобра: Тару – Сања

и Душан Суба; 27. октобра: Софију – Ивана и Златко Сианта; 28. октобра: Терезу –

Бранка Патић Живков и Јован Живков; 29. октобра: Лору – Весна Попин Иванова и

Иван Иванов Владимиров; 30. октобра: Софију – Марија и Фреди Сабо, Хелену – Зо-

рица и Зоран Вукадиновић, Анастасију – Јована и Никола Мандић, Неду – Марија Сто-

јановић и Дарко Ђорђевић; 3. новембра: Машу – Душица и Јован Балан; 4. новембра:

Милицу – Јелена и Синиша Славковић; 8. новембра: Милу – Соња и Немања Ергарац,

Мирјану – Елвира Боди и Томислав Иванов; 9. новембра: Машу – Душанка и Влади-

мир Попов, Нину – Јелица и Милан Богдановић; 11. новембра: Ивету – Ана и Павел

Плван, Уну – Стела и Никола Пијевчевић. 

Добили сина
12. октобра: Марка – Гордана и Горан Томашевић; 13. октобра: Саву – Алиса Ди-

мовић и Александар Маринковић; 22. октобра: Михајла – Марија и Божа Стојиљ-

ковић, Филипа – Маријана Вујић и Јован Рашков; 25. октобра: Давида – Анита

Алић и Златко Станојевић; 27. октобра: Матеиа – Санела и Дорел Шунда; 28. ок-

тобра: Николу – Драгана и Дејан Јаковљевић; 1. новембра: Стефана – Оливера и

Славољуб Коларски; 2. новембра: Филипа – Биљана Гетејанц и Дарјан Јон; 3. но-

вембра: Уроша – Маја и Лазар Протић, Дамјана – Бојана Недељковић и Дејан Јо-

ванов; 4. новембра: Андреја – Милица и Љубомир Радојковић, 5. новембра: Бо-

шка – Душанка и Саша Маглов;  6. новембра: Николу – Перунка и Јонел Бољанцу;

8. новембра: Вукана – Биљана и Благоје Шурбатовић, Лазара – Кристина Вечан-

ски и Милан Цветковић, Огњена – Милица и Дејан Поповић.

ВЕНЧАНИ

7. новембра: Зорица Николић и Александар Николић, Виолета Белић и Милан Станић,

Ива Голубичић и Милош Вучковић, Ивана Ђуриш и Жељко Павловић, Душица Антић и

Никша Требјешанин; 12. новембра: Ивана Леу и Јонике Жерављев, 14. новембра: Ма-

ријана Дудић и Дарко Михаиловић; 15. новембра: Илија Тарајић и Славко Спасић, Је-

лена Јуричан и Зоран Милосављевић.

УМРЛИ

5. новембра: Десанка Ђорђевић – 1293, Ђорђе Шорђан – 1934; 6. новембра: Мара

Драгој – 1952, Драган Ћулибрк – 1955, Марија Баџа – 1936; 7. новембра: Карло Чеке

– 1952, Добрила Јованов – 1926, Жарко Вулетин – 1928; 9. новембра: Милан Ердеља-

нац – 1958, Бранко Аризановић – 1954; 10. новембра: Мунира Бинђа – 1944, Ана Пан-

тић – 1927, Георг Илеш – 1931, Зорица Главонић – 1934, Стеван Линда – 1961; 11. но-

вембра: Олга Живанов – 1934, Никола Буразор – 1931, Здравка Несторовић – 1936,

Ивана Халупа – 1935; 12. новембра: Нада Релотић – 1932, Зорица Јованов – 1931, 13.

новембра: Ружа Марков – 1936, Ђура Ромчевић – 1931, Ержебет Биро – 1949, Буди-

мир Тубић – 1925, Анђека Циврић – 1947; 14. новембра: Јано Папуга – 1942, Петар

Живанов – 1947, Мишо Поволни – 1931, Салих Пандуровић – 1953; 15. новембра: Ма-

ринел Србу – 1959, Зорка Мићић – 1921, Алекса Трајковски – 1920, Сремка Милекић

– 1937; 16. новембра: Драган Јаковљевић – 1942, Соња Качунковић – 1936, Стеван

Радмановић – 1936, Жељко Савковић – 1970, Вера Војводић – 1946; 17. новембра: Ог-

њенка Кочић – 1935, Јованка Васић – 1947; 18. новембра: Силвија Далеа – 1933, Ми-

шо Жјак – 1931; 19. новембра: Ева Сампор – 1932, Мустафа Кучевић – 1960.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА –  Коњићев скок: Ако бринете за још неког осим за

себе, значи да волите. Судоку: 892564137, 176983452,

534172968, 913756284, 745328619, 628419375, 487231596,

359647821, 261895743. Анаграм:пласман у финале. Магични

штит 7 х 9: свезаност, резонатор, изолатори, панасоник, анато-

мија, сотонизам, псоријаза.

КОЊИЋЕВ СКОК

АНАГРАМ

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну за-

нимљиву мисао о љубави.

А- -БЕ, -КОГ ВО- -ТЕ

НЕ- -ЛИ- -НЕ- СЕ- О-

ЗНА- -КО -СИМ ЗА ДА

-ТЕ. ЈОШ -ЧИ БРИ- ЗА

МАЛА  ФИНО  УСПЕЛА

СУДОКУ

ЗАВРШНИЦА ТАКМИЧЕЊА (О = Н)

8 9 1 3

1 3 4

7 2

7 6

5 2 9

2 8 4 9 7 5

4 8 5 9

3 7 8

9 5

Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као за-

нимљива игра бројевима.

Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али та-

ко да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3

х 3 садрже бројеве од 1 до 9.

Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду,

ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. доведеност у везу, 2. шупљи си-

стем кроз чији отвор одјекују тонови одређене фреквенције, 3.

материјали који не проводе електрицитет, 4. јапански бренд

електронских производа, 5. наука о грађи људског тела, 6. скло-

ност злу, сатанизам, 7. хронична кожна болест (мед.).

