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Највећи успех у 
фантастичној каријери

Драма на Сицилији

Наш суграђанин Душан Борковић,
најбољи аутомобилиста у Србији
свих времена, остварио је највећи
успех у својој иначе бриљантној ка-
ријери – Дуца је нови шампион Ста-
рог континента на кружним стазама.
Возач НИС–Петрол и Б3 тима осво-
јио је титулу у Европском шампио-
нату туринг аутомобила (ФИА
ЕТЦЦ) после праве драме коју је
преживео на последњем тркачком
викенду, 10. и 11. октобра, на сици-
лијанској „Пергузи”.

Иако је доминирао током целе се-
зоне и упркос томе што су његови
конкуренти у генералном пласману
имали знатно мање бодова, Борко-
вићу је било неопходно да се докопа
четвртог места у једној од две трке.
Наиме, на Сицилији су се бодови ду-
плирали, па су Хомола и Фулин, Ду-
цини најближи конкуренти, имали
теоретске шансе да му угрозе трон.

Наш ас је већ у квалификацијама
показао да нема премца у Европи.
Остварио је најбрже време, које му је
донело шест бодова, што га је тада
само учврстило на челном месту, са
укупно 100 поена. Пред сам старт
прве трке Хомолин аутомобил је
стао, па се тада чинило да Дуца нема
више никакву препреку да после ти-
туле европског шампиона на брд-
ским стазама освоји и круну на кру-
жним стазама.

А онда се догађа сценарио као из
најнапетијих трилера: већ у првом
кругу, због експлозије пнеуматика,
Дуца је при великој брзини излетео
са стазе и ударио у заштитну ограду.
Био је то моменат у коме је свима за-
стао дах... Тренутак дуг као веч-
ност... Болан грч на лицима најми-

Кафићи или галерија,
питање је сад
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лијих... Тада није било јасно да ли се
Дуца повредио у прилично слупаном
аутомобилу... За то време Фулин је
дошао до победе и нових 20 бодова,
који су га довели до само 13 поена
заостатка за Борковићем.

Уследио је најдраматичнији сат
читаве сезоне. Душан је прилично

Путник ударио
возача АТП-а у око
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Иако није смео да форсира трку у
оштећеном аутомобилу, Дуца је из
круга у круг деловао све сигурније,
па је, упркос Фулиновом тријумфу у
класи, успео да прође кроз циљ и на
најлепши могући начин оконча се-
зону која ће у историји српског ауто-
мобилизма остати уписана златним

се, али ни у једном моменту нисам
хтео да одустанем. Борио сам се да
довезем аутомобил до пита, јер да
нисам, не бисмо имали ни најмање
шансе да га, како налажу правила,
поправимо између трка. Срећом, до-
вукао сам се некако, а мој тим је ус-
пео да се избори да имамо право да
почнемо рад на аутомобилу још за
време прве трке. Момци су одради-
ли сјајан посао, они су за мене херо-
ји. Желим да захвалим свима коју су
ме подржавали ове сезоне – спонзо-
рима НИС-у, Граду Панчеву, АМСС-у
и, наравно, навијачима. Овим сам и
себи и другима доказао да ми је ме-
сто на светском нивоу и надам се да
ћемо успети да оформимо буџет јер
нам понуде пристижу свакодневно и
за WТCC и TCR. Ову титулу покла-
њам мом оцу Јовану – рекао је Дуца
у даху после завршених трка и осво-
јене шампионске титуле.

Уторак, 13. октобар. Дан када је
Панчево дочекало свог, а европског
шампиона. Иако је било веома хлад-
но, на платоу испред Градске управе
бројни фанови нашег аса дошли су
да га поздраве, да му одају почаст за
све што је учинио у овој сезони и да
га подрже пред наредна искушења.

Између осталих, честитке су Ду-
шану Борковићу упутили и државни
секретар за спорт Предраг Перуни-
чић, као и представници његових
спонзора НИС-а, АМСС-а и Града
Панчева, међу којима су били градо-
начелник Саша Павлов и градски
већник задужен за спорт Александар
Фаркаш.

Група „Исказ” је песмом покушала
да загреје Панчевце, док су званич-
ници причали на бини, а фанови на-
шег аса су цупкали, што због ветра,
што због нестрпљења да се појави он
– Душан Борковић Дуца, нови шам-
пион Европе на кружним стазама.

» Наставак на страни 3

словима. Борковић је четвртим ме-
стом у другој трци завршио сезону
као првопласирани у генералном
пласману, са 110 бодова, док је Чех
Петар Фулин на крају био други, са
свега три бода мање.

– Био је ово прави тест за мене и
за тим. Мислио сам да сам после
квалификација завршио посао и да
само треба да извезем обе трке без
форсирања. Чак сам на квалифика-
цијама оборио рекорд стазе. Знао
сам да имам брзину, а аутомобил је
био сјајан. У другом кругу ми је пу-
кла гума, па сам јако ударио у за-
штитни зид и гуме на стази. „Сеат”
се буквално распао. Повредио сам
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угруван изашао из удеса, а његов ме-
ханичарски тим је уложио надљуд-
ске напоре да колико-толико оспо-
соби аутомобил за другу трку, у којој
је Дуци било неопходно да извезе
макар 75 одсто трке, како би дошао
до четвртог места, нових десет бодо-
ва и титуле шампиона.

Субина нашег возача није била по-
зната до самог почетка трке, а онда
се, на одушевљење свих присутних,
црни аутомобил с бројем 98 појавио
на старту, на претпоследњем месту.
И – наш Дуца је кренуо. На све или
ништа. Палчеви великог броја њего-
вих фанова тада су трнули од сти-
скања...
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„Панчевац” ускоро на новој адреси:
Вука Караџића 1

у старој Техничкој школи



је најчешће био „голорук”. Крле је
углавном ексцентрично ђускао, па је
за оне духовитије био маскота; док
су га други, суздржанији, сматрали
„орнаментом” популарног вокално-
-инструменталног састава.

Приликом распада „Идола” држао
је страну пајтосу Срђану (Шаперу),
насупрот покојном Дивљану и Зден-
ку Колару. Нешто касније добри де-
чак Небојша снимио је чак и филм у
којем је имао главну ролу (играо је
сметењака којем са женама никако
не цветају руже). У међувремену је,
опет, нешто и певуцкао...

За разлику од (не)успешних умет-
ничких пустоловина, у животу му се
неупоредиво више исплатио истан-
чан осећај(!) за избор пријатеља. За-
хваљујући лојалности нареченом
Шаперу, ушао је у лукративне марке-
тиншке воде, али једно школско дру-
гарство га је лансирало у сам дру-
штвено-политички крем (и омогући-
ло да се осам година башкари у пред-
седничким одајама Бориса Тадића).

И поново су се „доколичари” пита-
ли шта Крле заправо тамо ради. Би-
ло је свакаквих алузија (и оних не-
прихватљиво опскурних), али за ве-
ћину је био Борисова дворска дама
(или луда!?).

Тадићевим одласком у „неки дру-
ги филм”, Крле је остао „на улици”,
па је брже-боље покушао да пронађе
новог старатеља.

И ено га, доказује му се свакоднев-
ним жестоким „твитовањем” по не-
подобнима на популарној друштве-
ној мрежи. Најмилије му је да „рас-
таче” рестлове распале опозиције, а
будући да му је то више пута замере-
но, однедавно је почео да решета и
„власт”, то јест „моћнике” попут Ша-
бића, Јанковића...

Нема шта, прави пример памет-
ног, правичног и надасве способног
човека данашњице! Какво год време
било, иде му. И вредан је за све паре;
не бира послове – прво „маскота”, па
„дворска дама”, а данас „звиждука-
ло”. Или твити, како је коме милије...

Дошло доба за нова занимања, ве-
ле паметни. Прилагођавајте се...

Ј. Ф.

Ново поглавље
Може ли се остварити жеља Приштине да постане пуноправан, 196. или
макар придружени, десети члан Унеска, специјализоване агенције Ује-
дињених нација за образовање, науку и културу? Нажалост, можда може.

Оно што је неопходно по резолуцији 1244, Приштина је покренула
писмом Хашима Тачија, са све грбом и називом „Република Косово”:
послала је формални захтев за чланство, који је Унмик, без претходне
процедуре у влади и парламенту, проследио Унеску. Неки аналитича-
ри су то оценили као корак, чак и ка чланству Косова у УН. Српски
представници у влади и парламенту своје јужне покрајине сматрали су
да су свемоћни, те да се то без њихове сагласности не може учинити.

Евентуално чланство Косова као државе у Унеску директно ће наметну-
ти питање какав ће бити статус српске православне баштине на Косову и
Метохији, односно да ли и Косово има право на српско културно наслеђе,
или оно припада искључиво Србији. Али ако се присетимо да су и ранији
покушаји Приштине да се све српске светиње упишу у каталог Унеска као
православна црквена баштина Косова били веома интензивни, док су ак-
тивности српске стране у последњих десетак година били прилично небла-
говремени – лако се може десити да се и немогуће претвори у могуће.

Иако су српске цркве и манастири рушени, паљени, скрнављени, а
њихова имовина узурпирана – све је могуће. Иако су Високи Дечани,
Пећка патријаршија, Богородица Љевишка и Грачаница већ под за-
штитом Унеска – ништа није немогуће. Захтев Приштине је стигао на
надлежно место. Предстоји расправа и изјашњавање 58 чланица Извр-
шног савета Унеска... Уколико натполовична већина буде „за”, захтев се
прослеђује на одлучивање Генералној конференцији Унеска. Ако је су-
дити по утицају моћних земаља које су већ признале независност Косо-
ва, можда је коначна одлука већ предодређена? Нажалост.

**  ** **
Ономад кад су премијери Србије и Косова ишли на неформалну вечеру
код високе представнице ЕУ за спољну политику и безбедност Федерике
Могерини, требало је да се опусте иначе затегнути односи између Београ-
да и Приштине... Уместо тога, београдска делегација добила је Нацрт по-
главља 35, које је Европска комисија упутила државама чланицама Уније.

У круговима блиским Влади Србије не искључује се могућност да Бе-
оград, у крајњој линији, напусти преговарачке процесе, а спекулише се
и о расписивању ванредних парламентарних избора, јер, како је рекао
Марко Ђурић, шеф Канцеларије за КиМ Владе Србије, делегацији на-
ше земље у Бриселу предочен је додатни амандман којим се наставак
европских интеграција условљава директним или индиректним при-
знањем независности Косова. Предлагач тог амандмана је Немачка, а
подржавају је Велика Британија и Хрватска.

Цела наша делегација погођена је таквим развојем догађаја, па је
пред Србијом и њеним шефом време озбиљног размишљања на који
начин се може посматрати будућност политичког живота у земљи.

**  ** **
Крајње је време – ново поглавље треба отворити и у српском фудбалу.
Иницијална каписла за његов почетак опет лежи на југу, овог пута ма-
ло јужније и од Косова – у Албанији.

Тријумф наших „орлова” у Елбасану у за нас резултатски небитној
квалификационој утакмици за Европско првенство дошао је као мелем
на рану инфицирану дроновима и свим светским неправдама према Ср-
бији и – баш ништа више. Албанци ипак одоше у Француску, а Србија?

Већ у наредном мечу, усред Београда, изгубили смо од Португалије.
А ми неку већу победу својих фудбалера чекамо још од 2010. године и
тријумфа над Немачком у Јужној Африци. Доста је. Време је за коре-
ните промене. Нека се већ једном склоне сви неспособњаковићи!

Дајте новог селектора, дајте праве играче. Пустите „Новозеланђане”
на велику сцену... Да макар једно поглавље градива о животу у Србији
пређемо како ваља.

Кад нам већ предмети попут историје, права, географије, економије и
страних језика не иду никако, дајте да бар из физичког не вучемо кеца.
Мада, толико је бугера у државној ђачкој књижици да нам фискултура
не мења ништа. И ову годину смо „окинули”. Без права на поправни.

да је умислио да је богом дат за
функцију коју је обављао и да сматра
како би требало да буде доживотни
председник општине!

Нажалост, није једини који се тако
понаша и резонује. Бивши градона-
челник највећег града у Шумадији
такође је прошле године преко меди-
ја бацао дрвље и камење на напред-
њаке када су одлучили да га смене.
За разлику од првог политичара ког
смо у овом тексту споменули, он је
обављао дужност градоначелника две
деценије – пет година дуже.

И први и други политичар које
смо навели као примере су кукали
на сав глас због тога што су, како ка-
жу, њихове смене режиране у цен-
трали највеће политичке партије.

Нажалост, у свом лицемерју ишли
су толико далеко да су заборавили на
то да су владали толико дуго само за-
то што су били на правим странама и
што су се гласачи на локалним избо-
рима опредељивали у складу са сим-
патијама према лидерима странака.

Уместо да се локални избори раз-
двоје од покрајинских и републич-
ких, па да се гласачи опредељују на
изборима „на име и презиме” канди-
дата из локалних средина, већина
оних који излазе на изборе одлуку о
томе кога ће заокружити на листи-
ћима доносе када виде који странач-
ки лидер је на њима број један. Све
док буде било тако, општине и гра-
дове у Србији неће водити најбољи
већ они који се на време преоријен-
тишу на праву страну и сврстају уз
најпопуларнијег лидера. 

M. Г.

Звиждукање
Као млад и леп, за алтернативне ти-
нејџере осамдесетих година био је
прави „идол”. Иако га се многи од-
лично сећају из тих времена, мало
ко је знао шта је тачно била његова
„функција” у чувеној београдској но-
воталасној групи (изузев што је био
Шаперов другар). Премда се у њего-
вим рукама дала видети гитара (коју
није баш и умео да свира) или даире
(боље су му пристајале), у спотовима

Морал 
и политичари

Највећи афродизијак у Србији је
моћ која произилази из функција
директора, одборника, посланика и
лидера политичких странака. При-
вилегије које те функције носе толи-
ко су слатке да онај ко их макар јед-
ном осети потпуно заборавља на мо-
рал, образ и све остале обзире и
принципе.

Председник једне Панчеву блиске
општине, који припада највећој опо-
зиционој странци, ових дана се жа-
ли медијима због тога што Српска
напредна странка покушава да га
смени с те функције. Изјављује како
је скандалозно што напредњаци у
његовом месту, где је до скоро био
број један, спремају чистку и желе
да он постане прошлост, иако још
увек нису расписани избори.

Међутим, оно што не помиње је-
сте да је већ петнаест година пред-
седник општине и да је био непри-
косновен и личност број један у
свом атару још од петооктобарских
догађаја двехиљадите године. Суде-
ћи по бесу и озлојеђености који из-
бијају из његових речи, нема сумње

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Жена не ради, имам малу децу, шта ћу...

Негде на улицама града, ових дана

Снимио Александар Живковић

• Откад је муљ на површини, ми смо у блату!

• Голуб писмоноша је претеча електронске поште.

• По важећој систематизацији, радно место премијера зове 
се калиф уместо калифа. 

• Кад стигнете на крај света, ту почиње Србија!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НЕ ВАЖИ ВИШЕ: „СЕЗАМЕ, ОТВОРИ СЕ”. ПРОМЕНИЛИ 

СУ ШИФРУ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ААллееккссааннддаарр  ЖЖииввккооввиићћ

Четвртак, 15. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 



У оквиру циклуса „Нови
француски филм”, у „Аполу”
и дворани Културног центра
током наредне недеље биће
приказано неколико фран-
цуских филмова.

У дворани дворани Кул-
турног центра у понедељак,
19. октобра, у 19 сати, биће
приказан „Човек кога су пре-
више волели”, а наредног да-

на, 20. октобра, у 21 сат,
„Bird People”.

Наредне две пројекције би-
ће у „Аполу”, и то: „Кинески
ребус” у среду, 21. октобра, од
20 сати, те „Хипократ” – 22.
октобра, у исто време.

Филмови нису прикладни
за децу млађу од шеснаест
година, а улаз на све пројек-
ције је слободан. Д. М.

ОКРУГЛИ СТО О РАЗВОЈУ ЖЕНСКОГ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Унапређивање вештина
у бизнису

Савет за родну равноправ-
ност Скупштине града Пан-
чева, у сарадњи са Академи-
јом женског предузетништва
из Новог Сада, одржаће у че-
твртак, 15. октобра, на деве-
том спрату Градске управе,
округли сто о развоју жен-
ског предузетништва. Орга-
низатори наводе да су на

скуп добродошле све запо-
слене и незапослене даме,
жене у бизнису, оне које уче-
ствују у политици, даме с ли-
дерским потенцијалом и све
друге припаднице женског
пола које желе да изнесу не-
ке од проблема у поменутим
областима и предложе њи-
хово решавање. И. П.

Четвртак, 15. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

АКТУЕЛНО 3

Гостују: Курт Елинг,
„The Bad Plus”, „Get
the Blessing”, 
Гери Барц, група
„Oregon...

Почетком наредног месеца, од
5. до 8. новембра, Културни
центар Панчева биће домаћин
врхунским интернационалним
џез музичарима различитих
генерација, уметничких израза
и сензибилитета, у брижљивом
избору уметничког директора
фестивала Војислава Пантића,
а у оквиру осамнаестог издања
„Панчевачког џез фестивала”.
Тим поводом је у уторак, 13.
октобра, приређена конферен-
ција за новинаре у Дому омла-
дине Београда.

– Већ осамнаест година Кул-
турни центар Панчева истраја-
ва у једном послу: организова-
њу концерата и фестивала који
негују врхунску музику, какав
је џез. У то име, и репертоар
овогодишњег фестивала пред-
ставља првокласан избор умет-
ника и стваралаца, од којих ве-
ћина долази преко океана, из
колевке џеза: Сједињених Аме-
ричких Држава – изјавио је Не-
мања Ротар, директор Култур-
ног центра Панчева.

Ерика Кин, аташе за културу
при Амбасади САД у Београду,
истакла је задовољство што та
институција подржава фести-
вал и додала да је приметила
да људи у Србији воле џез, му-
зику која је оригинално поте-
кла из Сједињених Држава.

Војислав Пантић, уметнички
директор фестивала, изјавио је

ПРИПРЕМЕ ЗА 18. ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

СВЕ БОЈЕ ЏЕЗА

да ову панчевачку манифеста-
цију карактерише верна публи-
ка, а улазнице буду распродате
недељама унапред. Ове године
се очекује долазак публике из
региона, као и присуство ино-
страних џез критичара. Према
његовим речима, прве вечери
концерт ће приредити Курт
Елинг, велика звезда америчке
сцене и водећи светски џез во-
калиста у последње две децени-
је. Њему ће претходити наступ
бенда Маје Алвановић „Maja-
misty TriO” из Новог Сада.