МАГИЧНИ ЛИК 7 х 9

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

Речи су састављене од следећих слогова: А, ЗА, ЗА, ЗАМ, ЗО,

ЗО, И, ЈА, ЈА, ЛА, МИ, НА, НА, НА, НИ, НИК, НОСТ, ПА,

ПСО, РЕ, РИ, РИ, СВЕ, СО, СО, ТО, ТО, ТО, ТОР.
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Некада се с циркусом путо-
вало по целој Југославији, а
отада се доста тога промени-
ло за ово специфично зани-
мање, и то нагоре.

– Сада се све своди на арти-
стику и акробатику. Наши за-
кони одавно не дозвољавају ко-
ришћење лавова, слонова и
других атрактивних дивљих
животиња, изузев домаћих –

рирао на под. Наравно, ми ар-
тисти умемо да амортизујемо
пад, који је трајао „читаву” се-
кунду, што ми је деловало као
вечност, па сам имао времена
да размишљам о свему и сва-
чему. На срећу, доле је била
пиљевина, која је ублажила
ударац. Ипак, лакат ми је из-
летео и добио сам потрес мо-
зга. Све у свему, преживео
сам, у чему ми је обилато по-
могао и бог, па сам већ након
две недеље поново наступао –
присећа се овај становник Де-
бељаче.

Зид смрти
У Нађевој породици је, поред
артиста, било и возача на зиду
смрти. Ради се о оцу Јовици и
стрицу Саши, који су, поред
осталог, често гостовали у Пу-
ли, на месту на којем је поро-
дица фронтмена култног бен-
да „Атомско склониште” Бру-
на Лангера држала луна-парк
и стрељану.

– На једном од тих вашара
је настао и чувени хит „Ато-
маца” – „Паклени возачи”:
„Два брата рођена, на зиду
смрти...” Поред њих двојице,
и мама је, и то прва у Југи,
вертикално возила „пеглицу”
у том огромном бурету, а за
њом и прва стричева жена. По
завршетку основне школе и ја
сам то радио све док отац ни-
је пао с мотора 1997. године.
И то баш у Дебељачи, на ва-
шару, након чега је провео го-
дину дана у гипсу. Поред тога,
стриц је у Дервенти мотором
излетео из бурета у шатор за
видео-игрице и потом је пет
дана био у коми. Можда је и
због свега тога тај вид забаве
данас ишчезао – наводи Пе-
рица Нађ.

Ових дана на панчевачким
улицама чуло се: поново је
циркус у вашем граду!

И то након дужег времена
онај прави-правцати, с велелеп-
ном шатром, урнебесним клов-
новима, одважним гутачима
пламена, тетама на трапезу...

У преводу – циркуска дру-
жина под називом „Медрано”
обрела се протеклих дана на
платоу иза Дома војске, на
шта су малишани (заједно с
родитељима), држећи у рука-
ма незаобилазне кокице и
шећерну вуну, аплаузима и
узвицима одобравања про-
пратили сваку акробацију,
смејали се луцкастим кловно-
вима и у неверици, разрогаче-
них очију, посматрали факи-
ре на ексерима и комадима
стакла...

И када је, након извесног иш-
чекивања, упаљен лајт-шоу,
из сенке је изронио човек на
трапезу у црвено-црном ко-
стиму, вратоломно се окретао
и спуштао низ конопац; по-
том је девојка у жуто-црном
трикоу на маленом столу из-
вела стој на глави. Уследио је
трбушни плес даме с блешта-
вим крилима; гутач пламена
је бљувао ватру као љута
аждаја, факир је „безбрижно”

тлама, једно другом скидали
гаће и, напослетку, „бацали
коске” малишанима...

Можда и најупечатљивија
тачка била је она када су њих
двоје летели, то јест јездили
држећи се за завесе...

„Медрано” фром Дебељача
Реч је о Елени, Рускињи с Кри-
ма, и њеном мужу, јунаку ове
приче – Петру Нађу. Тридесет-
петогодишњи артиста циркуса
„Медрано”, стално настањен у
Дебељачи. Након што је (где
би другде него) у циркусу упо-
знао споменуту Рускињу, која
је завршила артистику у Узбе-
кистану, оженио се њоме у
емисији „48 сати свадба”.
Истовремено му се и брат вен-
чао с једном Бугарком.

Перица је у циркусу од ро-
ђења, попут његових родите-
ља, бабе и деде и с мајчине и
са очеве стране и свих преда-
ка у последњих пет или шест
генерација.

– Потомак сам двеју цирку-
ских фамилија – тата је био
ваздушни акробата; мама се
бавила оријенталним плесом

ЦИРКУС У НАШЕМ ГРАДУ

АКРОБАТИКА КОЈА ОСТАВЉА БЕЗ ДАХА

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” ор-
ганизују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке не-
деље биће представљени љубимци за бесплатно удомљава-
ње, односно објављене њихове фотографије са основним по-
дацима.

Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обаве-
зати на то да ће својим будућим љубимцима пружити аде-
кватну негу.

Мајче
Малену женку, стару три месе-
ца, волонтерка Друштва прија-
теља животиња „Љубимци” спа-
сла је са улице и збринула зајед-
но с мајком и целим леглом.

Кад порасте, биће средњег ра-
ста. Здрава је, разиграна и нави-
кла на друге животиње и на жи-
вот у дворишту.

Могућа је стерилизација на-
кон удомљавања.

Хаски
Женка хаскија, стара око
годину дана, тражи нови
дом, с обзиром на то да
садашњи власник више
није у могућности да бри-
не о њој.

Добро се односи према
људима и другим псима,
а досад је живела у боксу
и дворишту.

Савршени је другар за
предстојеће зимске дане.

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.

Четврти пут заредом омољич-
ка образовна установа окити-
ла се наградом на конкурсу
„За чистије и зеленије школе
Војводине”, који се већ шест
година организује под покро-
витељством Покрајинског се-
кретаријата за урбанизам,
градитељство и заштиту жи-
вотне средине. На овај начин

су млади еколози из ОШ „До-
ситеј Обрадовић” још једном
показали колико се обзирно
односе према природним ре-
сурсима у свом најближем
окружењу.

Само признање било је вео-
ма подстицајно и састојало се
од две активности, које су реа-
лизоване у првој половини
овог месеца.

Најпре су учитељице До-
брила Пурковић и Гордана Јо-
сиповић похађале дводневни
семинар за наставнике у Еко-
кампу „Радуловачки” у Срем-
ским Карловцима. У том пре-
лепом месту, препуном инте-
ресантних грађевина, недељу
дана касније боравили су и
омољички ученици и њихови
ментори, који су, у оквиру јед-

са змијама и ситном магијом,
док је, на пример, баба била
државни артиста у циркусу
„Адри”. Прве кораке напра-
вио сам са четири године, ка-
да су ме звали мали Пакиста-
нац; носио сам шалваре и ву-
као неку змију од два метра.
На трапезу сам дебитовао с
тринаест година, а озбиљнији
ангажман добио сам у цирку-
су „Корона” из Србобрана.
Потом сам радио у аустриј-
ском „Гертнеру”, одакле сам
отишао у Тунис, па поново у
Аустрију и Словенију. Када
ми се отац разболео 2008. го-
дине, након чега је и преми-
нуо, вратио сам се у Србију.
Отада па до данас поново сам у
„Корони”, тренутно нашем је-
дином правом циркусу – почео
је причу артиста.

У међувремену је било сва-
каквих догодовштина, али и
опасних ситуација, попут оне
када је у Пожаревцу 2001. го-
дине пао с трапеза са висине
од седам метара.

– Пукла ми је сајла, а буду-
ћи да увек радим без заштит-
не мреже, директно сам ате-

нодневног излета, обишли и
заштићено подручје Парк
природе Фрушка гора.

Групу је чинило осамнаесто-
ро основаца, учесника у поме-
нутом еко-пројекту, а с њима
су кренуле и по једна учитељи-
ца и васпитачица, као и две
теткице. Сви они били су део
великог тима који је у претход-
ном периоду вредно радио и
чинио да им школа буде што
„лепша и зеленија”.

Поред њих, на овај излет су
ишле још две групе од деветна-
есторо чланова из Предшкол-
ске установе „Дечја радост” и
ОШ „Исидора Секулић”.

Том приликом малишани
су похађали радионице у рас-
кошној природи јединствене
војвођанске планине и ужива-
ли у испијању чаја у тамо-
шњем планинарском дому,
након чега су обишли знаме-
нитости Сремских Карловаца
и возили се бродићем по Ду-
наву. Ј. Ф.

искуствима, поред Крушевца, је-
дина светла тачка управо је Пан-
чево, које је имало и традицију
што се тиче колега – чувени чи-
ка Панта балансирао је на јед-
ном прсту на флаши, док је чи-
ка Томица био врсни мађиони-
чар, а надам се да ће се појави-
ти и нове генерације – у опти-
мистичном духу завршава вр-
сни циркусант.

лешкарио на ексерима и бо-
соног газио по стаклу; наочи-
та девојка вртела је и пет ху-
лахопова истовремено, а жон-
глери с бакљама еквилибри-
рали су на једном штапићу.

А онда су маце вешто хода-
ле по греди и скакале кроз
обруч; око заносне лепотице
увијали су се рептили – бели
питон и шарена боа констрик-
тор, а између тих озбиљних
тачака су кловница и кловн –
Лики и Кики – засмевали пу-
блику тако што су трапаво на-
бацивали алке, „тукли” се ме-

куца, маца, као и змија, које су
третиране као кућни рептили.
Насупрот томе, у многим за-
падним земљама, попут Фран-
цуске, ситуација је потпуно
другачија. Када је реч о ино-
странству, с обзиром на то да
сам наступао у пола света, знам
да је циркус популаран у мно-
гим државама, пре свега оним
некадашњег Источног блока,
као што је Бугарска, где у јед-
ном граду у сезони буде и по
десетак представа. Дотле је код
нас супер ако их буде једанпут
у четири године. Према мојим

Где год да се нађе, Перица
Нађ једва чека да се упале
светла и изађе пред публику.
А онда заборави на све – муке,
болове, проблеме... И то му је
сав живот – кад спакује ша-
тру, напусти наш град и завр-
ши сезону на овим простори-
ма, запутиће се у Француску,
Шпанију, Италију... Тако је у
његовој породици већ децени-
јама, а како ствари стоје, и де-
ца Филип (9), Константин (5)
и Катарина (3) кренуће истим
стопама...

Ј. Филиповић

ДДЕЕЧЧЈЈАА  УУССХХИИЋЋЕЕЊЊАА

Најбројнији у публици свакако су били малишани, који ни-

су крили усхићење доживљеним.

На Светлану Крстић, којој је ово први пут да гледа цир-

кус, најјачи утисак су оставили гутачи ватре. За разлику од

ње, Валентина Дани је већ била једанпут, а овог пута тачка

на трапезу оставила ју је без даха.

Викторија Вила је била одушевљена змијама, Јелену

Станковић је задивило жонглирање ватром, док су се Лани

Луковић највише допале маце. Вероватно и зато што код ку-

ће има две: Лејди и Луис, које полако дресира – тренутно их

учи да отварају врата.

ИЗЛЕТ ЗА НАГРАЂЕНЕ ОСНОВЦЕ

Мали чувари велике мајке природе



ра је успела да освоји само 15
поена у првом сету, изненађе-
ње је било на помолу...

Одлична одбојка играла се
и у другом сету. Водила се
равноправна борба и побед-
ник се није могао наслутити
до самог краја. Ипак, нешто
чвршћи блок домаћих одбој-
кашица допринео је да резул-
тат превагне на страну Визу-
ре. У наставку сусрета шампи-
онке су се консолидовале,
прорадио им је напад, па су
оне постале тим који диктира
темпо игре. „Лавицама” је по-
чела да опада концентрација,
постајале су уморније, почеле
су да греше... Визура је то уме-
ла да искористи, преокренула

је резултат и на крају је осво-
јила сва три бода.

Без обзира на нови пораз,
„лавице” су у дуелу с фавори-
том показале да су на добром
путу. Форма им је у успону, а
како време пролази, постају
све јаче и уиграније. Никога
не би требало да зачуди када
ускоро Динамо „скине и неки
велики скалп”.