Друго фестивалско вече (6.
новембар) посвећено је савреме-
ним џез тенденцијама, тако да
ће публика најпре моћи да ис-
прати наступ америчког клавир-
ског трија „The Bad Plus”, а по-
том и концерт британског саста-

ва „Get the Blessing”, који пред-
воде Џим Бар и Клајв Димер,
ритам-секција култне трип-хоп
групе „Portishead”. У суботу, 7.
новембра, у фоајеу Културног
центра свираће квартет саксо-
фонисте Макса Кочетова, а онда
и полазници Џез одсека Музич-
ке школе „Станковић”.

Последње вечери, 8. новем-
бра, љубитељима џеза ће се
представити саксофониста Ге-
ри Барц, музичар који је још
давне 1971. гостовао у Србији
у бенду легендарног Мајлса
Дејвиса, а потом и легендарну
америчку групу „Oregon”, чији
су чланови тражили да им се
омогући да концерт буде без
временског ограничења.

Пратећи програм фестива-
ла почиње већ 20. октобра у 19

сати, када ће на сцени Култур-
ног центра Панчева наступити
еклектични италијански во-
кално-инструментални дуо
„Musica Nuda”, који тумачи
светске хитове језиком аван-
гардног џеза, док ће од 3. до
11. новембра у фоајеу Култур-
ног центра бити постављена
изложба фотографија „Jazz
Legends” реномираног бри-
танског фотографа Тима Ди-
кенсона.

Слободан Танасијевић, уред-
ник музичког програма КЦП-а,
рекао је да цена појединачних
улазница износи 500 динара,
комплет карата је 1.200 дина-
ра, док је за наступе дуа „Musi-
ca Nuda” и квартета Макса Ко-
четова улаз слободан.

Д. Младеновић

БЕСПЛАТНЕ ФИЛМСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Нови француски
филм

Изложба фотографија на
тему трговине људима би-
ће отворена у четвртак, 15.
октобра, у Градској библи-
отеци. Поставка је део про-
јекта „Трговина људима у
фокусу”, који финансира
локална самоуправа, а реа-
лизовали су га чланови Ти-
ма за борбу против тргови-
не људима Теренске једи-

нице Црвеног крста Панче-
во. Пројекат је обухватио
дводневни инфо-семинар
на тему трговине људима и
фотографије. Изложба са-
држи двадесет најзани-
мљивијих и најиноватив-
нијих слика које на најбо-
љи начин дочаравају трго-
вину људима.

И. П.

ИЗЛОЖБА У БИБЛИОТЕЦИ

Трговина људима
кроз објектив

Ансамбл „Македонија” из
Скопља извешће концерт у
дворани „Аполо” у четвртак,
15. октобра, од 20 сати. Тај
ансамбл је репрезентант ма-
кедонске културе и саста-
вљен је од најбољих студе-
ната етнокореологије с не-
колико музичких факултета

у Македонији. Састав се ба-
ви неговањем традиционал-
ног певања, играња и свира-
ња, а воде га најстручнији
људи у тим областима.

Концерт је урађен у суор-
ганизацији КУД-а „Станко
Пауновић” и Дома омлади-
не Панчево. Д. М.

КОНЦЕРТ У „АПОЛУ”

Наступа „Македонија”

Очекује се велико интересовање публике

Да је скенер у Општој болни-
ци у квару, више није вест.
Иако је стар само четири го-
дине, до сада се, колико смо
могли да избројимо, кварио
шест пута, а на сваку поправку
се чекало од месец дана до
шест месеци. Ваља поменути
и да је за сваку „реанимацију”
тог апарата Покрајина као
оснивач Опште болнице мо-
рала да издвоји десетине хи-
љаде евра. Средином септем-
бра скенер је опет отказао, а за
замену катодне цеви, према
процени стручњака, неопход-
но је око осам милиона дина-
ра. По речима др Небојше Та-
сића, директора Опште бол-
нице Панчево, оснивач је оба-
вештен о овом проблему и
тренутно се чека новац.

Апарат је у квару већ месец
дана, а надлежни из Покраји-
не не комуницирају с руко-
водством Опште болнице, али
ни с нашим новинарима. У
жељи да сазнамо да ли ће и
када бити обезбеђен новац за
поправку скенера, као и то да

ли је у плану системско реша-
вање проблема кроз набавку
новог апарата за нашу болни-
цу, али и у другим болницама
у округу, још пре три недеље
смо покушали да контактира-
мо с др Весном Копитовић,
покрајинском секретарком за
здравство. Одговор је одложен
за ову недељу, када нам је из
њеног кабинета обећано да ће-
мо добити изјаву. Међутим,

до закључења овог броја, и по-
ред наших позива, повратну
информацију нисмо добили.

У колико је лошем стању
скенер, најбоље илуструју сле-
дећи подаци: на апарату је до
сада урађено два и по пута ви-
ше снимака него што његова
спецификација предвиђа; за
три године је обављено 15.000
прегледа од дозвољених
10.000; дневно се сними 40 до

50 пацијената. Оваква стати-
стика је последица чињенице
да је скенер у панчевачкој
болници једини апарат такве
врсте у целом јужном Банату,
што значи да се на њему сни-
мају и пацијенти из Вршца,
Ковина, Беле Цркве, Планди-
шта, Алибунара, Опова и дру-
гих места. На тај проблем ру-
ководство Опште болнице је
више пута указивало, али
оснивач до сада није радио на
његовом решавању. Како на-
води др Небојша Тасић, да би
се оптерећење апарата смањи-
ло, неопходно је набавити још
један скенер за панчевачку
болницу, али и за здравствене
установе у Ковину и Вршцу.
До тада ће на мукама бити и
пацијенти и запослени у Оп-
штој болници, али и у Служби
хитне медицинске помоћи
Дома здравља Панчево, која је
додатно ангажована и оптере-
ћена превозом пацијената у
београдске клинике ради сни-
мања на скенеру.

И. П.

ПОПРАВКА СКЕНЕРА У БОЛНИЦИ НЕИЗВЕСНА

Један апарат недовољан за цео округ

НАШ ДУЦА ШАМПИОН СТАРОГ КОНТИНЕНТА

Неко то од горе види све...
» Наставак са стране 1

А онда је настала ерупција
одушевљења. С кацигом на
глави, у свом тркачком оделу,
на бину је истрчао најбољи ау-
томобилиста кога је Србија
икад имала. 

– Као дечак сам сањао ова-
кве тренутке. Да ми је неко
тада рекао да ћу се надметати
с најбољим светским возачи-
ма, не бих му веровао. После
тријумфа на брдским стаза-
ма, 2012. године, такође са
овог места, прво сам захва-
лио свом оцу Јовану Боркови-
ћу... – није могао Душан да
задржи сузе у том тренутку. 

– Јако ми недостаје, много
му дугујем, али знам да ме он
гледа и чува. Ову титулу по-
свећујем њему, али и целој
породици. Када су овакве си-
туације, не могу да не поме-
нем још једног човека који
ми је помагао од самог по-
четка. То је Драгољуб Лекић
– наставио је свој емотивни
говор шампион Европе и на
бину позвао мајку Славицу,
супругу Андријану и брата
Страхињу.

Небо над Панчевом парао је
дуготрајан аплауз... Сузе нису
могли да сакрију ни многи у
публици...

Емитовање порука с вели-
ког видео-бима, честитке и
речи подршке које су европ-
ском шампиону упутили те-
нисер Новак Ђоковић, глу-
мац Никола Којо, кошар-
каш Боби Марјановић и во-
зачи у шампионату WTCC
Норберт Михелиц, Том Ко-
ронел и Роберт Хаф, само су
увеличали овај дочек и по-
казали колико је велики
успех остварио Душан Бор-
ковић.

Свака част, мајсторе! Срећ-
но у наставку каријере – до
светске титуле!

А. Живковић



САОПШТЕЊЕ РУСКЕ СТРАНКЕ

Неразумна 
распродаја ресурса

Градски одбор Руске стран-
ке Панчево подсећа да је
„Телеком” убедљиво најпро-
фитабилнија домаћа фир-
ма, и то са 100 одсто држав-
ног капитала и партијским
управљањем. Колико би тек
профитабилна била када би
се увело професионално
управљање, при чему би др-

жава задржала 55 одсто уде-
ла у акцијама. Уместо да се
уради ИПО (иницијална
јавна понуда), прода ма-
њински део акција и заради

лепа свота новца, уведе про-
фесионална управа, да се и
даље убира висок приход од
пословања и пуни буџет, на-
ша влада жели да прода ту
високопрофитабилну фир-
му на своју штету, а и на
штету грађана. То је чист
пример недомаћинског по-
словања и небриге за држав-
ну својину.

ГО Руске странке се про-
тиви оваквим неразумним
потезима Владе Србије и
позива је да прекине рас-
продају државних добара и
ресурса од националног ин-
тереса.

Саша Радојчић, 

председник ГО Руске

странке

Има ли речи о некаквој скри-
веној нагодби („дилу”) када су
у питању избеглице и прогна-
ни из Хрватске и бивше РСК –
пита се Крајишки демократ-
ски форум. Јер, како друкчије
протумачити „становито ћута-
ње или понекад притуљено ре-
аговање овдашњих власти” ка-
да је реч о нерешеним пробле-
мима и правима протераног
света?

„Како друкчије протумачи-
ти однос Српске напредне
странке према Споразуму с
Коалицијом избјегличких
удружења, који је изгледа

’окачен мачку о реп’!? СНС се
обавезао на подршку избје-
гличкој популацији, да ће са-
звати тематску сједницу На-
родне скупштине о правима
избјеглица и основати репу-
блички и београдски фонд за
рјешавање избјегличке про-
блематике. Испада, по народ-
ној, обећање лудом радова-
ње”, каже се у саопштењу
КДФ-а.

Овај форум подржава ху-
мано поступање с мигранти-
ма и азилантима из афроа-
зијских земаља, али то још
више указује на политику

према избеглицама из Хрват-
ске као политику „гурања под
тепих”.

„Да ли се то нешто ’пребија’
с Хрватском, а на штету избје-
глица, или је ријеч о ’споје-
ним посудама’ у односу према
судбини Републике Српске,
или можда се то ’чеше’ о игре
с Косовом и Метохијом, југом
Србије, или можда чак Војво-
дином? Можда је у питању
’кусање европске чорбе’, или
је ријеч о нечему још тежем,
значајнијем, мрачнијем, што
се ’иза брда ваља’”, износи
своје сумње КДФ.

Подсећајући на све нереше-
не проблеме који притискају
избеглице, Форум закључује
да се одатле порука намеће
сама од себе: „Уздати се у се и
у своје кљусе и снажно се са-
моорганизовати без тзв. кров-
них избјегличких организаци-
ја, које редом вире испод ши-
њела политичких партија”.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 15. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Зоран
Спремо

Панчевачке опозиционе странке нису
мировале ни протекле недеље. Радика-
ли су, обраћањем Смиљане Гламочанин
Варга, поново указивали на страначко
запошљавање, медијски мрак и
(зло)употребу правосудног система по-

ново апострофирајући председника ов-
дашњег СНС-а. Тадићеви социјалдемо-
крати су се осврнули на набавку нових
аутобуса за АТП, а „Двери” на рачуне
који грађанима стижу од Дирекције за
изградњу и уређење Панчева. Ако су

њихове оптужбе сасвим основане, биће
то заиста скандал који ће месецима „за-
бављати” опозиционе партије, а наро-
чито грађане погођене евентуалним ја-
вашлуком у једном од наших јавних
предузећа.

СА ПАНЧЕВАЧКЕ ОПОЗИЦИОНЕ СЦЕНЕ

НОВА ЗАБАВА ЗА СТРАНКЕ И ГРАЂАНЕ

Неки наши грађани ће ових да-
на бити непријатно изненађени
– каже се у саопштењу Српског
покрета „Двери”. Наиме, од Ди-
рекције за изградњу и уређење
Панчева стићи ће им решење о
накнади за грађевинско земљи-
ште, што је доскора и било део
посла тог јавног предузећа.

„Међутим, однедавно, ово је
преузела Пореска управа, која
је и утврдила да су одговорни у
Дирекцији заборавили (?) да
делу Панчеваца уруче уплатни-
це за 2010. и 2011. годину!
Приликом преузимања, како
смо сазнали, Пореска управа је
утврдила да недостаје докумен-
тација за ове две године, а ’мар-
љиви’ службеници Дирекције
су је пронашли у сопственом
’шпајзу’. Реч је о неколико ку-
тија с непослатим ковертама.
Сада ће, наврат-нанос, пред ис-
тек пете године и пред застаре-
вање, послати ова стара задуже-
ња и покушати да грађане који
нису платили јер уплатнице ни-
су никада ни видели наведу да
ипак плате нешто што је треба-
ло да учине пре пет година. Ово
ће јако обрадовати панчевачку
власт, јер ће још једном моћи
да се подсмехне јавашлуку и
несавесности ’претходне гарни-
туре’ која је газдовала градом
’во времја оно’. Али шта ћемо

сада када су сви ти ’угледници’
из бивше власти претрчали у
СНС? Вероватно ће се мудро
ћутати, да све прође без буке”,
пишу „Двери”.

„Двери” траже одговор на
овај пропуст, питају како нико
није приметио да недостаје то-
лики новац у буџету и шта ће се
урадити са овим непланираним
парама.

„Можда би власт хтела да на-
прави још неки ’стони фудбал у
природној величини’, или ће на-

ставити да обилази семинаре и
сајмове како би поново најављи-
вали долазак инвеститора који
никада неће доћи”, закључује
овај покрет и предлаже да се по-
менута средства усмере у фонд
за подршку породици и лечењу
деце, који су „Двери” предлагале
у својој „Породичној деклараци-
ји”, али су „одборници СНС-а,
СПС-а, ДС-а, ЛДП-а и ЛСВ-а од-
бијали чак три пута”.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Скандал у режији 
Дирекције

Социјалдемократска
странка – Борис Тадић
подсећа да је недавно
једна делегација град-
ских челника посетила
фабрику „Икарбус” ка-
ко би из прве руке са-
знала докле је стигло
склапање дванаест ау-
тобуса који ће бити ис-
поручени Панчеву. Гра-
ђани су, заправо, ближе
обавештени о помену-
тим аутобусима тек из
недавне преписке двеју
политичких партије ко-
је су доскора делиле
власт, али су се на крају
посвађале.

Због те њихове „неуз-
враћене љубави”, каже
СДС, Панчевци ће од
уста издвојити још 1,7
милиона евра за хро-
ничног губитника по
имену АТП. Истовреме-
но, нејасно је да ли ће
доћи до увођења једин-
ственог тарифног систе-
ма с Београдом и да ли
ће договор Београда и
Панчева омогућити да
се наши суграђани за
једну цену карте возе и
кроз престоницу.

О томе ко је крив, а ко
заслужан, каже ова

странка, очигледно је да
ће се расправљати у
предстојећој кампањи
дојучерашњих коалици-
оних партнера.

– Сматрамо да је ва-
жно да се створе бољи
услови за путнике и
смање трошкови одржа-
вања, али и тражимо да
идејни творци унапре-

ђивања рада АТП-а од-
говоре грађанима на
питање да ли је овде реч
о великој инвестицији с
неизвесним исходом,
која ће, као случајно,
бити реализована баш
уочи локалних избора,
или је реч о изводљи-
вом и тржишно и фи-
нансијски исплативом
пројекту – напомиње
овим поводом Срђан
Миковић, председник
Градског одбора СДС –
Борис Тадић.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Ко је крив, сазнаћемо
тек у кампањи

– Какву ми то власт и право-
судни систем имамо када се
за злоупотребу службеног по-
ложаја и крађу државних па-
ра не подижу оптужнице, а за
писање истине о томе кри-
вично се одговара? – запита-
ла се Смиљана Гламочанин
Варга, председница Јужноба-
натског округа Српске ради-
калне странке, на конферен-
цији за новинаре одржаној у
понедељак, 12. октобра. 

Она је истакла и да су ме-
дијски мрак и прогони поли-
тичких неистомишљеника,
као и оних који критикују
власт, одлике актуелног ре-
жима у Србији.

– Властодршци у Србији,
од локалних до највиших, не
схватају да власт треба да
служи грађанима и држави,
већ сматрају да држава и гра-

ђани постоје да би од њих
отели и задњи динар за лаго-
дан живот функционера, њи-
хових фамилија и послушни-
ка. Тако доживљавају и јавна
комунална предузећа: не као
она што треба да пруже услу-
ге за које грађани плаћају ра-
чуне, него као плен који тре-
ба да поделе међу собом –

рекла је Смиљана Гламоча-
нин Варга и додала да су ра-
чуни сваког месеца све ви-
ши, а услуге све лошије, „јер
треба све више паразита и
нерадника намирити”.

Она је поновила оптужбе
на рачун Жељка Сушеца, на-
родног посланика и председ-
ника Градског одбора СНС-а,

о томе да је запошљавао сво-
ју родбину и пријатеље. Због
те јавне критике, према ње-
ним речима, покренути су
хајка и прогон, а већ је по
две судске пресуде прогла-
шена кривом и одређена јој
је новчана казна.

– Значи, функционер вла-
дајуће партије запосли ужу и
ширу фамилију, пријатеље и
активисте на терет грађана,
постави и свакодневно сара-
ђује с директорком апотеке
која проневери седам мили-
она евра и више од 120 поро-
дица остави без извора при-
хода и онда ја која сам изне-
ла истину о томе, а која није-
дан дан у свом животу нисам
имала плату из буџета, треба
због тога да платим казну –
закључила је Смиљана Гла-
мочанин Варга.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Како намирити паразите

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

Постоји ли скривена нагодба с Хрватском?

Јавни сервис је с реприза-
ма домаћих серија конач-
но постигао пун погодак.
Наиме, РТС је пре неколи-
ко дана, у ударном вечер-
њем термину, почео поно-
во да емитује серију „Бела
лађа”.

Није то пун погодак само
због добре забаве, или ду-
ховитог текста Синише Па-
вића, а ни због глумачких
бравура Ланета Гутовића
алијас Срећка Шојића.