Одбојкаши старчевачког Бор-
ца остварили су и четврту побе-
ду у Првој лиги. Они су про-
шлог викенда с тешког госто-
вања у Косовској Митровици
донели два бода, јер су истои-
меног домаћина победили са
2:3, по сетовима: 25:21, 16:25,
30:32, 25:20 и 9:15.

У Инђији је прошлог викен-
да одржано Првенство Вој-
водине у каратеу за кадете,
јуниоре и млађе сениоре у
катама и борбама. У веома
јакој конкуренцији КК Мла-
дост је имао своје представ-
нике у свим узрасним кате-
горијама.

Најуспешнији је био ка-
дет Срђан Јокић, који је у
категорији преко 70 кг по-
стао шампион Војводине у
борбама. Екипа кадета у са-
ставу: Срђан Јокић, Тибор
Мичик, Филип Секулић и
Ненад Арамбашић освојила
је друго место, а вицешам-
пион наше покрајине по-
стао је и тим јуниора, у са-
ставу: Александар Спасић,
Стефан Алексић и Филип

Николић. Сребрним одлич-
јем се окитио и млађи сени-
ор Стефан Алексић у кате-
горији до 84 кг.

Бронзане медаље су зара-
дили: Тибор Мичик, Филип
Секулић, Александар Спа-
сић и Филип Николић, а
освајањем петих места на

Првенство Србије су се пла-
сирали и Јана Којчић и Не-
над Арамбашић.

– Веома сам задовољан
учинком наших такмичара.
Успели смо да направимо
добар колектив из којег из-
лазе успешни људи – рекао
је Тихомир Макитан, тренер
КК-а Младост.

Шампионат државе биће
одржан идућег викенда у
Чачку.

оно што је било најбоље у том
тренутку – жестоким напади-
ма ка голу Цемента чували су
сопствену мрежу. И не само
да су успели у тој намери већ
су направили велико изнена-
ђење и стигли до вредне побе-
де. Гол одлуке постигао је
„џокер” тренера Стевановића
– Жељко Стајчић, у послед-
њим минутима сусрета. Био
је прецизан с беле тачке.

– Свака част момцима.
Претрпели су много неправда
ове јесени. Овом победом су
само показали да имају ква-
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЖЕЛЕЗНИЧАР ЧВРШЋИ ОД ЦЕМЕНТА
Са играчем мање 
до победе

„Зимовање” са 
осамнаест бодова

Утакмицама петнаестог кола
спуштена је завеса на јесењи
део првенства у Српској лиги
група „Војводина”. Тренутно
најуспешнији фудбалски ко-
лектив у Банату – панчевачки
Железничар – на СЦ-у „Мла-
дост” је савладао Цемент из Бе-
очина са 2:1 (0:0) и освојио но-
ва три бода, па ће много мир-
није отићи на зимску паузу.

По веома хладном времену
и врло лошем терену, пред
око 200 најхрабријих гледа-
лаца, момци које предводи
тренер Александар Стевано-
вић извукли су тренутни мак-
симум својих могућности и
заслужено стигли до важне
победе. Панчевачка „дизелка”
је играла храбро, организова-
но, с јасном амбицијом у овом
мечу. Било је и грешака, има-
ли су и гости своје шансе, али
је одбрана домаћег тима, коју
је предводио голман Брани-
слав Катанић, деловала веома
сигурно, па је осујетила све
нападе Беочинаца.

Све што је било најинтере-
сантније у овом дуелу, дого-
дило се у другом полувреме-
ну. После неколико пропу-
штених прилика на обе стра-
не Цемент је у 67. минуту
стигао до вођства, али при-
мљени погодак није демора-
лисао фудбалере Железнича-
ра. Заиграли су још ангажова-

Међународни турнир „Тро-
феј Партизана” одржан је
прошлог викенда у Београ-
ду, а наступило је око 600
бораца из Републике Српске,
Румуније, Македоније, Црне
Горе и Србије. Динамо се
представио са 26 такмичара,
које су предводили Љубомир
Станишић и Петар Илијин.

Највредније трофеје су за-
служили: Марија Стојанов-
ски, Никола Мирковић,
Алекса Ђуровић, Андријана
Кртенић и Филип Француз.
Сребрне медаље су освојили
Матија Стојановски, Милица
Секуловић и Матеја Зубовић,
а бронзама су се окитили:
Никола Долинга, Милена Се-
куловић, Јелена Стојановски
и Владимир Богдановски.

На овом турниру су се
надметали и чланови ЏК-а
Панчево, које је предводио
тренер Марко Атанасов.

Бронзане медаље су осво-
јили Нина Албијанић, Ми-
хајло Вуковић и Александар
Лупулов, а учествовали су и:
Милица и Немања Нишић,
Лазар Ваневски, Милена Ву-
јовић, Матеја Михајлов, Фи-
лип Паланачки и Милош
Гичков.

литет за овај ранг. Надам се
да ће се у пролећном делу пр-
венства ствари око нашег клу-
ба померити набоље – рекао је
Александар Стевановић, тре-
нер фудбалера Железничара.

„Дизелка” је први део шам-
пионата окончала на дванае-
стом месту на табели, са
осамнаест бодова, колико има
и једанаестопласирани Це-
мент. Иза ње су Борац из Са-
кула и Банат, са по једанаест,
Долина с десет и Вршац с де-
вет бодова.

Турнир Прве савезне лиге у
џуду одржан је прошлог ви-
кенда у Зрењанину. Учество-
вало је девет екипа, које су
биле подељене у две групе.
Панчевачки Динамо је имао
скор од два пораза и једне по-
беде, па је тако заузео треће
место у својој групи, а пето у
укупном пласману. Панчевци
су изгубили од Трудбеника и
домаћег Пролетера са по 2:0,
а са истим резултатом савла-
дали су новосадски ЏУНС.

Тим из нашега града
предводио је тренер Љубо-

мир Станишић, а наступили
су: Филип Ринковец, Алекса
Стојадинов, Игор Омаста,
Иван Остојић, Димитрије
Цветановић, Игор и Стојан
Секулић, Коста Илијин,
Милош Палоц, Младен Бу-
ља, Урош Ћирић и Немања
Русо.

Најуспешнији члан екипе
био је Алекса Стојадинов,
који је остварио све три по-
беде. Такође, треба истаћи
да је Славко Станишић био
један од делилаца правде на
овом турниру.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

БОРЦИ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

Борац донео два 
бода из Косовске 
Митровице

Победа Одбојке 013

Првенствена трка за бодове у
Суперлиги за одбојкашице
постаје све занимљивија.
Елитни шампионат наше зе-
мље одавно није био тако ква-
литетан и уједначен, па љуби-
тељи игре преко мреже из ко-
ла у коло имају прилику да
присуствују добрим и неизве-
сним мечевима. Један од њих
се одиграо прошлог викенда у
Београду, где је Визура уго-
стила панчевачки Динамо.
Победу су славиле актуелне
шампионке Србије, али да је
резултат био и другачији, не
би било незаслужено: Визура–
–Динамо 3:1, по сетовима:
15:25, 25:22, 25:21 и 25:18.

„Лавице” су сјајно започеле
овај меч. Одличним сервисом
и ангажованом игром изнена-
диле су фаворита и надвисиле
га у свим елементима одбојке.
Александра Петровић, Ивана
Остојић, Јелена Лазић, Нико-
лина Ашћерић, Нина Коцић и
остале девојке из Динама у
појединим тренуцима су де-
ловале (над)моћно, као да су
оне шампионке државе. Визу-

није, стегли су обруч око гола
гостију, а већ у 73. минуту
уследила је награда – Марио
Гудан је ефектним голом кру-
нисао једну лепу акцију сво-
јих саиграча. Само два мину-
та касније, због неспортског
понашања, Новак Шалипуро-
вић је заслужио црвени кар-
тон, па је домаћи тим у фи-
ниш утакмице ушао и бројча-
но слабији. Ни тада „дизелка”
није стала. Момци који су
остали на терену имали су ср-
це велико као Панчево, нису
се повукли, већ су урадили

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” НАМУЧИЛЕ ШАМПИОНА

ТРОФЕЈ ПАРТИЗАНА

У Смедереву је прошлог ви-
кенда одржано друго коло Ку-
па Србије у гађању из вазду-
шног оружја по А-програму. У
петнаесточланој екипи СД-а
„Панчево 1813” најуспешнији
је био Дејан Пешић, који је са
617,6 кругова освојио два бо-
да, па сада укупно има седам
поена у конкуренцији сенио-

ра, што му је већ довољно за
пласман у финале.

Исидора Стојановић је упу-
цала 408 кругова и освојила је
два бода у надметању јуниор-
ки. Иако је добро гађала, Тија-
ни Коларик су овог пута изма-
кли бодови, док је млада Тео-
дора Кљајић освојила један
бод у гађању из пиштоља, па

има велике шансе да се нађе у
финалу.

И мушка и женска екипа
СД-а „Панчево 1813” у гађању
из пушке, као и тим пиштоља-
ша, већ су осигурали учешће у
финалу, па ће панчевачка
дружина бити једина која ће
на завршном такмичењу има-
ти све четири екипе.

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

„ДРУЖИНА” СЕ НЕ ШАЛИ

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У КАРАТЕУ

ЗЛАТО ЗА СРЂАНА ЈОКИЋА

Нешто више од сто гледала-
ца, у веома хладној дворани,
присуствовало је правом одбој-
кашком маратону, у коме је би-
ло лепих потеза, али и доста
грешака на обе стране. Резултат
је могао да превагне и на страну
домаћина, али су овог пута
момци које предводи Драгољуб
Стојановић имали више среће
када је то било најпотребније.

Оно што је најважније, јесу
победа и освојени бодови. Бо-
рац је сада на четвртом месту,
са истим бројем победа као и
трећепласирани Спартак. Стар-
чевци ће бити на правим ис-
питима у мечевима против
првопласираног Младог рад-
ника из Пожаревца и друго-
пласираног Јединства из Ста-
ре Пазове. Ти дуели ће показа-
ти да ли имају тим за елиту.

У шестом колу Друге лиге
„Север” Одбојка 013 је про-
шлог викенда остварила своју
другу првенствену победу. Де-
војке које предводи тренер
Иван Радивојевић су у Хали
спортова на Стрелишту савла-
дале Вршац с 3:0.

Домаће играчице су доми-
нирале током целог сусрета,
па се питање победника није
ни постављало. Наредног ви-
кенда Панчевке путују у Срем-
ску Митровицу на мегдан с
другом екипом Срема.

ЧЧЕЕССТТИИТТККАА  ДДИИННААММУУ

– Искористио бих прилику да нашем спортском пријате-

љу, КК-у Динамо, честитам педесет година постојања

клуба. Динамо је већ пола века препознатљив као ко-

вачница врхунских шампиона у каратеу, па му желимо

да на истом путу остане и наредних деценија – истакао

је Тихомир Макитан.



Тамиш одлично 
парирао фавориту

Динамо наставио 
победнички поход

Настављена је првенствена
трка за бодове у Кошаркашкој
лиги Србије. Прошлог викен-
да су на програму биле утак-
мице деветог кола, а Тамиш је
по распореду имао гостовање
у Вршцу и мегдан са истоиме-
ним домаћином. Била је то
врло добра и неизвесна ко-
шаркашка представа у којој је
домаћи тим имао више кон-
центрације и победио са
73:65, по четвртинама: 16:12,
13:27, 27:17 и 17:9.

Момци које предводи тре-
нер Бојан Јовичић одлично су
започели овај меч, а посебно
ангажовано играли су у другој
четвртини. Још једном је наш
тим играо на крилима распо-
ложеног Ивана Смиљанића, а
њему уз раме били су Никола
Симић и Душан Милошевић.
Тамиш је на одмор отишао с
лепом предношћу од десет
поена.