То је пун погодак зато
што се ова серија од 90

епизода емитује баш уочи
предстојећих локалних и
покрајинских избора. А
можда и републичких. О
чему ће после дубоког раз-
мишљања и држања грађа-
на у слаткој јези вишене-
дељног ишчекивања одлу-
чити лично премијер Ву-
чић.

Погодак је због тога што,
колико год смешна била
„Странка здравог разума”
и колико год се клиберили
акробацијама измишље-
них странака са ТВ-а,
стварност ће је убрзо са-
свим превазићи. И онима
који су још увек задржали
какав-такав смисао за ху-
мор, биће још смешнија
предизборна догађања,

обећања, калкулације и
нагодбе наших стварних
лидера и њихових страна-
ка на политичкој сцени
Србије.

А због свега тога не би
било лоше подсетити се
једне сличице из дијалога
Тикомира Стојковића зва-
ног Шпиц и Срећка Шоји-
ћа, поводом радног анга-
жовања Димитрија Панти-
ћа, који због ударца у гла-
ву има делимичну амнези-
ју. Разговор је текао, от-
прилике, овако:

– Ти мене уваљујеш чо-
века удареног у мали мо-
зак и да му дајем плату...
Он је човек зашашављен
у мозак, не памти ништа,
не зна ни где је, ни шта је,
ни ко је – каже Шпиц ше-
фу „Странке здравог ра-
зума”.

– Стојковићу, само с
оваки какав је Пантић, ко-
ји све заборављају и ничег
се не сећају, ми цензус мо-
жемо да пређемо – мудро
закључује Шојић.

Дакле, питање гласи: хо-
ће ли грађани Србије и на
предстојећим изборима
гласати као да су ударени у
мали мозак?

И као да се не сећају ни-
чег што је било колико јуче.

ГЛЕДАЈУЋИ ПОПРЕКО

Ударени 
у мали мозак



ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ДА УЧЕСТВУЈУ У ПРАВЉЕЊУ БУЏЕТА

Како унапредити нашу 
туристичку понуду?

јекат фекалне канализације у Омо-
љици планирано је 12,97  милиона,
пет за експропријацију земљишта
за приступну саобраћајницу ка но-
вој градској депонији, а додатна три
милиона динара за замену термо-
машинске опреме и инсталација на
базену.

Градска стамбена агенција добиће
додатних 13, здравство 12,83, а
област основног образовања 8,83
милиона динара.

За потребе предшколског васпи-
тања планирано је још 4,52 милио-
на, средње образовање добиће 1,26,
а Туристичка организација 3,2 ми-
лиона динара. Вредне помена су
још и паре намењене за потребе
функционисања Скупштине града,
а ту је извршено увећање од
993.000 динара.

У осталим измењеним ставкама
овим ребалансом су предвиђени
много нижи износи, а код неких бу-

У градској каси ове 
године биће 5,74 
милијарде динара

Највише додатног новца
додељено за културу 
и Дирекцији

Хоће ли „Лидл” ипак 
доћи у Панчево?

Градски буџет за ову годину, после
најновијег, трећег ребаланса, износи-
ће 5,74 милијарди динара, утврдило је
Градско веће на седници одржаној у
понедељак, 12. октобра, и овај предлог
упутило Скупштини на одлучивање.

Укупна корекција прихода, према
речима Предрага Живковића, члана
Већа задуженог за финансије, изно-
си нешто више од 153 милиона ди-
нара. Ово повећање уследило је пре
свега захваљујући вишим приходи-
ма од планираних, и то од пореза на
имовину (48,2 милиона), као и од
пореза на зараде (30 милиона дина-
ра). Што се тиче осталих додатних
прихода наше локалне самоуправе,
који износе око 50 милиона динара,
реч је о добити градских предузећа
оствареној у 2014. години. Највећу је
имало ЈКП „Грејање”, које је дужно
да је уплати буџету до 25. децембра.

Оно што је за кориснике буџета,
као и за јавност, много интересант-
није, јесте како су те паре распоређе-
не. Највише додатних средстава оти-
ћи ће, веровали или не – за културу!
За ову област планирано је чак 44,35
милиона динара, али ће лавовски
део те суме бити употребљен за на-
мирење пореског дуга Градске би-
блиотеке (27,5 милиона).

Дирекцији за изградњу и уређење
града средства су повећана за 23,54
милиона динара. Од те суме за про-
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Непредвидива јесен нас упозорава
на брзи долазак најхладнијег годи-
шњег доба. Све учесталије падавине,
као и јак ветар, додатно нас уверава-
ју да је време да полако кренемо с
грејањем својих стамбених објеката.
Док су једни навикли на даљинско
грејање, то јест у становима имају
радијаторе и прикључени су на град-
ску мрежу, а топлотну енергију доби-
јају од топлана и подстаница, у на-
шем граду је много потрошача који
се сваке зиме сналазе како ко уме.
Као по обичају, највише ће се троши-
ти дрва и угаљ, а у новије време у
употреби је и пелет. Ипак, у граду и
даље има много Панчеваца који ће
користити електричну енергију. Они
који су могли, огрев су набавили још
током лета, кад је био јевтинији, а
много суграђана се снашло пред са-
му грејну сезону. Питали смо наше
суграђане како ће се они грејати?

ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ, 
радник обезбеђења:

– Живим на периферији града, а
тамо не постоје услови да се грејемо
даљинским путем или на струју. Зато
сам се определио за комбинацију
угља и дрва. Још увек нисам набавио
неопходну количину, али свакако ћу

то ускоро учинити. Да имам могућ-
ности, пребацио бих се на грејање на
струју.

МИЛИЦА НЕДЕЉКОВ, пензионер:
– Живим у градском језгру и деце-

нијама се грејем на струју. Кад год
дође време да се укључи ТА пећ тру-
дим се да то увек буде када је струја
јевтина, јер би у супротном рачуни
били превисоки. Укључим је око 23
сата, а затим је рано ујутру искљу-
чим. Нажалост, код нас пензионера
је тако и мора се водити рачуна о
сваком динару.

СТЕФАН АНАСТАСОВСКИ, 
незапослен:

– Дрва су увек у првом плану када
је реч о грејању моје породице. От-
прилике шест-седам метара дрва је
потребно за сезону. Кућа има дебеле
зидове, прозори су и даље добри, а
врата новија, па се и мање енергије
троши. Навикао сам се на овакав на-
чин грејања. Дрва сам током лета
плаћао 4.000 динара за метар, а сада
су знатно скупља.

РАДА ЈАНИЋИЈЕВИЋ, пензионер:
– Користим даљинско грејање.

Живим у насељу Стрелиште и могу

да кажем да су прошлих година гре-
јали сасвим добро и уопште није би-
ло хладно. Било нам је веома пријат-
но. Ипак, за разлику од Београда, у
Панчеву се не греје преко целог да-
на, а то се осети и те како. Не треба
заборавити да ми овакав начин гре-
јања плаћамо током целе године.

БОРИСЛАВ СТОЈСАВЉЕВИЋ, 
дипломирани економиста:

– Већ пуних 40 година се грејем на
исти начин. Реч је о дрвима. Увек на
време набавим огрев, а то је у јуну.
Кад пребринем ту бригу, много се
лакше осећам. Јесте да је зими не-
пријатно устајати рано и ложити,
али ја сам се већ навикао. Од струје
и гаса сам одавно одустао због тех-
ничких неусловности.

АНЂЕЛКА СПАСИЋ, домаћица:
– Као и до сада, користићемо дрва.

Успели смо на време да обезбедимо
огрев. Током грејне сезоне потроши-
мо око десет  метара дрва, у зависно-
сти да ли је зима блага или оштра.
Ако саберемо све начине грејања,
увек некако рачуница каже да су дрва
најјевтинија.

Анкетирао С. Дамјанов

Р. ЈАНИЋИЈЕВИЋС. АНАСТАСОВСКИ Б. СТОЈСАВЉЕВИЋ А. СПАСИЋ

НАША АНКЕТА

КАКО ЋЕТЕ СЕ ГРЕЈАТИ ОВЕ СЕЗОНЕ?

Дрва у првом плану

М. НЕДЕЉКОВ

Овако је то било: донесе моја Тања у
кућу мемоаре Мире Марковић, две
дебеле књижурине, тотал 1.000
страна. Није јој први пут: већ је на-
ручила сабрана недела интернетом
пре коју годину; било јевтино. Про-
блем је у томе што ја – због мојих
грехова – морам да прочитам сваку
књигу која ми падне шака; такав
сам. Чак сам и „Ноћ ђенерала” од
Вука Драшковића прочитао, кукала
ми мајка: нисам имао куд из боле-
сничког кревета с температуром 39.

Ухватим се, дакле, Мирине књиге,
тешко мени. А лепо ме је упозорила
моја другарица Јована својим прика-
зом у „Времену”: није тако било. Ајде
ипак да видим, па и ја сам неки сведок
и учесник тог времена. Штавише, ау-
торку сам и лично знао: преко ње сам
сређивао неке интервјуе са Слобом,
које сам из опрезности препуштао ко-
легама. После читања нема кајања,
казаће вам сваки читалачки манијак.

Остао сам паф. Чекај: јесмо ли нас
двоје живели у исто време, на истом
месту и у истој димензији? Изгледа
да нисмо. Или та жена лаже савесно,
темељито и креативно, притом још и
пакосно. То ће пре бити. Као и код
других сличних штива, овде је важни-
је оно чега у њему нема. Нема Ивана
Стамболића (осим успут, у раној фа-
зи, површно); Славка Ћурувије нема
уопште, нула, ништа, ни реч, ни алу-
зија. Зато има читава плејада јулов-
ског олоша и еспеесовске гамади, али
се нису добро провели код Мире. Као
да је сврха ових књижурина била об-
рачун с некадашњим пријатељима
који су се након преврата и Слобиног
хапшења опрезно дистанцирали од
Мире и супруга јој.

Па наравно да су се удаљили и из-
вукли као прдеж – чим је ђаво дошао
по своје; неће ваљда делити Слобину
и Мирину тужну судбину? Нису лу-
ди. Само због тих ликова – овде нема

места да их се наброји, много их је,
мада заслужују – треба прочитати те
мемоаре Мире Марковић. Пакосно и
темељито Мира набраја све бивше
другове којима је помогла да се вину
у академске и дипломатске висине;
чак и медијске. Сви осим неколико
изузетака које не бисмо назвали ча-
снима знајући их, окренули су Маци
леђа и престали да се јављају на теле-
фон, да се поздрављају кад се сретну. 

Е, сад: Мира је сама себи бирала
пријатеље, нисмо ми, читатељке и
читаоци моји драги. Да је ту о олошу
и шљаму реч, знали смо сви одмах,
од почетка, видело се голим оком;
Мира није видела, па се сада ишчуђа-
ва да шта ју је снашло. Да поквареног
света, кука она, умели су из куће да
им не избијају, доносили поклоне,
тражили услуге, све добили и шта
сад? Нема краја људској незахвално-
сти и претворности, жали се Мира у
свом својству разочаране наивке,
племените и великодушне, спремне
свакоме да помогне на своју срамоту,
како видимо.

Притом Мира лаже бестидно и па-
косно на више места, много места за-
право. Јовицу Станишића олајава као
готовог и углављеног шпијуна (лажу-
ћи о детаљима); није да је Јовица
цвећка, далеко од тога, али га оптужу-
је за нешто за шта није крив, уместо
за много тога за шта јесте. Цвили над
тужном судбином Влајка Стојиљко-
вића (Зорана Соколовића и не поми-
ње, а исто су скончали), али не поми-
ње да је Влајково опроштајно писмо
на степеницама Скупштине читао
Аца Вучић. Сашу Тијанића је описала
изненађујуће прецизно, али то није
био проблем: сви смо знали какав је.

И, не могу да одолим: Маца мрзи
псе, мачке, птице и цвеће, чак и у
дворишту. Воли пластично цвеће,
јер не треба да се залива, па не оста-
ју флеке по поду.

Пише: Милош Васић

Овако је било

Д. ЂОРЂЕВИЋ

СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

БУЏЕТ УВЕЋАН 
ЗА 153 МИЛИОНА ДИНАРА

Учешће грађана у буџетском проце-
су, у оквиру пројекта названог Пар-
тиципативно буџетирање, била је
основна тема конференције за нови-
наре коју је у среду, 14. октобра, одр-
жао Саша Павлов, градоначелник
наше вароши.

– Ми смо радо прихватили уче-
шће у овом пројекту који радимо за-
једно с Балканском истраживачком
мрежом (БИРН) и Националном
алијансом за локални и економски
развој (НАЛЕД), а уз подршку
Европске уније. Позивам све грађа-

не као и организације цивилног дру-
штва да учествују у овом пројекту и
дају предлоге. Ми смо у наредном
буџету за ту намену планирали пет
милиона динара. Изабрали смо
област туризма, која би отворила
једну нову димензију града и олак-
шао долазак инвеститора. Грађани
би требало да доставе своје предлоге
и пројекте, одговарајућа комисија
ће их оценити до Дана града, а нај-
бољи ће бити финансирани – рекао
је градоначелник.

Суштина овог пројекта, како је на-
гласио Павлов, јесте да грађани уче-
ствују у прављењу локалног буџета,
као и у праћењу ефикасности јавне
потрошње.

– Определили смо се за туризам као
најмање развијену област, а ово је пр-
ви корак у томе да грађани креирају
буџет и одлучују о трошењу наших за-
једничких пара. Таква иницијатива је
драгоцена за све и очекујемо да убуду-
ће то ширимо и на друге позиције и
делове буџета – рекла је овом прили-
ком Сузана Јовановић, чланица Град-

ског већа задужена за подручје рада,
запошљавања и социјалне политике.

Упитник за грађане којим би се
прикупљале пројектне идеје налази
се на 19. страни овог броја „Панчев-
ца”, доступан је и на сајту Града и у
услужном центру Градске управе, а
биће га и у месним заједницама на-
сељених места. При попуњавању тре-
бало би предлагати само оне пројек-
те који би се могли реализовати у
једној календарској години.

З. Сп.

џетских позиција планирана су и
смањења до сада издвојених сред-
става.

Веће је овом приликом дало сагла-
сност и за Статут доловачког ЈКП-а
„Долови”, а изменило је и план поста-
вљања покретних објеката и уређаја
на површинама јавне намене, чиме су
омогућили да се на још три локације
у граду поставе билборди.

Већници су дали сагласност и за
измену и допуну програма за фи-
нансирање унапређења безбедности
саобраћаја, као и за текст јавног
огласа за продају катастарске парце-
ле у Улици Моше Пијаде, за коју је
заинтересован немачки дисконтни
ланац „Лидл”. Реч је о 89 ари град-
ског грађевинског земљишта, а по-
четна цена за јавно надметање, зака-
зано за 19. новембар, биће 73,6 ми-
лиона динара, то јест 8.254,46 дина-
ра по квадратном метру.

З. Спремо



ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ ПОВОДОМ ДАНА ХРАНЕ

Здрав оброк – здрав организам
Поводом Светског дана хране
– 16. октобра, Превентивни
центар Дома здравља Панчево
у сарадњи с Патронажном
службом и службом Опште
медицине спровео је две ак-
ције. У среду, 14. октобра, ре-
ализовани су превентивни
прегледи за запослене у „Рата-
ру”, а планирано је да дан ка-

сније лекари и сестре Дома
здравља посете колектив Гим-
назије „Урош Предић” и одр-
же ученицима предавање на
тему правилне исхране.

Мото овогодишњег пра-
зника посвећеног правилној
исхрани је „Социјална за-
штита и пољопривреда: пре-
кидање циклуса руралног си-

ромаштва”. Лекари поручују
да су здрави оброци најва-
жнији чиниоци за очување и
унапређивање здравља. Ква-
литет исхране се, према њи-
ховим речима, може побољ-
шати на више начина – ре-
довним узимањем оброка,
правилним избором сирови-
на, начином припреме и ко-

личином поједених намир-
ница. Како кажу стручњаци,
јеловник треба да буде ра-
зноврстан. Пожељно је да се
на трпези нађу интегралне
житарице, поврће и воће,
млеко и млечни производи,
немасно месо, риба и нера-
финисана уља.

И. П.
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О бренду „Вајферт”
могле су се чути 
само речи хвале

За успех је 
потребно време

Посетиоци светске изложбе
„Експо Милано 2015” имали су
прилику да се упознају с тури-
стичким потенцијалима Пан-
чева и првенствено с манифе-
стацијом „Дани Вајферта”.

Током два дана наступа, кра-
јем септембра и почетком ок-
тобра, у павиљону Републике
Србије посетиоцима је пред-
стављена поменута манифеста-
ција, коју је употпунила дегу-
стација и промоција „Вајферт
пива” компаније „Heineken Sr-
bija”. Промоција туристичких
потенцијала града, као и дегу-
стација пива које спаја тради-
ционалну немачку рецептуру и
српску производњу, организо-
вана је у Био-медитеранском
кластеру, где се налази пави-
љон Републике Србије.

– Задовољство нам је да
представимо лик и дело чуве-
ног Панчевца Ђорђа Вајферта,
као и привредне и туристичке
потенцијале града Панчева.
Од ове године, а у знак захвал-
ности за његов допринос, уста-
новили смо и манифестацију
„Дани Вајферта”, управо њему
у част. Драго нам је да је ма-
нифестација подржана од
стране „Вајферт пива”. Нада-

мо се да ће се сарадња наста-
вити и у наредним годинама –
рекао је Саша Павлов, градо-
начелник Панчева, на промо-
цији нашег града у Милану.

О бренду „Вајферт” могле
су се чути само речи хвале.

– Поносни смо на то што
смо „Вајферт пиво”, које је
лансирано на тржиште Србије
почетком априла, сада пред-
ставили и међународној пу-
блици. Радује нас што су ино-
страни потрошачи препозна-
ли квалитет пива припремље-
ног од само четири основна

састојка – воде, јечменог сла-
да, хмеља и квасца, и што смо
добили позитивне реакције на
укус који представља саврше-
ни баланс горчине и освежења
– изјавила је Дејана Петровић,
представница „Вајферт пива”.

Челници Града и Туристичке
организације Панчева на изло-
жбу су дошли на позив Мини-
старства за привреду и економ-
ски развој (туризам), а заједно
с компанијом „Heineken”.

О промоцији Панчева у
Милану говорио је и Брани-
слав Ровчанин, који је иста-

као да је она веома важна за
привредни развој нашег града
и додао да је сваки наступ у
иностранству и шанса да се
поправи имиџ, као и да је за
успех потребно време и пра-
вовремено улагање.

Представници нашег града
и компаније „Heineken” су бо-
равак на северу Италије иско-
ристили да посетиоцима по-
деле публикацију „Вајфертова
рута”, која је специјално за ту
прилику штампана на итали-
јанском језику.

С. Дамјанов

ПРОМОЦИЈА ПАНЧЕВАЧКОГ ТУРИЗМА У МИЛАНУ

ИМАМО ЧИМЕ ДА СЕ ПОНОСИМО

Овог месеца су почели радови
на згради амбуланте Дома
здравља Панчево у Качареву.
Тај објекат су у уторак, 13. ок-
тобра, обишли Маја Витман,
директорка Дирекције, др
Мирела Петровић, чланица
Градског већа задужена за
здравство, и др Слободан Ову-
ка, директор Дома здравља.
Инвеститор реконструкције је
Јавно предузеће Дирекција за
изградњу и уређење Панчева,
а извођачи су панчевачке
фирме „Тини-инжењеринг” и
„Стаклокомерц”.

За 70 дана, колико је
предвиђено да радови трају,
биће замењена спољна сто-
ларија и обављени молер-
ско-фарбарски радови, а
планирана је и замена под-
них облога и адаптација са-
нитарних чворова. За рекон-
струкцију је издвојено
11.757.818 динара из локал-
ног буџета. Тренутно је у то-
ку исељење здравствене
установе из објекта, а након
тога ће извођач радова бити
уведен у посао.

И. П.

РЕКОНСТРУКЦИЈА АМБУЛАНТЕ У КАЧАРЕВУ

Завршетак радова до
краја године

Трећа представа аматерског
позоришта „Прозор”, које
функционише при Удруже-
њу за унапређење менталног
здравља „Душевна оаза” из
Вршца, изведена је у уторак,
13. октобра, у дворани Кул-
турног центра Панчево. Ми-
рослава Кућанчанин, сцена-
риста и режисер комедије
„Вирус или кијавица?”, каже

да је комад досад игран у
многим градовима у Србији,
али да јој је наш град посеб-
но драг јер су чланови „Про-
зора” прве значајне кораке
на даскама које живот значе
начинили пре осам година
управо у Панчеву. Учесници
представе објашњавају коли-
ко им овакви наступи значе.

– Глума је за мене све у
животу. Она ме развесели,
опустим се, путујем, дру-
жим се и стичем нова по-
знанства. Иако смо много
пута извели ову комедију,

сваки пут је доживљавамо и
изводимо на другачији на-
чин. Имамо слободу да им-
провизујемо и да кажемо
шта осећамо – рекао је Ми-
рослав Топић.

Милева Рајчевић, којој је
припала једна од главних
улога у комаду „Вирус или
кијавица?”, каже да се годи-
нама аматерски бави глумом.

– Научила сам да глумим,
опуштена сам и тај анга-
жман ми много значи. Дру-
жење с људима је за мене
као лек – истакла је Милева
Рајчевић.

Мирослава Кућанчанин
потврђује да је позориште
вид терапије за ове људе и да
се њихово здравствено стање
побољшало. Она истиче да је
„Прозор” јединствена глу-
мачка трупа у земљи и да је
за осам година постојања
остварила значајне успехе.

И. П.

ОСОБЕ С МЕНТАЛНИМ ПРОБЛЕМИМА 

У УЛОЗИ ГЛУМАЦА

Позориште као лек

Удружење основано на ини-
цијативу пацијената Специ-
јалне болнице за психија-
тријске болести Ковин под
називом „Зрак наде” биће
представљено јавности у
уторак, 20. октобра, на пла-
тоу Културног центра Ко-
вин, од 16 сати. У случају
лошег времена промоција
ће бити одржана у локалном
кафићу „Круг”. Посетиоци
ће бити у прилици да са ак-
тивистима удружења поделе

своје ставове, добију стручну
помоћ, савет и информаци-
је, као и да се укључе у ак-
тивности удружења. Члано-
ви „Зрака наде” су бивши и
садашњи пацијенти ковин-
ске болнице, као и лекари и
други стручни сарадници.
Према њиховим речима,
окупили су се како би кори-
сницима пружили помоћ и
психијатријске услуге и
укључили се у рад локалне
заједнице. И. П.

Судија Станка Симоновић
предложена је за председницу
Вишег суда у Панчеву, а њена
колегиница Јасмина Петро-
вић за председницу Основног
суда у нашем граду – одлучио
је Високи савет судства на
седници одржаној 7. октобра.
Коначно мишљење о овим
предлозима даће посланици
Народне скупштине Србије на
једној од наредних седница.

Подсећамо, Станка Симо-
новић и Јасмина Петровић су
крајем марта ове године име-
новане за вршиоце дужности
председника Вишег односно
Основног суда.

Станка Симоновић је до 1998.
године радила као судија у
Основном суду, а после тога је
до 2009. године обављала ду-
жност истражног судије. Након
реформе у правосуђу и форми-
рања Вишег суда у Панчеву име-
нована је за судију за малолет-
нике. Сарадници у суду је изу-
зетно цене и спада међу најиску-
сније у панчевачком правосуђу.

И Јасмина Петровић има ве-
лико радно искуство у правосу-
ђу. Од 1988. је радила као суди-
ја парничар, а била је и пред-
седник Парничног одељења у
Основном суду у Панчеву.

М. Г.

УСКОРО ОДЛУКА О ЧЕЛНИЦИМА У ПАНЧЕВАЧКОМ ПРАВОСУЂУ 

Предложене Симоновићева и Петровићева

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КОВИНСКОГ УДРУЖЕЊА

Помоћ психијатријским
болесницима

ОДРЖАНА „ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО”

Подмлађивање волонтера
Традиционална манифестаци-
ја Црвеног крста Панчево „Тр-
ка за срећније детињство” одр-
жана је 6. октобра на стадиону
„Борца” у Старчеву. У трци су
учествовали наставници и уче-
ници ОШ „Вук Стефановић
Караџић”, а освајачима првих
трију места уручене су пригод-
не награде, док су остали так-
мичари добили захвалнице.

Том приликом је свој рад
представила и Теренска једи-
ница Црвеног крста, чији су
чланови демонстрирали ука-
зивање прве помоћи у две им-

провизоване ситуације. Према
речима Јасмине Ристић,
стручне сараднице Црвеног
крста, „Трка за срећније де-
тињство” је најмасовнија ре-
креативно-хуманитарна ак-
тивност те организације,
усмерене ка подмлађивању и
омасовљењу чланства и во-
лонтера. Учешћем у трци,
према речима наше саговор-
нице, деца и млади показују
своје опредељење за здрав на-
чин живота и највише хумане
вредности.

И. П.

„Дани Вајферта” – панчевачки адут



На Београдском сајму се од
14. до 16. октобра одржава
једанаести Међународни са-
јам енергетике и дванаести
Међународни сајам заштите
животне средине и природ-
них ресурса „Ecofair”, под
покровитељством Министар-
ства рударства и енергетике
и Министарства пољопри-
вреде и заштите животне
средине, који ове године по-
државају Национална али-
јанса за локални економски

развој (НАЛЕД) и Привредна
комора Србије.

Сајмове су отворили ресор-
ни министри Александар Ан-
тић и Снежана Богосављевић
Бошковић. Пријављено је ви-
ше од 150 излагача из 20 зе-
маља и очекује се око 7.000
посетилаца, од чега 5.000 из
привреде. За два сајамска да-
на предвиђени су тематски
скупови и конференције о
планираним инвестиционим
пројектима у енергетици и

екологији, унапређивању за-
конске регулативе, регионал-
ној сарадњи и размени иску-
става, као и о могућностима
улагања у развој инфраструк-
туре, рециклажу, обновљиве
изворе енергије и др. Конфе-
ренцијски програм је отвори-
ла Мирјана Филиповић, др-
жавна секретарка у Мини-
старству рударства и енерге-
тике, а првог дана централна
тема стручног скупа била је
енергетска ефикасност и за-
штита животне средине. 

Експерти процењују да би
градови и општине могли да
смање потрошњу енергије и до
50 одсто без задуживања или
издвајања из буџета. Као ре-
шење за проблем „расипања”
енергената навели су јавно-
приватна партнерства између
државних институција и фир-
ми специјализованих за пру-
жање енергетских услуга које
на себе преузимају инвестира-
ње и ризик, а услугу наплаћују
кроз остварене уштеде. Да би
дошле до таквих уговора, ло-
калне самоуправе морају да

развију енергетски менаџ-
мент, да прикупе податке о
потрошњи и трошковима, ана-
лизирају где постоји простор
за уштеде и припреме пројек-
те енергетске ефикасности.

О овој теми, о томе када и
како општине могу увести
енергетски менаџмент, више
речи је било на међународној
конференцији „Енергетска
ефикасност у јавном и при-
ватном сектору”, коју је орга-
низовао Београдски сајам у
сарадњи с НАЛЕД-ом. Пред-
стављени су планови државе
за развој енергетског менаџ-
мента у локалу, а високи
представници међународних
финансијских институција
(EBRD, KfW и IFC) указали су
на могућности за финансира-
ње пројеката из њихових кре-
дитних линија. С друге стра-
не, компаније специјализова-
не за пружање енергетских
услуга из Хрватске и Словени-
је приказале су успешне при-
мере реализованих пројеката
енергетске ефикасности у зе-
мљама региона.

Компанија НИС успешно је за-
вршила додатну модернизацију
двају рафинеријских постројења
у Панчеву и, према речима ме-
наџмента, тиме је нафтни гигант
обезбедио поузданији рад и већи
обим производње нафтних дери-
вата. Једномесечни радови су
обављени у највећем рафинериј-
ском постројењу за производњу
бензинских компонената и гасо-
ва (FCC комплекс) и у погону Ал-
килација, у којем се праве висо-
кооктанске компоненте за про-
изводњу квалитетног бензина.

– Поред тога што је позитивно
утицала на економско пословање
рафинеријске прераде НИС-а,
додатна модернизација директ-
но ће допринети смањењу еми-
сије прашкастих материја, што
је значајан еколошки аспект ове
модернизације –  истакао је Ау-
рел Богдан, директор Дирекције
производње у Рафинерији.

У ову фазу модернизације Ра-
финерије нафте Панчево НИС је
уложио више од три милиона
евра. За време једномесечних ра-

дова тржиште је било уредно
снабдевано свим врстама нафт-
них деривата, јер су, с повећањем
производње у ранијем периоду,
обезбеђене довољне залихе. До-
датна модернизација у Рафине-
рији нафте Панчево обављена је
по строгим процедурама и уз ви-
соко поштовање свих еколошких
стандарда, тако да у току извође-
ња радова није било неповољног
утицаја на животну околину.

На бензинској станици „НИС-
–Петрола” „Нови Сад 10” у по-
недељак, 12. октобра, свечано је
обележен почетак малопродаје
компримованог природног гаса
(КПГ) у НИС-овој мрежи бен-
зинских станица. Компримова-
ни природни гас се користи као
алтернативно гориво за све вр-
сте возила, али и као важан
енергент у индустрији. Сматра
се горивом будућности, како
због својих еколошких особина
и одличних перформанси које
пружа возилима, тако и због
економске исплативости. Осим
тога, компримовани природни
гас омогућава лакши старт и бо-
ље перформансе мотора. Ком-
панија НИС намерава да шири
ову делатност, па је у плану да
до 2020. године има малопрода-
ју КПГ-а на 20 бензинских ста-
ница широм Србије.

ИЗЛЕТ НА ЧАРДАК

У природи с родитељима

ЈКП „Хигијена” ће
новчано наградити
ученике за уложени
труд

ЈКП „Хигијена” и Секретари-
јат за заштиту животне среди-
не Градске управе Панчева
одржали су прошлог четвртка
у сали Скупштине града скуп
на који су били позвани пред-
ставници панчевачких основ-
них и средњих школа и невла-
диних организација. Том при-
ликом је било речи о акцији
прикупљања амбалажног от-
пада „Сакупи, уштеди, виде-
ћеш да вреди”.

Надлежни из јавног кому-
налног предузећа и локалне
самоуправе најавили су на-
ставак кампање у којој су, то-
ком прошле школске године,
учествовали ученици и на-
ставници из чак 26 основних
и средњих школа у Панчеву и
насељеним местима.

Ова активност је надмаши-
ла сва очекивања, тј. сакупље-
но је укупно 18.992,80 кило-
грама рециклабилног матери-
јала односно амбалажног от-
пада, тако да су ЈКП-а „Хиги-
јена”, Секретаријат за зашти-
ту животне средине Градске
управе Панчева, Регионални
центар за таленте „Михајло
Пупин” и ЈКП „Зеленило”, уз
подршку градских већника,
одлучили да у овој школској
години наставе пројекат и
прошире активности.

Учитељи Основне школе
„Стевица Јовановић”, у сарад-
њи с Планинарским дру-
штвом „Јеленак”, организова-
ли су прошлог месеца излет
на Чардак за ученике трећег
разреда, којем су први пут
присуствовали и родитељи.
Око сто педесеторо учесника
уживало је у шетњи, а према
речима организатора, најви-
ше им се допало такмичење у
играма без граница, у којем су
се надметали родитељи и де-
ца. Рекреатор и водич „Јелен-
ка” Горан Шаренац објашња-
ва који је циљ овог необичног
излета:

– Идеја је била да учесници
што више времена проведу у
природи и да науче нешто но-
во, на пример како да поставе

шатор или направе носила.
Било је занимљиво и лепо што
су у активностима учествова-
ле три генерације – деца, ро-
дитељи, баке и деке.

Идеја за излет с родитељима
потекла је од учитеља Бранка
Станојевића, а у име свих на-
ставника који су боравили на
Чардаку 13. септембра, учите-

љица Мирјана Брзован истиче
да су пресрећни због овог из-
лета, који је пријао и настав-
ницима и ученицима.

– Родитељи су видели како се
њихова деца понашају, а мали-
шани су имали прилику да се
друже и са ђацима из осталих
одељења. Искуство је врло лепо
и планирамо да га поновимо –
најављује Мирјана Брзован.

Педагог у ОШ „Стевица Јо-
вановић” Весна Зенг каже да
је сарадња школе и породице
неопходна, те да свака обра-
зовна установа својим годи-
шњим планом рада организује
низ наставних и ваннаставних
активности, чији је циљ под-
стицање активније улоге ро-
дитеља у животу деце.

И. П.

У Идвору је прошлог викенда
одржан сусрет проналазача.
Реч је о традиционалној ма-
нифестацији посвећеној
афирмацији технолошких
иновација коју организује
Фондација „Младен Селак”
већ тридесет шест година за-
редом. Том приликом су до-
дељене и награде Фондације
најбољим привредницима,
проналазачима и културним
и јавним радницима за 2015.
годину. Златна медаља с ли-
ком Младена Селака и новча-
не награде додељене су двоји-

ци наших суграђана: Жељку
Арсићу и Огњену Тошићу.
Жељко је завршио ЕТШ „Ни-
кола Тесла” у Панчеву као
ученик генерације, студент је
Физичког факултета Бео-
градског универзитета и осва-
јач бронзане медаље на 46.
међународној олимпијади из
физике, одржаној у Индији у
јулу. Занимљиво је истаћи да
је он први ученик стручне
школе (није похађао гимна-
зију или специјалистичку
гимназију) који је био члан
репрезентације Србије у фи-
зици. Поред њега, награђен је
и Огњен Тошић, ђак Матема-
тичке гимназије, који је до са-
да освојио велики број одлич-
ја на државним и међународ-
ним такмичењима. На Срп-

ској математичкој олимпија-
ди ове године је заузео прво
место, као и бронзу на 56. ин-
тернационалној математич-
кој олимпијади у Тајланду, а
недостајало му је 1,75 бодова
да освоји бронзану медаљу и
на 10. интернационалној на-
учној олимпијади одржаној
2013. у Индији, када је био та-
кође члан репрезентације Ср-
бије, али из физике.

На свечаности у Идвору
додељена су признања и нај-
бољим панчевачким учени-
цима основних и средњих

школа који су у 2015. годи-
ни остварили изузетне ре-
зултате на републичким и
међународним такмичењи-
ма. Награђени су Марко
Шушњар, Теодора Павло-
вић, Даница Зечевић, Марта
Бошњак, Душан Цвијетић,
Дејана Маљковић, Наталија
Филиповић, Лука Ивано-
вић, Никола Конески, Кон-
стантин Бончић и Љубица
Новаков. Награде су доде-
љивали Миодраг Радојко-
вић, члан Градског већа за-
дужен за образовање, Мила-
дин Митровић, председник
панчевачког Регионалног
центра за таленте „Михајло
Пупин”, и Драгољуб Цуцић,
руководилац у панчевачком
центру за талентоване ђаке.

Четвртак, 15. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ОКТОБАРСКИ СУСРЕТИ ПРОНАЛАЗАЧА

Награђени Панчевци

НАСТАВАК КАМПАЊЕ „САКУПИ, УШТЕДИ, ВИДЕЋЕШ ДА ВРЕДИ”

ОДЛИЧАН ОДЗИВ ЂАКА

МОДЕРНИЗАЦИЈА РАФИНЕРИЈЕ

Уложено 
три милиона евра

ПОЧЕО САЈАМ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Јавно-приватним партнерством до решења

Гордана Влајић из Секрета-
ријата за заштиту животне
средине Панчева подсетила је
присутне да су највише отпа-
да сакупили ученици ОШ
„Жарко Зрењанин” из Качаре-
ва и да су због тога били на-
грађени екскурзијом у Засави-
цу и Сремску Митровицу. ЈКП
„Зеленило” је у победничкој
школи засадило нове саднице
и поставило клупе. С друге
стране, ђаци школе „Мара
Мандић” награђени су позо-
ришном и биоскопском пред-
ставом, јер су њихови радови
проглашени најбољим на но-
вогодишњој изложби под на-
зивом „Примењена рецикла-
жа”, која је организована у
склопу кампање „Сакупи,
уштеди, видећеш да вреди”.

ЈКП „Хигијена” ће поново нов-
чано наградити ученике за
труд уложен у прикупљање ам-
балажног отпада односно се-
кундарних сировина (ПЕТ, ли-
менке, папир/картон, стаклена
амбалажа и тетрапак). Сред-
ства ће бити наменски утроше-
на, у складу са жељама и по-
требама ученика, према зајед-
ничком договору на нивоу сва-
ке школе, а ЈКП „Зеленило” ће
победничкој школи поклонити
саднице. Према речима Горда-
не Влајић, одељење које буде
показало најбоље резултате,
односно које буде прикупило
највише отпада, биће награђе-
но једнодневном екскурзијом.