Ипак, у наставку сусрета
слика на терену се прилично
изменила. Вршчани су иско-
ристили пад у игри гостујућих
кошаркаша и за релативно
кратко време успели су не са-
мо да изједначе већ и да у
потпуности преокрену резул-
тат у своју корист (49:46). Та-
миш се није предавао, поку-
шао је да парира, успео је и да

МЕДАКОВИЋ 

ПРЕДСЕДНИК
На изборној скупштини Град-
ског фудбалског савеза Пан-
чева двадесет делегата једно-
гласно је изабрало новог
председника. Поверење свих
задобио је Горан Медаковић,
а поред њега, у Извршни од-
бор су ушли и: Драган Лукић,
Ђурђе Ђукић, Зоран Наунко-
вић, Зоран Радојковић, Муха-
мед Цимиротић, Бранислав
Сиљановски, Небојша Петро-
вић и Бојан Јевтић.

– Није било лако прихвати-
ти овакву обавезу, али уз по-
моћ мојих сарадника, верујем
да ће фудбал у нашем граду
дочекати боље дане. Пред на-
ма је тежак задатак, сви мора-
мо деловати као један, како
би се клубови из нашег регио-
на што лакше такмичили и
функционисали – истакао је
нови председник ГФС Панче-
ва Горан Медаковић.

Чланови Надзорног одбора
постали су Стеван Михаило-
вић, Зоран Нешковић и Бран-
ко Стојковски.

МАРАДОНА НОВИ

„ШЕФ”
Новог председника је добила
и Тренерска организација
ГФС-а Панчево. На основу
једногласне одлуке 24 делега-
та на изборној скупштини, за
првог човека те организације
изабран је Небојша Петровић
Марадона. За потпредседника
је именован Горан Мрђа, а по-
ред њих, Извршни одбор чине
и: Милољуб Остојић, Алек-
сандар Стевановић, Дејан
Жарков, Ненад Стојчић и Пе-
тар Дивић.

– Мој главни циљ ће бити
да тренерима обезбедимо што
боље услове за рад, едукацију
и напредак. Жеља ми је да по-
бољшамо рад с млађим кате-
горијама у клубовима из на-
шег савеза, као и да укључимо
што више младих тренера у
посао – рекао је Небојша Пе-
тровић.

Делегате је поздравио и пр-
ви човек Тренерске организа-
ције ФСС-а Милољуб Осто-
јић, који је истакао да се сви
заједнички морају изборити
да тренери и играчи поново
буду најважнији у сваком
клубу.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Четвртак, 26. новембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО ГАЗДУЈЕ СУПЕР Б ЛИГОМ
СПОРТСКИ
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ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ТЕНТ

субота, 16 сати

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–БАВАНИШТЕ

недеља, 19 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

С. Митровица: СРЕМ 2 – ОДБОЈКА 013

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–СМЕДЕРЕВО

субота, 19 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Футог: ФУТОГ – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Шимановци: ПИНК–ДИНАМО

Б. Н. Село: БНС–ПАРТИЗАН

субота, 17 сати

Војка: ВОЈКА–ЈЕДИНСТВО

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

Београд: ОБИЛИЋ–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Сечањ: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Београд: ВИЗУРА–ДИНАМО 3:1

ПРВА ЛИГА

К. Митровица: К. МИТРОВИЦА – БОРАЦ 2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВРШАЦ 3:0

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ 35:25

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–МЕТАЛАЦ 32:30

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Вршац: ВРШАЦ–ТАМИШ 73:65

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО 79:81

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ВОЈКА 51:66

Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО 105:62

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЦЕМЕНТ 2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Качарево: ЈЕДИНСТВО – ПАРТИЗАН (У) 1:0

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ДИНАМО 1945 0:11

Старчево: БОРАЦ – МЛАДОСТ (В) 6:2

Црепаја: ВОЈВОДИНА–СЛОГА 0:2

вановић, Стефан Шапоњић,
Јован Стојановић... Аранђе-
ловчани нису знали одакле
вреба већа опасност. А онда је
у 45. минуту „севнуо” и цепе-
лин Комланов–Буњевчевић,
за аплаузе, за потврду над-
моћности, за тријумф, за пре-
узимање лидерске позиције...
Управо су Миљан Буњевче-
вић (девет голова) и Срђан
Комланов (седам) били наје-
фикаснији, али похвале за-
служују и феноменални ка-
питен, те Јован Сремчевић,
Милош Вујић, Павле Банду-
ка, голмани Митановски и
Радовановић... Треба чести-
тати свим момцима. Треба
похвалити Динамо.

– Сјајна утакмица. Чести-
там мојим момцима на енер-
гији којом су разоружали ри-
вала и јако добром рукомету
који смо играли, нарочито у

првом полувремену. Одлично
смо вукли лопту у транзицији,
као и у контрама и полукон-
трама. Све је било баш добро,
али идемо даље. У спорту не-
ма минулог рада. Следе нова
искушења. Предстоји нам те-
шко гостовање у главном гра-
ду и мегдан с трећепласира-
ним Обилићем. Биће тешко,
Београђани годинама играју
заједно, имају одличан тим.
Али ми имамо своје планове.
Идемо на победу – рекао је
Иван Петковић, тренер руко-
меташа Динама.

Панчевачки „жуто-црни”
сада имају четрнаест бодова,
изједначили су се са Шамо-
том, али су му преузели ли-
дерску позицију. Обилић је
на трећем месту, са два бода
мање.

Своје навијаче су обрадова-
ли и рукометаши Јабуке. У

„Жуто-црни” 
декласирали лидера
из Аранђеловца

На реду Обилић

Више нема никакве дилеме.
Панчевачки Динамо спада
међу најбоље тимове у руко-
метној Супер Б лиги, а ако је
судити по досадашњим игра-
ма, превазилази тај ранг так-
мичења. Дерби деветог кола, а
вероватно и читавог јесењег
дела шампионата, одигран је
у суботу, 21. новембра, баш на
Светог Аранђела, у Хали
спортова на Стрелишту. „Жу-
то-црни” су угостили лидера,
Шамот из Аранђеловца, и по-
казали му ко је тренутно газда
шампионата. Бранко Радано-
вић и његови саиграчи су у
свим елементима игре надви-
сили великог ривала, па су
славили убедљиву победу –
35:25.