Према речима Јованке Да-
кић, руководиоца Сектора за
управљање отпадом и заштиту

животне средине у „Хигије-
ни”, ова кампања има циљ да
едукује ученичку популацију
о значају селекције отпада и
да помогне развијању еколо-
шких навика. Она је најавила
да ће у другој фази акције у 26
дворишта бити постављени
звонасти контејнери за амба-
лажно стакло. Представници
пројекта ће, као и прошле го-
дине, одржати огледне часове
у свим школама. У холу Град-
ске управе ће крајем децем-
бра бити приређена и изложба
ученичких рукотворина изра-
ђених од секундарних сирови-
на (примењена рециклажа),
као и цртежа, прича, песама,
одевних предмета и других
производа из различитих на-
ставних области.

Циљ кампање – едукација ученика о значају селекције отпада

ЕКОЛОШКО ПРЕДАВАЊЕ

Значај пчела
Секретаријат за заштиту жи-
вотне средине Градске упра-
ве Панчева одржаће у уто-
рак, 20. октобра, у вртићима
„Пупољак” и „Лептирић”,
својеврсно еколошко преда-
вање о пчелама и њиховом
значају за живот и опстанак
човека, као и о важности ме-
да за људску исхрану.

Ово је део програма едука-
ције предшколске и школске
деце коју тај секретаријат ре-
ализује уз помоћ „Бизнис
академије” из Ниша, а с ци-
љем интензивнијег упозна-
вања најмлађих са значајем
и начинима очувања живот-
не средине. Тако ће малиша-
ни из поменутих дечјих вр-
тића имати прилику да на
занимљив начин, уз помоћ

видео-пројекција, цртаних
филмова и бојанки, сазнају
шта то дају пчелице, где и
како живе, какве су домаћи-
це и какве су им породице,
где се и како користи мед и
колико је он здрав. Деци ће
причу о пчелама испричати
и Војкан Милутиновић,
председник Друштва пчела-
ра Панчево. До краја године,
према плану тог секретарија-
та, оваква едукативна друже-
ња биће организована и са
основцима од првог до че-
твртог разреда (на тему ре-
циклаже и примењене реци-
клаже) и са ђацима од петог
до осмог разреда основних
школа (на тему компостира-
ња), такође у сарадњи с ни-
шком „Бизнис академијом”.
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КОНСОЛИДАЦИЈА АПОТЕКЕ ПАНЧЕВО

ПОЛИТИКА ШТЕДЊЕ ДАЈЕ РЕЗУЛТАТЕ
Штетни послови 
раскинути, број 
запослених смањен

Финансијска помоћ
Града неопходна

За три месеца, колико је про-
шло од доласка новог руко-
водства на чело Апотеке Пан-
чево, у тој установи су напра-
вљени значајни помаци, али
борба за опстанак и даље тра-
је. Једна од најбитнијих ства-
ри с којима се менаџмент су-
очава у овом тренутку, према
речима Јелене Ерор, в. д. ди-
ректора Апотеке Панчево, је-
сте одржавање текуће ликвид-
ности установе.

Када је нови менаџмент
ступио на дужност 3. јула, суо-
чио се са огромним дугом од
седам милиона евра, нагоми-
ланом робом која не спада у
лекове (набављеном по екс-
тремно високим ценама), за-
пошљавањем неквалификова-
ног кадра и бројним тужбама.
Јелена Ерор објашњава за наш
лист на који начин је покрену-
та консолидација предузећа.

– Штетни послови и анга-
жмани су раскинути. Смањили
смо материјалне трошкове и
обезбедили континуитет у
снабдевању лековима. Такође,
радимо на рационализацији
кадра. Уведена је нова система-
тизација и тренутно имамо сто
четрдесет деветоро запослених,
а када сам дошла на место ди-
ректора, било их је 180. Међу
њима је било много неквали-
фикованог особља запосленог
супротно забрани запошљава-
ња, без сагласности Министар-
ства – истиче Јелена Ерор.

Повратак у амбуланте
Према кадровском плану Ми-
нистарства здравља, Апотека

Пише: Драгана Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА

Дар богова

Крушка
садржи око 40 калорија у
100 грама, што је чини
идеалном намирницом у
дијеталним режимима
исхране. Сочна је и слат-
ка, а делује благотворно
на кожу и зубе. Крушка је
добар извор Це-витами-
на, али и витамина Б6 и
Б1. Це-витамин је моћно
средство у борби против
прехладе, јер стимулише
бела крвна зрнца да се бо-
ре против инфекције и
директно уништава мно-
ге вирусе и бактерије. Од
минерала садржи велику
количину калијума, за-
тим калцијум, магнези-
јум, натријум, гвожђе и
цинк. Калијум повољно
утиче на рад срца и крв-
них судова, а учествује и у
изградњи чврстих костију
и зуба. Свежа крушка је
изванредан извор пре-
храмбених влакана, по-
себно пектина, чак више
него јабука. Он делује по-
вољно на снижавање хо-
лестерола, као диуретик
и има благ лаксативни
ефекат, тиме штити здра-
вље дебелог црева и сма-
њују ризик од појаве рака.
Захваљујући великој ко-

личини глукозе и фрукто-
зе, брзо отклања глад и
даје снагу и потребну
енергију. Пожељна је за
негу зуба, због велике ко-
личине калцијума, па се
највише саветује деци и
младима.

Крушка производи нај-
мање алергијских реакци-
ја, због чега се препоручу-
је као прво воће које би
требало увести у бебину
исхрану. Богата је фол-
ном киселином, па је од-
лична и за време трудно-
ће јер се сматра да спре-
чава дефекте нервног си-
стема фетуса. У народној
медицини плод крушке се
употребљава за воћни чај
против кашља, упала и
промуклости. Крушка је и
идеалан природни козме-
тички препарат за чишће-
ње и негу лица јер успора-
ва старење коже. У људ-
ској исхрани крушке су
познате по томе што се од
њих спрема врло квали-
тетна ракија, а користе се
и за компоте и џемове.
Ипак, крушке је најбоље
јести свеже. Зато вам пре-
поручујемо да се освежи-
те и оснажите уз овај јед-
ноставан напитак.

Смућко од крушке
ППооттррееббнноо:: Једна крушка, пола банане, 100 мл хладног млека,

кафена кашика меда и пола кафене кашике цимета.

ППррииппррееммаа:: Крушку и банану ољуштити и очистити. Помешати са

осталим састојцима и ставити у блендер. Миксовати док маса

не постане уједначена. Служити одмах.

ООвваајј  ррееццеепптт  ии  ммннооггее  ддррууггее  ммоожжееттее  ппррооннааћћии  ннаа  ссаајјттуу  wwwwww..bbrrzzooiillaakkoo..ccoomm
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Грађани се полако враћају у Апотеку Панчево

Ротари-клубови из Панчева и
Цеља поклонили су ЦТГ апа-
рат Гинеколошко-акушер-
ском одељењу Опште болнице
Панчево. Њихови представ-
ници су у петак, 9. октобра,
запосленима на том одељењу
уручили апарат који је изузет-
но значајан приликом поро-
ђаја и користи се свакоднев-
но. Начелник Гинеколошко-
акушерског одељења др Раст-
ко Васић истакао је колико је
тај поклон важан за панчевач-
ку болницу.

– Снимање на ЦТГ апарату
постало је златни стандард у
модерном акушерству. Коли-
ко је он важан за нас, говори
податак да се годишње на
одељењу обави око 1.700 по-
рођаја, а свака трудница се
снима тим апаратом. Ми
имамо један овакав уређај,
али увек постоји потреба за
додатним апаратима, тако да

Малишани предшколског
узраста из вртића „Славуј”
„осунчали” су облачно јутро
нашим најстаријим сугра-
ђанима у петак, 9. октобра,
приредбом коју су извели у
Клубу за одрасла и стара ли-
ца Геронтолошког центра
Панчево. Деца су поводом
Светског дана старијих осо-
ба припремила рецитације
о бакама и декама и испева-
ла неколико старих народ-
них песама, које су посетио-
це вратиле у детињство.

– Кад видим ову дечицу,
подсетим се своје младо-
сти. Сећам се како сам као
мала морала да рецитујем
баки и њеним другарицама
партизанске песме – рекла
је Антонија Бекић, члани-

ца Клуба за одрасла и стара
лица.

Васпитачица Ана Кемин
Колар изјавила је да се запо-
слени и деца из „Славуја”
увек радо одазивају оваквим
позивима. Она је додала да
малишани током целе годи-
не обележавају важне датуме
и уче се да буду хумани, пуни
љубави и разумевања. Мили-
ца Михаиловић, учесница
приредбе, рекла је да радо
помаже старијим људима.

– Баки и деки стално по-
мажем. Кад, на
пример, нешто не
могу да дохвате, ја
им додам – навела
је Милица.

Према речима
Снежане Тубић, го-
стовање малишана у
клубовима за одра-
сла и стара лица већ
је традиција. С обзи-
ром на то да је окто-
бар месец посвећен
старијим људима,
Геронтолошки цен-
тар ће организовати

још неке активности. Већ у
четвртак, 15. октобра, у До-
му за старе биће приређено
етно-дружење. Снежана Ту-
бић позива све сталне чла-
нове да обавезно дођу на тај
скуп, али и остале пензио-
нере да искористе прилику
и да се до краја године бес-
платно учлане у неку од сек-
ција које функционишу у
оквиру клубова за стара и
одрасла лица.

ДРУЖЕЊЕ НАЈСТАРИЈИХ И НАЈМЛАЂИХ

СУГРАЂАНА

Рецитације 
пробудиле сећања

цијама. Пре три године наши
пријатељи из Панчева су били
наши гости и том приликом
су направили једну аукцију
фотографија – изјавио је Бо-
јан Цвелфар из Ротари-клуба
„Барбара Цељска”.

Иницијатива за набавку ЦТГ
апарата потекла је, како је на-
вео Борислав Крстић, председ-
ник Ротари-клуба Панчево, од
др Милана Трифуновића, хи-
рурга у пензији и члана клуба.
Крстић је истакао да је ово јед-
на од најкориснијих донација
ротаријанаца, јер је намењена
мајкама и деци.

На Гинеколошко-акушер-
ском одељењу тренутно има
два ЦТГ апарата, а још два су
у квару. За њихову поправку
није потребно много средста-
ва и уз помоћ спонзора они би
могли поново да буду у функ-
цији, што би било веома зна-
чајно за породилиште.

Панчево треба да има сто три-
десет једног радника. Наша
саговорница очекује да би по-
четком следеће године број
запослених могао да се врати
на оптималан број јер још
увек много људи ради на
основу уговора који ће истећи
до краја године.

Политика штедње оцртава
се у свим аспектима послова-
ња Апотеке Панчево. Тако су
смањени материјални тро-
шкови за закупе локала, а
огранак установе у Качареву
поново је у оквиру здравстве-
не станице. Установа за тај
простор не плаћа изнајмљива-
ње, већ само трошкове одржа-
вања. Две апотеке које су биле
у закупу, а нису добро посло-
вале, затворене су, док је рен-
та за пословни простор на
Стрелишту, за чије је изнајм-
љивање бивше руководство
плаћало месечно чак 1.000
евра, смањена на 600 евра.
Ипак, према директоркиним
речима, одлука да се прихвати
нова цена је привремена, док
се не пронађе нови локал.

Дуг Апотеке Панчево од се-
дам милиона евра није пове-
ћан. Установа засад успева да

измири све нове обавезе, али
чињеница је да сама неће мо-
ћи да врати огромне дугове
добављачима. Јелена Ерор на-
води да је договор с њима, али
и с локалном самоуправом,
постигнут.

Пословање у складу са законом
– Захвални смо на ангажова-
њу градоначелника Панчева,
јер нам је пружио максимал-
ну подршку и верујем да ће
нам својим ауторитетом по-
моћи да заједно решимо про-
блеме. С добављачима је по-
стигнут договор о репрограму

дуга и у том случају они ће се
одрећи камата. Очекујемо да
ће из градског буџета бити из-
двојена одређена сума за ис-
плату дугова – рекла је наша
саговорница.

Она је истакла да установа и
даље послује у минусу, због
чега и зараде запосленима ка-
сне два месеца, али да се до-
приноси уплаћују на време.
Рекла је да неће бити кршења
закона како би се очувао соци-
јални мир, као што је то прет-
ходна директорка радила.

– Покушавамо да уведемо
систем и одговорну политику,
који нису постојали. Радимо у
складу са законом и у интере-
су грађана. Позивам их да до-
ђу у наше објекте, јер ће им
наше стручно и љубазно осо-
бље увек изаћи у сусрет – на-
вела је Јелена Ерор.

Од августа па до краја годи-
не у Апотеци Панчево поједи-
ни артикли се продају по
знатно нижим ценама. То је
роба која спада у категорију
не-лека, а набављена је у ве-
ликим количинама током
мандата бивше директорке.
Циљ је да се она што пре рас-
прода, јер јој ускоро истиче
рок трајања, а директорка ка-
же да засад продаја добро иде.

Запослени у Дому здравља
Панчево, заједно с пријатељи-
ма и гостима из Београда и
Новог Сада, прошлог четврт-
ка, 8. октобра, свечано су
отворили адаптиране подрум-
ске просторије, које су сређе-
не након неколико деценија.
Ту је, према речима др Слобо-
дана Овуке, директора Дома
здравља, до пре само неколи-
ко месеци одлаган отпад и оне
нису биле у функцији. Захва-
љујући финансијској помоћи
локалне самоуправе, која је

обезбедила 600.000 динара,
као и бројним донаторима,
подрум је реновиран и оспо-
собљено је неколико просто-
рија – сала за едукације, соба
за психофизичку припрему
трудница и блок за централну
стерилизацију, који та устано-
ва до сада није имала. Сређи-
вање простора од око двеста
квадратних метара трајало је
три године, а радило се у три
етапе.

– Ове године смо уредили
ходник и салон за предавања,

који ћемо свакодневно кори-
стити за одржавање семинара
и радионица. Такође, ренови-
рана је просторија у којој ће
од новембра почети да функ-
ционише школа за труднице –
изјавио је Овука.

Адаптацију подрумских
просторија помогли су „Хе-
мофарм”, „Транснафта” и
Удружење Крајишника, а
представницима поменутих
фирми и удружења, као и
представницима Града, др
Слободан Овука је овом при-

ликом уручио захвалнице.
Заменик градоначелника Са-
ша Левнајић истакао је да је
приоритет градске власти
улагање у здравствену за-
штиту грађана, те ће и у бу-
дућности подржавати про-
јекте Дома здравља.

– Резултати уређивања су
заиста импресивни. Хвала
вам што тако добро радите и
поносни смо на вас. Трудиће-
мо се да помогнемо реализа-
цију ваших пројеката – рекао
је Левнајић.

Страну припремила 

Ивана 
Предић

ИИССТТРРААГГАА  ППРРООШШИИРРЕЕННАА

Како смо сазнали, бивша директорка Апотеке Панчево

Бранка Милојевић и њен помоћник Давид Стокић, који су

доскора били на платном списку установе, раскинули су

радни однос са Апотеком. Против њих и још два лица Ви-

ше тужилаштво у Панчеву је у марту покренуло истрагу због

сумње да су злоупотребили службени положај. Према ре-

чима Гордане Чолић, вишег јавног тужиоца, крајем септем-

бра истрага је за све четворо осумњичених проширена због

постојања сумње да су извршили кривично дело злоупо-

треба службеног положаја. Прво саслушање у овом предме-

ту заказано је за 15. октобар.

ДОМ ЗДРАВЉА АДАПТИРАО ПОДРУМСКИ ПРОСТОР

Сала за састанке и школа за труднице

је ова донација за нас више
него битна – рекао је др Раст-
ко Васић.

Примопредаји поклона су
присуствовали и гости из Сло-
веније, представници Ротари-
клуба „Барбара Цељска”.

– Радостан сам што смо да-
нас овде да дарујемо овај апа-
рат панчевачкој болници. Го-
динама сарађујемо с Ротари-
клубом и радо посећујемо јед-
ни друге, а пријатељске везе
учвршћујемо оваквим дона-

ДОНАЦИЈА ПАНЧЕВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Нови ЦТГ апарат од ротаријанаца



Од 28. септембра до 30. окто-
бра радници „Хигијене” саку-
пљају и односе кабасти отпад и
намештај, белу технику, амбала-
жу, ауто-лимарију, гуме и ба-
штенско ђубре (осим грађевин-
ског  шута) из свих делова града.

Ова акција се одвија сваког
радног дана од 7 до 15 сати, а
детаљне информације се могу
добити на телефоне 327-010 и
310-931.

У четвртак, 15. октобра,
радници „Хигијене” прику-

пљаће кабасти отпад у свим
улицама у насељу Стрелиште.

Дан касније, 16. октобра,
поново ће обилазити све ули-
це кроз које су прошли у пери-
оду од 12. до 15. октобра и ин-

тервенисати по телефонским
позивима грађана.

Акција се наставља у поне-
дељак, 19. октобра, када ће на
реду бити улице: Карађорђева,
Моше Пијаде (од Книћанино-

ве), Танаска Рајића, Книћани-
нова, Светозара Шемића, Јо-
вице Безуљевића, Славка Бок-
шана, као и простор око Желе-
зничке станице Аеродром, Ка-
раула и Јабучки пут.

Сутрадан, 20. октобра, у
плану су Кајмакчаланска, Пе-
листерска, Новосељански пут
(од Надела), насеље Кудељар-
ски насип и средња школа
„Јосиф Панчић”.

За среду, 21. октобар, пред-
виђено је чишћење Скробаре,
а 22. октобра на реду ће бити
насеља Котеж 1 и Котеж 2. У
петак, 23. октобра, радници
„Хигијене” ће поново обила-
зити улице кроз које су про-
шли од 19. до 22. октобра.

9ХРОНИКА

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас чиме сте
опседнути. „Панчевац” и из-
давачка кућа „Вулкан изда-
ваштво” припремили су по
један примерак књиге „Илу-
зиониста” Алис Лаплант за
два наша читаоца или чита-
тељке који су најкреативни-
је одговорили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Опседнута сам човеком
који ме је већ поодавно по-
годио Аморовом стрели-
цом.” 060/6672...