Почетак сусрета је донео
мушку, жестоку игру. Већ на
почетку меча капитен Дина-
ма Бранко Радановић изашао
је из једног дуела с „поцепа-
ном” јагодицом испод левог
ока, али то га није омело да
после интервенције доктора
Зорана Ђурђева поведе своје
играче у нови тријумф. Мом-
ци у жуто-црним дресовима
сјајно су играли. Мотивисано,
борбено, с великом жељом...
Чврсто у одбрани, ефикасно и
атрактивно у нападу. Пред-
ност Динама се увећавала из
минута у минут, а акција у по-
следњим секундима првог по-
лувремена, у којој су учество-
вали Бандука, Комланов и
голгетер Шапоњић, подигла је
публику на ноге. Панчевци су
на одмор отишли са седам го-
лова „вишка” (17:10).

Момци тренера Ивана
Петковића доминирали су и у
наставку меча. Мрежу ривала
су погађали Миломир Радо-

претпоследњем колу јесењег
дела првенства у Првој лиги
„Север” они су прошлог ви-
кенда на свом терену победи-
ли Металац из Футога с 32:30
(16:17).

То је била неизвесна утак-
мица, у којој је пресудила ве-
ћа жеља за победом код дома-
ћих рукометаша. Стрелци за
тим који предводи Жикица
Милосављевић били су: Ми-
лош Савић (девет голова),
Мирослав Јовановски (пет),
Јован Крстевски (четири), Да-
нијел Брзевски (четири), Да-
вид Пешић (три), Стојан
Мирјанић (два), Драган Ми-
ленковић (два), Мирослав Ра-
кић, Срђан Илић и Иван Пе-
шко (по један гол).

Наредног викенда Јабучани
путују у Сечањ, где ће одме-
рити снаге с домаћом Херце-
говином.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ИЗНЕНАЂЕЊЕ У ВРШЦУ УМАЛО ИЗОСТАЛО

Стране припремио

Александар
Живковић

На завршном турниру Првен-
ства Друге лиге Србије „Војво-
дина”, које је одржано у Но-
вом Саду, шахисти из Банат-
ског Новог Села остварили су
запажен резултат.

Чланови клуба „Бора Ивков”
заузели су осмо место у конку-
ренцији једанаест тимова и та-
ко сачували друголигашки ста-

тус. Екипу су чинили: Аурел
Мик (капитен), Станко Мила-
новић, Лазар Васић, Вук Жега-
рац, Милан Рајин и Кристијан
Биберија. Највећи допринос
победама дали су омладинац
Вук Жегарац и Лазар Васић.

Треба истаћи да су чланови
екипе сами финансирали
смештај у Новом Саду.

НАДМЕТАЊЕ ШАХИСТА

„БОРА ИВКОВ” САЧУВАО СТАТУС

поведе још једном, али... Врло
добра екипа Вршца је у по-
следњој четвртини стекла
осетнију предност и рутински
утакмицу привела крају.

Поред већ поменутог Сми-
љанића, који је постигао 20
поена, запажен поентерски
учинак имали су и Милоше-
вић (14 поена), али и капитен
Душан Хукић, који је уз десет
поена имао и седам скокова.

– Играли смо одлично у пр-
вом полувремену против фа-
воризованог домаћина. Има-
ли смо и тада неколико про-
машених „зицера”, па је наша
предност могла да буде и убе-
дљивија. И овог пута смо
имали неколико пехова. Не-
мања Манојловић није могао
да наступи због болова у ле-
ђима које је осетио на загре-
вању, а у другом полувремену
се повредио и Филип Думић,
наше ново појачање, па нам
је ротација била скраћена.
Поред неколико лоших одлу-
ка у нападу, нисмо могли да
се привикнемо на критеријум
суђења. Вршчани су заиграли
агресивније у одбрани, готово
на ивици фаула, делиоци
правде су то толерисали, па
су домаћини из контри по-
стизали лаке поене. Иако је
судијски критеријум унео
нервозу међу моје играче и
утицао на ток утакмице, тре-
ба истаћи да су Вршчани би-
ли одлични, а посебно Јере-
мић и Кљајевић. Ипак, наша
форма је на узлазној путањи.
Сада нам предстоји дуел са

Смедеревом, који је апсолут-
ни фаворит, али покушаћемо
да се надигравамо и да оства-
римо добар резултат – рекао
је Бојан Јовичић, први тренер
Тамиша.

Настављено је надметање и
у Првој српској лиги. Крис-
-крос је прошлог викенда на
свом терену изгубио од Једин-
ства из Новог Бечеја са 81:79.

– Водили смо током целе
утакмице, па зато овај пораз и
боли. Играли смо без самопо-
уздања, што је и нормално с
обзиром на неискуство нашег
младог тима. Нажалост, глав-
ни делилац правде није заслу-
жио да буде део ове представе.
Својом очигледном грешком
у последњим тренуцима ди-
ректно је одлучио победника.
Не дешава нам се први пут да
судије греше на нашу штету...
Честитам гостима на победи,
а ми ћемо, као и до сада, на-
ставити да се боримо, да се

трудимо да деца науче кошар-
ку, да је воле, али и да им об-
јаснимо да је неправда састав-
ни део живота – истакао је
Вук Станимировић, тренер
Крис-кроса.

У седмом колу Друге српске
лиге кошаркаши Динама су у
Хали спортова на Стрелишту
убедљиво савладали качаре-
вачко Јединство са 105:62, по
четвртинама: 25:14, 25:16,
22:16 и 34:15.

Као што се види и по резул-
тату, разлика у квалитету је
била очигледна, па лидер
шампионата није имао вели-
ких проблема да освоји нове
бодове. Тренер Динама Ненад
Раковац пружио је шансу
свим играчима, а они су му
узвратили на поверењу тако
што су погађали кош ривала.
Наш тим је и даље први на пр-
венственој табели с макси-
малним учинком и 14 освоје-
них бодова. 