„Опседнута сам развлаче-
њем пензије од датума до
датума.” 064/1792...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на
питање како је најлакше

препознати друштво у којем
владају лажи и корупција.
Они ће освојити по један
примерак књиге „Крвава
жетва” Дешијела Хемета.

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

„По томе што те убеђују
да су лаж и корупција са-
свим нормалан чин. И да
ако то не радиш, ниси нор-
малан.” 060/3702...

„Удубите се у слику нашег
друштва. То је то...”
063/7258...

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.

ИНЦИДЕНТ У АУТОБУСУ НА ЛИНИЈИ КАЧАРЕВО–ПАНЧЕВО

ПУТНИК УДАРИО ВОЗАЧА АТП-а У ОКО

Четвртак, 15. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

За две године
двадесет напада 
у аутобусима 

Ниједан није
процесуиран

Један путник напао је 12. ок-
тобра око 20 сати возача ауто-
буса АТП-а Горана Ђалића
док је возио на линији Кача-
рево–Панчево.

Он је реаговао тако након
што му је кондуктерка затра-
жила да покаже месечну кар-
ту. Најпре је возача ударио
песницом у око, а потом је по-
кушао да на силу преузме во-
лан. Када је возач с крајњим
напором успео да закочи и за-
устави аутобус, нападач је ис-
трчао и побегао.

Поводом тог немилог дога-
ђаја градоначелник Панчева
Саша Павлов је 13. октобра
ујутру посетио АТП и разгова-
рао с нападнутим возачем.
Након тога је одржана конфе-
ренција за новинаре.

– Напао ме је без икаквог по-
вода. Само му је било затраже-
но да покаже карту и ето шта
се десило. Када ми је кондук-
терка рекла да не жели да по-
каже карту, ја сам обавестио
дежурне у фирми. Онда сам
отишао до њега и рекао сам му
да покаже карту, или ће мора-
ти да изађе на следећој стани-
ци. Казао сам му да ће у су-
протном доћи наша контрола с
полицијом. Он је на то одгово-
рио да ће показати карту кад
дође контрола. Вратио сам се
на своје место, обавестио кон-

– Поводом тога смо неколи-
ко пута апеловали код надле-
жних и захтевали да возачи до-
бију статус службених лица ка-
ко би се нападачи на њих стро-
же кажњавали, али није било
успеха. У овом случају смо се
консултовали са адвокатима и
они су нам рекли да има инди-
ција за закључак да је нападач
на возача починио двоструко
кривично дело. Није угрозио
само њега, већ и путнике, јер је
покушао да на силу преузме
волан од возача. Како смо оба-
вештени, ово му није био први
пут да изазива инциденте и на-
пада друге, тако да очекујемо
брзу реакцију тужилаштва и

полиције – истакао је Младе-
новић.

Брзу реакцију надлежних
и кажњавање нападача затра-
жио је и Саша Павлов. Он је
рекао да би број напада на
возаче АТП-а сигурно био
мањи да су судије боље реа-
говале и казниле оне који су
за то криви.

Павлов је најавио да ће
градска власт покушати да
издвоји новац из буџета за
идућу годину ради поставља-
ња сигурносних камера у ста-
ријим аутобусима АТП-а. Но-
ви аутобуси, који треба да
стигну крајем године, свакако
ће их имати.

тролу и наставио да возим. Ме-
ђутим, након двеста метара ми
је пришао с леђа, почео да урла
и преузео волан. Успео сам да
закочим и тада ме је ударио у
око. Успео сам да се измакнем,
иначе би ударац који сам до-
био био знатно јачи. Он је онда
истрчао и побегао – испричао
је нападнути возач.

Војислав Младеновић, шеф
саобраћаја у АТП-у, изјавио је
да то није био први напад на
возаче те фирме док су на ду-
жности. Према његовим речи-
ма, у последње две године до-
годило се двадесет таквих ин-
цидената у аутобусима на ра-
зним линијама.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Повуци-потегни: 
пензија!

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Од надлежних у граду и даље
ће се инсистирати да се цена
грејања смањи за 25 одсто
због појевтињења гаса – наја-
вљено је на изузетно посеће-
ном збору грађана одржаном
12. октобра у Месној заједни-
ци Тесла, у организацији Ини-
цијативног одбора грађана ко-
рисника услуга даљинског
грејања.

Присутнима је подељено
писмо с тим захтевом које је
ових дана послато градона-
челнику, председнику Скуп-
штине града и члану Градског
већа задуженом за комуналне
делатности.

Најављено је да ће на целој
територији града бити органи-
зовано потписивање петиције
са захтевом за појевтињење
грејања и да ће представници
Иницијативног одбора грађа-
на корисника услуга даљин-
ског грејања затражити да раз-
говарају о цени те комуналне
услуге с градоначелником.

„Наш захтев за смањење
цене грејања је основан из
два разлога: од 1. јуна па за-
кључно с 1. октобром ове го-
дине дошло је до смањење
цене гаса, најважнијег енер-
гента, за 25 одсто, па је Скуп-
штина града као оснивач
’Грејања’ дужна да смањи це-
ну основне услуге тог преду-
зећа, с обзиром на то да у ње-
ној структури гас учествује
најмање 70 одсто. У прилог

нашем захтеву иде и податак
да је ЈКП ’Грејање’ током
претходне две грејне сезоне
остварило екстраприход од
преко 100 милиона динара.
Смањење цене грејања захте-
вамо и због тога што је већ
три године уназад максимал-
на вредност специфичне го-
дишње потрошње 120 кило-
ват-часова по квадратном ме-
тру уместо 140, колико је
предвиђено градском Уред-

бом о утврђивању методоло-
гије за одређивање цене снаб-
девања крајњег купца топлот-
ном енергијом”, пише између
осталог у писму које је је по-
дељено грађанима.

На збору грађана се, између
осталог, чуло и то да је ап-
сурдно и несхватљиво што
надлежни у граду уопште нису
реаговали након што је „Срби-
јагас” затражио од „Грејања”
да убудуће плаћа 170 милиона
динара на име таксе за тзв.
приступ систему и капацитет,
иако су оне до ове године биле
вишеструко ниже и износиле
10 милиона динара.

Славко Малиџан, члан
Иницијативног одбора грађа-
на корисника услуга даљин-
ског грејања, изјавио је нови-
нарима после збора да је неја-
сно због чега Скупштина гра-
да још увек није донела ко-
начну одлуку о цени грејања,
јер је то требало да буде учи-
њено до 1. октобра.

ГРАЂАНИ НЕЗАДОВОЉНИ СТАВОМ НАДЛЕЖНИХ

Снизити цену грејања

У ТОКУ ВЕЛИКА АКЦИЈА ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

Одношење кабастог смећа

У НЕДЕЉУ И ПОНЕДЕЉАК 

Велико чишћење
бувљака и кеја

У недељу и понедељак, 18.
и 19. октобра, од 10 сати, у
организацији компаније
SBB и ЈКП-а „Хигијена”, би-
ће спроведена акција чи-
шћења приобаља Тамиша и
старог бувљака под називом
„Заједно за чистији комши-
лук”.

Иницијатор ове акције,
која је почела пре два месе-
ца и треба да обухвати целу
територију Србије, јесте
SBB, а она је до сада органи-
зована у Крагујевцу, Лесков-
цу, Ваљеву, Нишу, Ужицу,

Крушевцу, Шапцу и Пожа-
ревцу.

Акција је осмишљена ра-
ди уређења пешачких зона,
паркова, платоа и површина
испред зграда и других ме-
ста на којима се људи најче-
шће окупљају.

Поред чистог и уређеног
животног окружења, циљ ак-
ције је и подизање еколошке
свести грађана о томе да
свакодневним поступцима
могу допринети очувању и
унапређивању услова за жи-
вот у свом комшилуку.

У ПРОСТОРИЈАМА НА БАВАНИШТАНСКОМ

ПУТУ, 12. ОКТОБРА

„Зеленило” 
прославило славу

У присуству великог броја
гостију, пословних сарадни-
ка, пријатеља и највиших
представника градске вла-
сти, у просторијама „Зеле-
нила” на Баваништанском
путу 12. октобра прославље-
на је слава тог јавног кому-

налног предузећа – Михољ-
дан.

Славски колач су пресекли
директор и заменик директо-
ра „Зеленила” Драган Катуца
и Марко Попадић, а потом је,
уз богато послужење, прире-
ђен музички програм.

И шоферски посао је постао опасан



Оптужбе које је Смиљана Гла-
мочанин Варга, председница
Окружног одбора Српске ра-
дикалне странке, износила у
медијима и на друштвеној
мрежи „Фејсбук” на рачун
Жељка Сушеца, посланика у
Скупштини Србије и председ-
ника Градског одбора Српске
напредне странке, неосноване
су – оцењено је у два наврата у
Основном суду у Панчеву.

Судије тог суда су до сада
два пута пресудиле у корист

Жељка Сушеца након што је
он тужио Гламочанинову, уз
образложење да је она изно-
сила неистине и клевете на
његов рачун. У првом случају
је кажњена опоменом, а у
другом јој је одређено да пла-
ти 50.000 динара и судске
трошкове.

Подсећамо, Сушец је први
пут тужио Гламочанинову на-
кон што је она на „Фејсбуку”
поставила фотографију њего-
вог аутомобила који је био

паркиран поред школе „Јован
Јовановић Змај”. Она је то
коментарисала и написала да
је „бахато паркирати кола та-
мо где то није дозвољено, по-
готово ако сте народни по-
сланик и представљате грађа-
не”.

Повод за другу тужбу Жељ-
ка Сушеца против Гламоча-
нинове била је њена изјава да
је он одбио њену иницијативу
да се Штросмајерова улица
преименује у улицу Дијане

Будисављевић због тога што
је по националности Хрват.
Сушец је тужио Гламочани-
нову и због њених оптужби да
је у градским установама за-
послио најближе чланове по-
родице.

Страну припремио
Михајло

Глигорић

Четвртак, 15. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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ОД ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ НОВИХ МЕРА

ОСАМНАЕСТ ВОЗАЧА КАЖЊЕНО

ЗБОГ ПИЈАНСТВА
Алко-тестирање даје
резултате

Неколико казни за
несавесне

Од 1. октобра, када је почела
примена нових мера, које об-
ухватају алкотестирање свих
возача које заустави саобра-
ћајна полиција, на територији
Полицијске управе Панчево у
алкометре је дувало око 1.800
возача.

Према подацима које је
„Панчевац” добио у саобра-
ћајној полицији, 18 возача је
искључено из саобраћаја због
тога што су управљали вози-
лима под дејством алкохола.

Подсећамо, степени алко-
холисаности возача, инструк-
тора вожње и кандидата за во-
зача су: до 0,30 mg/ml – блага
алкохолисаност, више од 0,30
mg/ml до 0,50 mg/ml – умере-
на алкохолисаност, више од
0,50 mg/ml до 1,20 mg/ml –
средња алкохолисаност, више
од 1,20 mg/ml до 1,60 mg/ml –
тешка алкохолисаност, више
од 1,60 mg/ml до 2,00 mg/ml –
веома тешка алкохолисаност
и више од 2,00 mg/ml – потпу-
на алкохолисаност.

Возачу који је затечен да
управља возилом под дејством
алкохола одређује се мера за-
државања у полицијским про-
сторијама ако је у стању алко-
холисаности више од 1,2
mg/ml, тј. ако је у стању тешке,
веома тешке и потпуне алко-

холисаности. Мера задржава-
ња биће одређена и возачу ко-
ји одбије да се подвргне испи-
тивању на присуство алкохола.

Против возача који је зате-
чен да у саобраћају на путу
управља возилом у стању
средње, тешке, веома тешке
или потпуне алкохолисаности
подноси се захтев прекршај-
ном суду за покретање прекр-
шајног поступка.

Возачу који је затечен да у
саобраћају на путу управља
возилом у стању умерене ал-
кохолисаности издаје се пре-
кршајни налог којим се оба-
везује да за учињени прекршај
плати новчану казну у фик-
сном износу.

Саобраћајна полиција мо-
же применити према возачи-
ма и меру привремено искљу-
чивање из саобраћаја. Она је

предвиђена у случајевима ка-
да су они под дејством алко-
хола, што је недозвољено За-
коном о безбедности саобра-
ћаја на путевима, или ако од-
бију да се подвргну испитива-
њу на присуство алкохола, од-
носно стручном прегледу. Ис-
кључење траје 24 сата. Изузет-
но, искључење возача који је
благо односно умерено алко-
холисан траје 12 сати.

ПРЕМА НЕЗВАНИЧНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА

Жандармерија поново на нашим улицама
Полицијска управа Панчево
ће у наредном периоду наста-
вити сарадњу са Жандармери-
јом ради подизања безбедно-
сти наших суграђана – незва-
нично сазнаје „Панчевац”.

На градским улицама ће
поново заједно с полицајцима
у униформама моћи да се ви-
де припадници Жандармери-
је. Они ће заједнички патро-
лирати и регулисати саобра-
ћај.

Подсећамо, припадници
Жандармерије су се први пут
појавили на панчевачким
улицама почетком априла ове
године, након што је то током
посете нашем граду најавио
министар унутрашњих посло-
ва Небојша Стефановић.

Он је тада изјавио да су за-
једничке патроле полиције и
Жандармерије мера која је
осмишљена ради повећања
безбедности грађана и ин-
тензивирања борбе против
свих врста криминала. Сте-
фановић је током посете на-
шем граду рекао и да ће се
водити рачуна о томе да
Жандармерија патролира у

време када се најчешће чине
кривична дела.

Заједничке патроле „обич-
не” полиције и Жандармерије
су се први пут појавиле де-
цембра прошле године на
улицама Новог Београда. По-
вод за то су биле притужбе
становника тог дела престо-
нице на повећан број кривич-
них дела и погоршање безбед-
носне ситуације. Челници

Министарства унутрашњих
послова тада су најавили да ће
заједничке патроле Жандар-
мерије и полиције моћи да се
виде у сваком граду у Србији
ако буде процењено да посто-
ји потреба за тим.

Да је та мера имала ефек-
та, говоре подаци да је од по-
четка заједничког патроли-
рања полиције и Жандарме-
рије на Новом Београду број

кривичних дела знатно сма-
њен, а безбедност грађана је
повећана.

Поред патролирања по
градским улицама и регулиса-
ња саобраћаја са саобраћај-
ном полицијом, припадници
Жандармерије су били део
комбинованих патрола које су
контролисале београдске ноћ-
не клубове. Током тих контро-
ла откривена је већа количина
дроге и ухапшена су четири
лица за којима су биле распи-
сане потернице.

Подсећамо, Жандармерија
је једна од неколико елитних
формација Министарства уну-
трашњих послова и њени при-
падници, који су подељени на
новосадски, београдски, ни-
шки и краљевачки одред, најо-
бученији су и најопремљенији,
и задужени су за извршавање
најтежих и најсложенијих за-
датака. Због тога су боље пла-
ћени од својих колега у пла-
вим униформама. У саставу
Жандармерије постоје и падо-
бранска, хеликоптерска, рони-
лачка и противтерористичка
јединица.

Контроле возача ће бити даноноћне

НА ОСНОВУ ОДЛУКА ОСНОВНОГ СУДА

Смиљана Гламочанин клеветала Жељка Сушеца

Здравко
Зупан
(1950-2015)

Здравко Зупан, наш нај-
значајнији историчар
стрипа, умро је у петак, 9.
октобра, у Земуну. За
Панчево су га везивале из-
ложбе посвећене српском
стрипу, које је пет година
заредом приређивао у
оквиру Интернационал-
ног фестивала ауторског
стрипа „Гррр!”, а затим и
као аутор неколико стрип-
монографија што су се то-
ком последњих година
појавиле у издању Култур-
ног центра Панчева. Те
монографије су својевре-
мено представљене уз из-
ложбе и разговоре у Гале-
рији савремене уметности
и у „Електрици”.

Његова књига „Век
стрипа у Србији” (2007)
важи за капитално дело у
области стрип-историо-
графије у нашој средини,
„Вељко Коцкар – стрип,
живот, смрт” послужио је

као инспирација за доку-
ментарно-играно-аними-
рани филм који је у при-
преми, док је „Зигомар –
маскирани праведник”
(2011) проглашен за
стрип-издање године на
београдском Салону стри-
па. Зупанови „Ураган” из
2012. и „Доживљаји Мике
Миша” из 2014. године
издања су која осветљава-
ју битне моменте у разво-
ју овдашњег стрипа.

Одлазак Здравка Зупа-
на губитак је за српску
културну јавност, као и за
град Панчево, у којем је
реализовао нека од својих
најзапаженијих дела.

Саша Ракезић

IINN MMEEMMOORRIIAAMM

У АКЦИЈИ МУП-а

Пронађено десет 
килограма марихуане
Панчевачки полицајци ухап-
сили су прошле недеље С. М.
(1995), С. В. (1994), Н. М.
(1993) и М. М. (1993) и од-
редили им дводневни при-
твор након што су у околи-
ни Беле Цркве пронашли
више од десет килограма
марихуане.

У саопштењу које је пово-
дом тога објавила Полициј-
ска управа Панчево истиче

се да су они починили кри-
вично дело неовлашћена
производња и стављање у
промет опојних дрога и да
ће по истеку притвора уз
кривичну пријаву бити при-
ведени у Више јавно тужи-
лаштво у Панчеву.

Подсећамо, панчевачки
полицајци и њихове колеге
из Беле Цркве недавно су
ухапсили још два лица због
узгајања марихуане. На за-
саду те биљке који је откри-
вен пронађено је 135 ста-
бљика и 37 килограма осу-
шене марихуане. Према
проценама полиције, толи-

ка количина дроге би на
уличном тржишту вредела
најмање 10.000 евра.

У Кривичном законику
пише да се за неовлашћену
производњу, продају и ста-
вљање у промет опојних дро-
га изричу затворске казне у
распону од три до дванаест
година. Под удар санкција
долазе лица која узгајају,
прерађују, продају и преносе

дрогу, они што посредују у
њеној куповини или продаји,
као и они што стављају у про-
мет лекове и медицинске
препарате који се налазе на
листи забрањених психоак-
тивних супстанци зато што
су проглашени наркотицима.

У Кривичном законику се
наводи и то да се додатно
кажњавају лица која су про-
изводила, прерађивала и
продавала наркотике у ор-
ганизованој групи од више
лица. За такве преступе мо-
гуће је изрећи строже казне,
у распону од пет до петна-
ест година.

САОПШТЕЊЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Расветљено више
крађа

Захваљујући ефикасној ак-
цији панчевачке полиције
расветљено је више разбој-
ништава и у две одвојене
акције ухапшене су три осо-
бе због постојања основа
сумње да су починиле та
кривична дела.

Сумња се да су они проте-
клог викенда на подручју По-
лицијске управе Панчево из-
вршили разбојништва у чети-
ри трговинска објекта. Осум-

њичени су уз кривичну при-
јаву приведени надлежном
тужилаштву у Панчеву.



Морала да реагује и
Комунална полиција

Јабучки Трг Бориса Кидрича
полако бива заокружен као
целина. Моментално су у току
радови на реконструкцији се-
оске пијаце. Међутим, не тече
све тако глатко.

Пијаца ће, према пројекту,
ускоро бити и ограђена, али је
у вези с тим настала нека вр-
ста спора. Власник оближњег
објекта с локалима Д. М., чија
је парцела удаљена четири
метра, жели директан при-
ступ пијаци (без ограде).

Ђурица Ресановић, помоћ-
ник директора за техничке по-
слове у Дирекцији за изградњу
и уређење Панчева, која води
ову инвестицију, каже да је пр-
вобитни договор с поменутим
лицем био да се након поста-
вљања ограде, у сагласју с Ме-
сном заједницом, отворе две
капије за приступ наведеним
локалима, иако им је могуће
прићи и из Рибарске улице.

– С друге стране, поменути
грађанин је септичку јаму за

свој објекат урадио на путу,
где никако неће моћи да оста-
не. Упркос свему, трудили смо
се да му омогућимо све што
има смисла – наводи Ресано-
вић.

Испоставило се да Д. М.
није задовољан понуђеним
решењем, јер се у уторак, 13.
октобра, догодило нешто због
чега је, на позив председника
јабучке скупштине Месне за-
једнице Слободана Илића,

патрола Комуналне полиције
морала изаћи на лице места
(о чему је „Панчевац” добио
писани извештај). Тамо их је
сачекао чувар градилишта
Петар Илић и изјавио да је
власник суседне парцеле иш-
чупао дрвене кочиће које су
геометри поставили ради по-
дизања ограде око пијаце.
Комунални полицајци су на
поменутој локацији затекли и
Д. М. (61) из Јабуке, који је

признао да је учинио наведе-
но, јер је сматрао да ограда
није на довољној удаљености
од његових објеката и тврдио
да поседује документацију
којом може доказати да је у
праву.

Информација о овоме до-
стављена је председнику
Скупштине Месне заједница
Јабука, према чијим сазнањи-
ма Дирекција, као овлашћени
инвеститор, вероватно треба
да поднесе кривичну пријаву
против наведеног лица.

Иначе, реконструкција ја-
бучке пијаце, у вредности од
око 13.870.000 динара, коју
изводи фирма „Војводина-
пут”, почела је пре месец дана
и подразумева доградњу са из-
градњом санитарног чвора и
паркинг-простора.

Досад је већ извађен стари
бетон, потом је кроз средину
пијачног платоа постављен
тампон у виду ризле, након че-
га би тај део требало асфалти-
рати. Са стране ће бити посла-
гане бехатон плоче, а у при-
преми је и тридесетак тезги.

СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Месна
заједница припрема доку-
ментацију за покретање јав-
не набавке за изградњу пар-
кинга испред православне
цркве, с пројектованим из-
носом од 950.000 динара. У
плану је чишћење дела ко-
лекторског канала у Улици
Моше Пијаде.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Кому-
нално предузеће је од Града
добило два додатна јавна
рада: четири особе са инва-
лидитетом бринуће о одр-
жавању чистоће у центру
села, а три неквалификова-
на радника радиће на изра-
ди стаза. Бриџ клуб БНС
(п)остао је члан Прве лиге
Србије. Дом културе ће уче-
ствовати на конкурсу пре-
кограничне сарадње за ре-
конструкцију велике био-
скопске сале.

ДДооллооввоо::  Настављени су ра-
дови на изградњи спортског
центра. КУД „Банатски

вез”, основан крајем сеп-
тембра, недавно је добио
решење о регистрацији. Ру-
кометашице су наставиле
успешан низ победом над
Мокрином и налазе се на
првом месту Друге руко-
метне лиге Србије.

ГГллооггооњњ:: У току је рекон-
струкција водоводне мреже
у Улици ЈНА, односно по-
стављање нових PVC цеви.
Омладинска организација
је у петак, 9. октобра, спро-
вела трећу акцију добро-
вољног давања крви. Теку
припреме за манифестаци-
ју „Глогоњска јесен”, која ће
бити одржана 25. октобра.

ИИввааннооввоо:: ЈП Дирекција за
изградњу и уређење Панче-
ва тренутно уговара посао
асфалтирања Војвођанске
улице са одабраним извођа-
чем, фирмом „ПЗП Бео-
град”. МКУД „Боназ Шан-
дор” је у суботу, 10. октобра,
учествовао на „Данима ма-
ђарске кухиње”.

ЈЈааббууккаа::  Теку радови на уре-
ђењу пијаце, а ускоро треба
да буде асфалтиран пут ко-
ји пролази кроз њу. Деца
која желе да тренирају те-
квондо могу се обратити
Дому културе. Фудбалери и
рукометаши су победили у
последњим утакмицама.

ККааччааррееввоо:: Почела је ком-
плетна реконструкција згра-
де амбуланте Дома здравља,
а поред молерско-фарбар-
ских радова, у плану су
адаптација санитарних чво-
рова и замена столарија и
подних облога. Ансамбл
„Македонија” одржао је
концерт у уторак, 13. окто-
бра, у хали спортова.

ООммоољљииццаа:: Почела је из-
градња фекалне канализа-
ције. Дом културе је у са-
радњи с Месном заједни-
цом у петак, 9. октобра, за
школску децу приредио мо-
нодраму под називом „Шта
ћу бити кад порастем”, коју
је извео глумац Микица Пе-
тронијевић. Чланови удру-
жења пензионера су се у
среду, 14. октобра, збрати-
мили с колегама из Љубо-
вије.

ССттааррччееввоо:: Мешовита екипа
Одреда извиђача „Надел”
прошлог викенда је освоји-
ла друго место у вишебоју
под називом „Прва аванту-
ра” у Великој Плани. Изло-
жба карикатура Вјачеслава
Бибишева, сликара и гра-
фичара из Казања (руска
република Татарстан), биће
отворена у четвртак, 15. ок-
тобра, у 19 сати, у галерији
„Боем”.

Без обзира на то што је за
собом имала прилично ди-
намично лето, када је реа-
лизован и пројекат „Кул-
турни шок”, Омладинска
организација Глогоњ и то-
ком јесени с несмањеном
жестином наставља актив-
ности.

Најпре је 3. октобра при-
ређен турнир у баскету под
називом „Три на три”, на
којем се такмичило седам
трочланих састава из Опо-
ва, Сефкерина, Глогоња и
Панчева. Након узбудљи-
вих мечева у финалу је
домаћи „Гранд” тријум-
фовао над екипом „Бра-
зилци” из Опова, а треће
место су заузели глогоњ-
ски „Баскеташи”.

Већ 9. октобра омладин-
ци су, у сарадњи са Слу-
жбом за трансфузију крви
Панчево, још једном, по
трећи пут, спровели акцију
прикупљања течности која
живот значи. Том хуманом
позиву одазвало се једанае-
сторо добровољних давала-
ца крви.

Млади Глогоњци се већ
припремају за наредне до-
гађаје, па ће тако играти
значајну улогу у организа-
цији јубиларног, десетог из-
дања „Глогоњске јесени”.
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Последњи ујед 
догодио се у Омољици

Опасности теренског
рада

Иако није вест да је пас ујео
човека, већ обратно, случај
који се одиграо у Омољици у
четвртак, 8. октобра, ипак за-
вређује медијску пажњу.

Траг од зуба
Тог дана је Горан Пејић, у
свом селу познатији као Мур-
та Поштар, имао прилику да
осети другу, горчу страну свог
углавном теренског посла.

Он је, као и сваког дана, сео
на службени мотоцикл и кре-
нуо да са суграђанима подели
лепе (пензије) и не баш тако
лепе ствари (рачуне, судске
позиве, разне опомене...). Не-
где пред крај радног времена,
усред размишљања о ручку,
апетит му је покварио вероват-
но још гладнији „комшија”,
нимало безазлених чељусти.

– Када сам ушао у Улицу
Петра Кочића, велики пас те-
жине око тридесет килограма
почео је да ме прати уз гласан
лавеж. Убрзо сам се зауставио
код броја 43 с намером да
предам писмо и истог момен-
та сам осетио јак угриз – нева-
љалац ме је ћапио за ногу! Ка-
ко сам седео сам на мотору,
нисам био у стању да се бра-
ним – наводи Пејић.

„Таличном” поштоноши је
„за успомену” изнад колена
остао траг зуба, његова повре-
да је убрзо евидентирана и са-
нирана у болници, а о претр-
пљеном стресу и не разми-
шља, будући да га доживљава
свакодневно.

– Језа ме ухвати када се
пробудим и треба да смислим

како најбезболније да пређем
пут од куће до посла, дугачак
„чак” петсто метара, јер чим
изађем, сачека ме чопор од
петнаестак лајаваца. Према
мојим сазнањима, у послед-
њих неколико недеља уједено
је десетак особа. Најопасније
је ићи поред пекаре „Стојиљ-
ковић”, куда пролази много
деце, па их керови спопадају у
намери да им отргну кесе с
храном. Питам се само: када
је мене оволико страх, како
ли се тек деца осећају? – каже
омољички поштоноша.

Тужбе и одштете
Управница омољичке поште
је одмах пријавила тај случај
локалном комуналном преду-
зећу, чији директор Ђура То-
паловић каже да је истог мо-
мента предузео све што је у
његовој моћи.

– Једина наша обавеза, а и
могућност, јесте да о постоја-
њу паса луталица известимо
надлежну службу „Зоохигије-

не”, што у крајњој линији мо-
гу учинити и сами грађани
позивом на број 352-148. Еки-
па је убрзо дошла на лице ме-
ста, покупила групу паса и
урадила оно што им закон

омогућава у ситуацији када је
азил за напуштене животиње
препун – пси су стерилисани
и потом враћени на исто ме-
сто – наводи Топаловић.

Међу њима је поменути
пас, па он и даље, заједно с
петнаестак „другара”, „патро-
лира” омољичким улицама.
Некада су поједине агресивне
животиње биле заувек успа-
вљиване, али због нехумано-
сти таквог чина то сада више
није законски дозвољено.

У оваквој ситуацији Пејић и
њему слични прибегавају оно-
ме што је једино могуће – туже-
њу надлежних (читај: Града).
Само у Омољици у последње
време било је десетак судских
епилога, а обештећења која се
подмирују новцем пореских
обвезника просечно износе
двадесетак хиљада динара.

Наградно питање за градске
оце гласи: да ли је боље спре-
чити (саградити већи азил)
или лечити (плаћати много-
бројне одштете)?!

НЕВОЉЕ СЛУЖБЕНИКА ПТТ-а У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

ПСИ КОЈИ СУ „ВОЛЕЛИ” ПОШТАРЕ

МЛАДИ ГЛОГОЊЦИ НЕ МИРУЈУ

Aктивни и хумани

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ЗБОГ ОГРАДЕ ОМЕТЕНИ РАДОВИ НА ЈАБУЧКОЈ ПИЈАЦИ

Невоље с власником суседних локала

У ОМОЉИЦИ НАКОН ДУЖЕГ ЧЕКАЊА

Почела изградња канализације
Коначно, у Омољици су у уто-
рак, 13. октобра, почели радо-
ви на изградњи фекалне кана-
лизације, у вредности од око
17.830.000 динара. Извођач је
фирма „Финнет”, одабрана као
најповољнија на јавној набавци
коју је, у својству инвеститора,
спровела Дирекција за изград-
њу и уређење града Панчева.

Дипломирани грађевински
инжењер Ђурица Ресановић,

помоћник директора за тех-
ничке послове и послове урба-
низма у поменутом предузе-
ћу, који уједно обавља и над-
зор над овим капиталним по-
слом, наводи да се тренутно
гради око километар и двеста
шездесет метара канализаци-
оне мреже.

– Стартујемо с најтежим ра-
довима на дубини од четири и
по метра, на месту уз водоток

Поњавица, које је предвиђено
за будуће постројење за прера-
ду отпадних вода. Ту треба да
се нађе и главни колектор, ко-
ји ће пролазити кроз улице:
Карађорђеву, Петра Драпши-
на и Вука Караџића. У питању
је постављање цеви највећих
пречника, од 400 милимета-
ра, па ћемо се трудити да ко-
памо поред коловоза, како би-
смо приликом враћања у пр-

вобитно стање могли да кори-
стимо материјал од ископа.
Тамо где будемо морали да
раскопавамо и пут, ровове ће-
мо затрпавати песком – рекао
је Ресановић.

Изградња омољичке кана-
лизације тећи ће фазно, а про-
цењена вредност комплетних
радова по пројектантском
предмеру износи око 330 ми-
лиона динара (без ПДВ-а).

Брзе ноге или оштри зуби?

ССТТРРААДДАА  ИИ  ННЕЕЖЖННИИJJИИ  ППООЛЛ

Очигледно је да су, због природе посла, у највећој опасно-

сти од насртаја паса Пејићеве колеге.

Тако се један старчевачки поштар извесно време није усу-

ђивао да излази на терен, а његова колегиница из Ивано-

ва, једина припадница нежнијег пола која ради у сеоским

поштама, доживела је напад са сличним исходом (уједом)

пре три године.

У питању је Pужица Ранковић, која је „све и свја” у Пошти

Иваново већ око шест година и као једина запослена најпре

од 7 до 11 сати ради са странкама у згради, а потом седа на

бицикл и остатак радног времена проводи на терену.

Поред тог уједа, с псима луталицама је имала безброј не-

пријатних сусрета и без обзира на то што их је више пута

пријављивала одговорнима, помака набоље није било.

”Спорни” објекат (десно)



Овог викенда, 16. и 17. окто-
бра, од 22 сата, љубитељи пан-
ка моћи ће да присуствују
свиркама неколико панк бен-
дова у оквиру фестивала „Ток-
сик викенд” (екс „Вам дам ма-
ло панка”). У петак, 16. окто-
бра, свирају: „Мистер Но”, „Full
Speed Ahead”, „Јорговани” и

„Гаврило Принцип”, а у суботу:
„White Rabbit Band”, S. U. S.,
„Вокс попули” и „Боксер”. Ула-
зница је 100 динара по дану.

ПАНК ФЕСТИВАЛ

Токсик викенд

Чланови најстарије групе „Ате-
љеа младих” премијерно су из-
вели представу Бранислава Ну-
шића „Госпођа министарка” 5.
октобра у просторијама „Ате-
љеа”. Режију потписује Даније-
ла Лаловић, а сценографију је
урадио Никола Мркајић.

Комад је конципиран као
театар у театру, пошто су
глумци пред публиком при-
премали сцену за следећи на-
ступ и наглас давали знак ка-
да светло треба да се упали
или музика појача. Данијела
Лаловић је рекла да се опре-
делила за овај комад јер је же-
лела да покаже да је Живка
све присутнија у данашњем
друштву, у сваком његовом
сегменту, и да људи све више
стреме да буду попут ње. По-
што су глумци у представи
углавном млади, ђаци основ-
них школа, редитељка је, како
каже, морала да скрати текст
због његове обимности и те-
жине, те да га прилагоди њи-

ховом узрасту. Из тога је, пре-
ма њеним речима, и происте-
кла идеја да лик министарке
подели на две Живке, које се
из чина у чин препиру која је
од њих две боља. Представа се
завршава сценом у којој сви
глумци углас изговарају ми-
нистаркин текст и тиме сим-
болично показују колико сва-
ко од њих жели да буде Жив-
ка, препирући се ко ће је у
следећем извођењу глумити.

– Иако је само дело класич-
но, потрудили смо се да га
глумцима приближимо, али
смо пазили да се не изгуби
сам дух представе. Модерни-
зовали смо је, али је она оста-
ла у старом руху – рекла је Да-
нијела Лаловић.

Она је додала да је ова Жив-
ка једна модерна особа у којој
свако може да се пронађе, али
с друге стране и она стара, је-
динствена госпођа министар-
ка, типична и препознатљива
као таква. А. Б.

зиденцијални простор), затим
фоаје Културног центра и нај-
зад – опција од летос – призе-
мље Урбанизма.

– Простори за изложбене
активности су расцепкани,
што онемогућава рад и нор-
мално функционисање. Кул-
турном центру је понуђен део
зграде Урбанизма, а предви-
ђено је да се галеријски про-
стор направи од три канцела-
рије, тако што ће између њих
бити срушени зидови. Тај про-

ИЗЛОЖБА ЗА ДЕЦУ

Рођендан у Хермановој
јазбини

Приповест о креацији Вик-
тора Франкенштајна поста-
ла је много више од страшне
приче којом је Мери Шели
одговорила на изазов прија-
теља и чувеног писца лорда
Бајрона: она је прерасла у
непревазиђен готски роман
што сведочи о страдању јед-
ног несрећног створења.

Виктор Франкенштајн је
научник бриљантног ума, ко-
га амбиција гони да оде ко-
рак даље од свега што је било
који смртник дотад урадио и
преузме улогу Творца, те да
сам начини живот.

Уз прасак грома у мрач-
ној ноћи, његова замисао
оживљава. Да ли ће то
створење бити савршено
биће какво је Виктор зами-
слио или чудовиште које
ће се окренути против соп-
ственог створитеља?

Узвишена снага прозе,
гротескни ликови, нествар-

но живописан приповедач-
ки стил и вишеслојна тема-
тика чине само делић вред-
ности ремек-дела Мери
Шели. Читаоци готово мо-
гу осетити дах чудовишта
док његове речи одзвањају
са страница овог малог
књижевног чуда.

Четвртак, 15. октобар 2015.
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Музика
Петак, 16. октобар, 18.30 , МШ „Јован Бандур”: вече кла-
ринета приредиће ансамбл „Clarone di Bandur”, који чине
бивши и садашњи ђаци Музичке школе „Ј. Бандур”: Илеш
Ференц (Мађарска), Киш Шаму, Алберт Алфелди, Вука-
шин Гогош и Владимир Станишић.