Поред неколико лоших одлука у нападу, нисмо могли
да се привикнемо на критеријум суђења.

Бојан Јовичић, 
тренер КК-а Тамиш
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Филип Глишић,
ученик:

– Викенде углавном
проводим с татом 
цртајући стрипове. 
Током суботе и недеље
учим више уколико
имам неке најављене
контролне задатке 
у школи.

Невена 
Игњатовски, 
ученица:

– Обично се викендом
одмарам и гледам 
цртане филмове. Радим
и домаће задатке 
за школу, а волим 
и да се играм 
с другарима напољу.

Александар 
Андрић, 
средњошколац:

– Планирам да с 
друштвом посетим клуб
„Купе”. Мислим да ће 
се овог викенда 
одржати неон-журка, 
а уколико је не буде,
отићи ћу на неко друго
место.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Билборди

Ко каже да су наше старе, чувене робне куће пропале?

Оне су само примениле нову, савременију маркетиншку стра-

тегију.

Уместо излога с робом, сада на својим стаклима нуде билбор-

де са циркусом.

Зидне новине

Јавне зидне новине су у нашим крајевима увек биле популарне

и врло цењене.

Пажљиви читаоци су преко њих били добро обавештени о то-

ме ко је кога, где га је, када и са које стране. А могли су чак да

додају и сопствене сугестије у том смислу.

Чувени институт у Санта Клари је поменуту појаву назвао кана-

лом аналитичких комуникацијских асоцијација (скраћено: КАКА).

Ново време је ту информативну традицију мало променило,

јер су ови наши почели садржаје да крију иза стакала.

Зато обожаваоци КАКА система понеко стакло морају и да разбију.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Налажење

Још и данас у Панчеву се каже „хајде да се нађемо код нове роб-

не куће”.

А то место би се сада тешко могло назвати робном кућом, а

још теже новом.

Ваљда зато у овој држави једва можемо да пронађемо једни

друге.

Исплатио се вишегодишњи
труд

Жестока конкуренција 
у Мецу

Друштво одгајивача расне живине, го-
лубова, кунића и птица Панчево
остварило је велики тријумф на
Европској изложби која је 13, 14. и 15.
новембра одржана у француском гра-
ду Мецу. У конкуренцији излагача из
24 земље, међу скоро 40 хиљада при-
мерака, панчевачки голуб панука
освојио је највреднији трофеј и тако
постао најлепши голуб на Старом кон-
тиненту.

Нашу екипу, која се представила с
пет колекција пануке, сачињавали су:
Божо Раусављевић, Лазар Станчул,
Огњен Ракиџић, Бојан Уршичић и
Ленхард Вереш. Поменути одгајивачи
голубова спадају међу највеће „крив-
це” за настанак голуба пануке, који је
овог пута својим општим изгледом
одушевио и европске судије. Каракте-
ристике пануке, који је сада призната
раса голубова на Старом континенту,
јесу да је средњег раста, мишићав,

темпераментан, средње дужи-
не, са умерено широким и сред-
њим ногама, али и да има специ-

ф и ч а н
начин гу-

кања, који је
н а ј с л и ч н и ј и

добовању.
– На ово далеко

путовање смо ишли
преко Кровног савеза од-

гајивача ситних животиња
Републике Србије. Носи-

ли смо 174 голуба,
смештена у по-

себним санду-
цима за тран-
спорт, у при-
колици коју
је вукао
комби. За-
д о в о љ н и
смо и поно-
сни што је

наш панука
још једном по-

казао да спада
међу најлепше го-

лубове у Европи – 
рекао је Ленхард Вереш, председник
Друштва одгајивача расне живине, го-
лубова, кунића и птица Панчево.

Панчевачки заљубљеници у голу-
барство се овде неће зауставити. На-
ставиће и хуманитарни рад, помагаће
болнице и друге установе у Панчеву, и
даље ће излазити у сусрет малим ва-
терполистима, а када је одгајивање го-
лубова у питању, нема никакве сумње
да ће њихов рад бити још преданији.
Покушаће да анимирају што већи број
заинтересованих да им се прикључе,
али и да организују изложбе, које су по
правилу и најпосећеније. Још само ка-
да би у свом граду добили адекватан
простор...

А. Ж.

ВЕЛИКИ УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ ГОЛУБАРА

ПАНУКА – ШАМПИОН ЕВРОПЕ
Ф
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Шампионски низ –
од браће Јорга, 
преко Пеђе, до Бобе 

У препуној сали Дома Вој-
ске, у среду, 25. новембра,
један од најуспешнијих
спортских колектива са
ових простора обележио је
вредан јубилеј – Карате
клуб Динамо прославио је
свој 50. рођендан. Лепо ор-
ганизована свечана акаде-

мија, којој су присуствова-
ли бивши и садашњи чла-
нови Динама, као и бројни
гости и пријатељи клуба,
била је препуна успомена и
емоција.

На почетку све присутне
је поздравио Никола Кр-
стић, председник КК-а Ди-
намо, а потом су на бину
изашли чланови прве гене-
рације овог клуба који су из-
мамили громогласан и ду-
готрајан аплауз. Присетили

смо се свих највећих успеха
каратиста из нашега града,
почевши од браће Јорга,
Владимира и Илије, преко
шампиона над шампиони-
ма Предрага Стојадинова,
до нове звезде светског ка-
ратеа Слободана Битевића.

Свечаној академији КК-а
Динамо присуствовали су
и председник Спортског
савеза Србије Александар
Шоштар, председнички
Карате федерације Србије

и Карате савеза Војводине,
Славољуб Пипер и Страхи-
ња Тепавчевић, наша про-
слављена каратисткиња
Тања Петровић и многи
други.

Био је то истински пра-
зник у Панчеву. Захваљују-
ћи КК-у Динамо и његовим
величанственим пет деце-
нијама. Опширније о овом
догађају писаћемо у наред-
ном броју „Панчевца”.

А. Живковић

КАРАТЕ КЛУБ ДИНАМО ПРОСЛАВИО ЈУБИЛЕЈ

ПЕТ ВЕЛИЧАНСТВЕНИХ ДЕЦЕНИЈА