Петак и субота, 16. и 17. октобар, 22 сата: панк фестивал
„Токсик викенд”.

Уторак, 20. октобар, 18.30 , МШ „Јован Бандур”: реситал
пијанисткиње Кристине Крстић. 

Уторак, 20. октобар, 19 сати, сцена Културног центра: кон-
церт италијанског џез састава „Musica Nuda” (увод у „Пан-
чевачки џез фестивал”).

Изложбе
Петак, 16. октобар, 19 сати, фоаје Културног центра: изло-
жба слика „Endless Night” Николе Радосављевића.

Понедељак, 19. октобар, 19 сати, Галерија савремене умет-
ности: изложба слика „Комуникација” Ксеније Ковачевић.

Програм за децу
Четвртак, 15. октобар, 18 сати, фоаје Културног центра: промо-
ција Монографије ПУ „Дечја радост” Панчево (Дечја недеља).

Субота, 17. октобар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Занимљива пустоловина”, у извођењу
„Максимус арта” („Позоришни матине суботом”).

Тематски програм
Четвртак, 15. октобар, 20 сати, дворана „Аполо”: концерт
ансамбла „Македонија”.

Четвртак, 15. октобар, 19.30, Градска библиотека: промо-
ција зборника радова „Срби у Хрватској од конститутивног
народа до националне мањине”. Учествују Саво Штрбац (из
„Веритаса”), др Гојко Маловић и Милојко Будимир. Орга-
низатор је Удружење Крајишника.

Петак, 16. октобар, 19.30, Градска библиотека: предавање
на тему „Зашто немамо ни просечно здравље на почетку
21. века” одржаће примаријус др Мирјана Бабић Симић.

Културни телекс

„Франкенштајн: модерни
Прометеј” Мери Шели

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један зани-
мљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања мо-
гу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.

Два читаоца који до среде, 21. октобра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Како би изгледао Франкенштајн 21. века?”, на-
градићемо по једним примерком књиге „Франкенштајн:
модерни Прометеј” Мери Шели. Имена добитника ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се мо-
гу преузети у књижари „Вулкан”.

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

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА 2 (3Д)
16.00
18.00

18.00 
16.00
18.00

МАРСОВАЦ – СПАСИЛАЧКА МИСИЈА 20.00 20.00 

ПАН-ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉУ НЕДОЂИЈУ (3Д) 16.00 

ПУТ ДО СЛАВЕ (3Д) 20.00 

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Четири галеријска
простора, а ниједан
адекватан

Позвани сви уметници
и културњаци да 
подрже акцију

Чланови Удружења ликовних
уметника „Светионик” окупи-
ли су се у уторак, 13. октобра,
у Изабинском простору Кул-
турног центра, да би проди-
скутовали о томе шта им је
чинити како овај град не би
остао без иједне нормалне га-
лерије. У расправи је учество-
вало петнаестак уметника,
који су се сложили са закључ-
ком да је неопходно да у Пан-
чеву постоји простор попут
некадашње Галерије савреме-
не уметности у Штапској
згради, која је пре неколико
година без икаквог бунта гра-
ђана и уметника изгубљена, а
потом претворена у кафић.

Како се могло чути, сви они
су свесни да су под окриљем
Културног центра тренутно
четири галеријска простора,
међутим ниједан од њих није
адекватан. Наиме, Галерија
савремене уметности се нала-
зи у кући Олге Смедеревац,
која је у поступку реституције
и ускоро ће бити враћена вла-
сницима објекта. Потом је ту
Галерија Бате Михаиловића,
која је мала и већ дуго не мо-
же да нађе своју основну на-
мену (легат, галерија или ре-

ЗАНИМЉИВА ИНИЦИЈАТИВА УДРУЖЕЊА „СВЕТИОНИК”

КАФИЋИ ИЛИ ГАЛЕРИЈА, ПИТАЊЕ ЈЕ САД

стор је мали, нема ни 100 ква-
драта, у њега треба уложити
много новца да би био функ-
ционалан и немогуће је изби-
ти зидове како би се направи-
ли излози. Ту имамо и про-
блем што Дирекција неће мо-
ћи да уради реконструкцију
ове године и средства ће тра-
жити тек за наредну годину –
рекла је Ивана Маркез Фили-

повић, председница удружења
„Светионик”.

Уметници су навели неко-
лико градова у Србији величи-
не Панчева који имају лепе,
велике и адекватне галерије,
док је наш град, познат по Би-
јеналу визуелних уметности,
Салону Панчева, колонији
„Делиблатски песак” и вели-
ком броју ликовњака, на путу
да остане без правог галериј-
ског простора. Сликар Чедо-
мир Кесић се накратко освр-
нуо на чињеницу да смо сви
ми олако пустили да некада-
шњи простор Галерије савре-
мене уметности буде претво-
рен у кафић и запитао се да ли
су овом граду потребне гале-
рије или кафане.

– Треба рећи да је галерија
потребна свим грађанима, а не
само нама уметницима, јер ми
можемо излагати и у другим
местима – истакао је Кесић.

На том састанку је догово-
рено да се за почетак састави
текст са захтевом да се нађе
место на којем се може нала-
зити независна градска гале-
рија и најављено је да ће бити
позвани уметници из других
бранши и сви људи који раде у
култури како би била отворе-
на јавна расправа и како би се
коначно, после неколико го-
дина, нашло заиста одговара-
јуће решење.

ЧЛАНОВИ „АТЕЉЕА МЛАДИХ” ПРЕДСТАВИЛИ
„ГОСПОЂУ МИНИСТАРКУ”

Свако би да буде Живка

Дечји музеј „Херманов брлог”
из Цеља (Словенија) гостује у
панчевачком Народном музе-
ју са изложбом „Рођендан у

Хермановој јазбини”, која је
отворена у среду, 14. октобра.

„На изложби су представљене
прославе рођендана у десет раз-
личитих земаља и рођенданска

прослава је обрађена као савре-
мени глобални феномен. Цен-
трални елемент изложбе и сим-
бол прославе је колач, а обухва-

ћени су и ништа мање ва-
жни поклони, дружење и
забава”, објашњава аутор
изложбе виши кустос Јо-
жица Тратешки.

Дечји музеј „Херманов
брлог” ради у оквиру Му-
зеја новије историје у
Цељу и представља једи-
ни дечји музеј у Словени-
ји што се обраћа младој
публици, која се, кроз

сталне и повремене поставке,
упознаје с богатим културним
наслеђем, дечјим правима и
обавезама, те са основним
људским вредностима.

Овај објекат ће ускоро бити враћен власницима

Изложба „Relatio” Бранке Ку-
змановић отворена је 6. окто-
бра у Галерији савремене
уметности. Ауторка радовима
настоји да прикаже своју везу
са историјским и савременим
миљеом средине у којој изла-
же. Специфичним приступом
умрежавају се одређена сазна-
ња о прошлости Панчева и о
његовој садашњости.

Ауторка ствара у различи-
тим техникама, а посетиоци-
ма су посебно биле занимљи-
ве пузле које су, пре и после
отварања, састављали.

– Занима ме да се изража-
вам кроз разне медије, па тако
користим видео, слику, звук,
штампани медиј, фотографи-
ју, цртеж... Пузле су једна сви-
ма нама позната игра, која је
прилично интерактивна, што
и јесте била намера – да се

укључи и активира публика. У
фокусу су три целине и свака
се бави одређеном проблема-
тиком: историјом и културом
овог града и самом нашом
професијом, пошто је један
део посвећен управо некада-
шњем простору Галерије са-
времене уметности – рекла је
уметница.

Бранка Кузмановић је ван-
редни професор на Факултету
примењених уметности Уни-
верзитета уметности у Београ-
ду и чланица Удружења ли-
ковних уметника Србије. Од
1992. године излаже само-
стално и групно, и учествује
на симпозијумима и у коло-
нијама у Србији и иностран-
ству.

Изложба ће бити отворена
до 16. октобра.

М. М.

ИЗЛОЖБА РАДОВА БРАНКЕ КУЗМАНОВИЋ

Релације времена 
и простора

У тексту „Книћанин без Ко-
санића и плато без ’Две же-
не’”, који је објављен у про-
шлонедељном „Панчевцу”

(на 13. страни), погрешно је
наведено да је др Петар
Крестић академик, уместо
доктор историје.

Исправка

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два најбржа читаоца који до среде, 21. октобра, у 12 са-
ти, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији од-
говор на питање: „Шта су за вас прави тренуци среће?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Тренуци сре-
ће” Шели Кинг. Имена добитника ћемо објавити у на-
редном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Делфи”.

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

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

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

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Драгана Јоксимовић,

студенткиња 

новинарства

Позив да напишем
овај текст ме је обра-
довао, а онда сам села
да га пишем... У сва-
кој шали мало исти-
не. Три предлога, хеј,
три. Немогућа миси-
ја! Интернетско про-
странство информа-
ција гори од интере-
сантних идеја, умет-
ника, пројеката, про-
стора и иницијатива.
Неретко сам за њих и
сазнала баш тако –
на интернету. Кад год ми
неко каже: „Препоручи!”,
препоручила бих све. Ипак,
ево и мог покушаја. Три по-
кушаја.

ККЛЛУУББ  ЉЉУУББИИТТЕЕЉЉАА  ИИГГААРРАА
ИИ  ФФААННТТААССТТИИККЕЕ  ДД2200:: Пре
неколико месеци група ор-
така организовала је вечери
играња друштвених игара.
Након отвореног позива, у
потрази за још заинтересо-
ваних душа, одзив је био то-
лики да није било довољно
места за све који су се поја-
вили. Решење је било отво-
рити клуб, што се и догоди-
ло крајем августа. Змај Јо-
вина 24 постала је епицен-
тар залуђеништва за дру-
штвене игре. Ради свако-
дневно од 18 сати до поно-
ћи, викендом до један по-
сле поноћи. У клубу је до-
ступно преко 30 друштве-
них игара, од лаганих за
двоје-троје играча, до ком-
пликованијих стратегија
које се играју по неколико
сати. Клуб организује и три-
бине и турнире, има своју
библиотеку фантастике у
стрипу и прози и зидове
улепшане ликовима из
„Wаrcraft-а”, дело „C6H6
KIDS-а”.

ООТТВВООРРЕЕННИИ  ВВААЈЈААРРССККИИ  ААТТЕЕ--
ЉЉЕЕ  ИИВВААННЕЕ  РРААККИИЏЏИИЋЏ  ККРРУУ--
ММЕЕСС  је место на којем сам
утопила добар део слобод-
ног времена током средњо-
школских дана (да не ка-
жем ублатњавила или угли-
нила). Ивана понедељком
окупља инклузивну групу,
уторком основце, средом
хобисте, четвртком децу до
девет година, петком се пу-
стује вуна, а суботом се ра-
ди на грнчарском точку.
Ивана је ту да да савет, али
и помогне развоју креатив-
не слободе код сваког пола-
зника.

ААККТТИИВВННООССТТ::  Мој трећи
избор, то јест предлог, нису
књига, музика, место или
уметник, већ активност.
Предлажем вам да пратите
и подржавате младе умет-
нике и активисте нашег
града у остварењу идеја и
иницијатива које имају.
Оно што раде, може бити
мање или више добро, али
је ипак покушај. Ни у јед-
ном мањем граду у Србији
нисам се сусрела с толико
различитих креативних
младих људи и зато је то
мој трећи избор. Подржи-
мо их!

Три покушаја

Меги Дупре, „скинута с
платног списка” како би
имала прилику да „трага за
новим могућностима” у
Силицијумској долини,
проводи време у књижари
половних књига „Вилин
коњиц” и чека да се нешто
важно деси.

Када добије прилику да
се учлани у клуб читалаца
Удружења жена извршних
директора Силицијумске
долине, она је прихвата,
чак и ако то значи да мора
прочитати „Љубавника ле-
ди Четерли” за једно вече.
Издање до којег долази је
старо, у тврдом повезу, с бе-
лешкама некадашњих љу-
бавника на маргинама. Оно
што ће Меги наћи у својој
истрази о љубавницима и
њиховој судбини и оно што
ће о себи научити током те
потраге, изненадиће и дир-
нуће сваког читаоца.

„Тренуци среће” су са-
времен роман, духовит и
прецизан када описује пре-
тераности модерног доба,
али оно што је у њему нај-
лепше јесу топлина, страст
и нежност безвремене љу-
бави.

„Тренуци среће” 
Шели Кинг

Јуџин Чедборн (вокал, гитара и
бенџо) и Дитер Шредер (бубње-
ви) приредили су 9. октобра у
„Аполу” концерт крајње необич-
них рок обрада под називом
„Музика моје младости”. Пред
публиком је био занимљив зада-
так: да у мешавини блуза, кан-
трија и рока, тј. у слободним им-
провизацијама на тему „музике
моје младости”, идентификује и
препозна оригиналне рок нуме-
ре „Стонса”, „Бафало Спринг-
филда”, Роџера Милера, Џонија
Кеша, Боба Дилана итд. Резул-
тат је био подсећање на старе до-
бре ствари, одсвиране на нов,
уврнут начин. 

Те вечери публика је могла чу-
ти и необичан састав из Мађар-
ске „12z”, који је приказао нове

тенденције електронске музике.
За тај наступ публика је морала
уложити доста стрпљења и па-
жње. 

– Немамо унапред дефиниса-
не структуре, то је више музика
која тече и зато је потребно више
пажње да би се комуницирало с
њом. Тренутно имамо два и по
албума, односно радимо на тре-
ћем, који ће бити објављен у ја-
нуару 2016. године – рекао је
Мартон Криштоф. 

Иако свирају крајње некомер-
цијалну музику, они имају своју
публику у Мађарској, а ускоро
ће један њихов албум бити обја-
вљен у Њујорку, што их, према
речима другог члана бенда – Ба-
линта Саба, чини веома узбуђе-
ним.

ПРЕГЛЕД ДЕШАВАЊА НА ПРВОМ ФЕСТИВАЛУ „НОВА”

РАЗЛИЧИТИ ОБЛИЦИ 
АВАНГАРДНОГ ЗВУКА

Музика свачије младости
Иза састава необичног назива – „А. Кланг” крију
се наши суграђани, браћа Сава и Никола Марин-
ковић, који су прве вечери фестивала извели кон-
церт електро-акустичне музике, односно сонично
путовање кроз импровизовани концертни сет.

– Оно што радимо је тотални експеримент и
импровизација, то је музика која настаје спаја-
њем електронике и амбијенталног звука. Мој је
став да је амбијентална музика поље различитих
жанрова и да се много тога стапа у њу, а то се од-
носи и на електронику. Она не може никоме да
смета, може само да прија – објаснио је Сава Ма-
ринковић.

Никола Маринковић је открио да је „А. Кланг”
име које се појављује на последњем Дишановом
платну и таквим именовањем састава Маринко-
вићи су направили омаж Дишану.

Иако су браћа Маринковић заинтересована за
различите типове музике, они лако успеју да на-
ђу заједнички језик, у шта се могла уверити и пу-
блика у Галерији Бате Михаиловића. 

Ко је „А. Кланг”

Сама „Нова” донела је различите варијетете аван-
гардног звука. Тако су заинтересовани Панчевци (а
њих није било мало) могли чути електро-амбијен-
талну музику панчевачког састава „А. Кланг”, нео-
бичне обраде рок нумера у извођењу Јуџина Чед-
борна и Дитера Шредера, нови експериментални
електро-звук мађарског дуа „12z”, необичан соло
наступ Ане Софреновић и изразито еклектичан из-
раз (са акцентом на класици) бенда Братка Бибича.

– Идеја је била да се представи сцена која је ак-
туелна у свету, првенствено мислим на САД, одно-
сно да се направи пресек светске, европске, екс-Ју,
домаће и локалне авангардне музичке сцене, тако
да смо угостили музичаре из Панчева, Београда,
Словеније, Мађарске, Немачке и Америке. Нико
од тих музичара не може да се спакује у један жан-
ровски оквир, јер би то ограничило појам нове и
авангардне музике. Они кокетирају с различитим
стиловима, а све их спаја љубав према импровиза-
цији и експерименту – рекла је Моника Хусар То-
кин, оперативна директорка фестивала „Нова” и
пи-ар Културног центра Панчева.

Селектор музичког програма био је Никола
Марковић, новинар „Jazzin-a”, а фестивал је реа-
лизован уз покровитељство Града Панчева, Ита-
лијанског института за културу из Београда, Ам-
басаде Републике Словеније и Колегијума Хунга-
рикума, а уз подршку „Вајферт пива” компаније
„Heineken Srbija”.

Фестивал „Нова” је
стартовао у Галерији
Бате Михаиловића, уз
отварање изложбе „Два-
десет лаких комада –
избор италијанских
стрипова инспирисаних
музиком”, коју је при-
редио италијански пу-
блициста Андреа Пла-
ци, на позив Саше Раке-
зића и захваљујући по-
дршци Италијанског
института за културу из
Београда. Како је том
приликом рекао Плаци,
он се осећа посрамље-
ним јер је поставка коју
је приредио невелика
по обиму и подразумева
тек мањи избор итали-
јанског стрипа на тему
односа музике и те
уметности. Међутим, на изло-
жби је било могуће видети сво-
јеврсну генезу стрипа – од табле
из времена фото-стрипа, преко
оригиналног стрипа из „Дизни-
ја” (коју је Плаци тешко успео
да обезбеди), до страница наста-
лих прошле године. Већину пре-
зентованог материјала Плаци је

добио од самих аутора, а њему је
изузетно било важно да пред
гледаоце изађе са оригиналним
материјалом.

На отварању су говорили и
градоначелник Панчева Саша
Павлов, те Ђанфранко Ренди из
Италијанског института за кул-
туру у Београду.

Пресек музичке
сцене

Италијански стрип

Фестивал нове и авангардне умет-
ности „Нова”, који је одржан од 8.
до 10. октобра на више локација у
Панчеву (један програм у Београ-
ду), добар је музички мост између

„Ethno.com-a” и предстојећег Пан-
чевачког џез фестивала. Захваљу-
јући свим тим (прошлим и буду-
ћим) јесењим дешавањима панче-
вачкој публици је омогућено да

бесплатно или за симболичан из-
нос чује другачији, некомерцијал-
ни звук и упозна се с новим музич-
ким тенденцијама на домаћој и
светској сцени.

Ако ни по чему другом, прва
„Нова” би могла да буде
упамћена по соло перфор-
мансу Ане Софреновић „The
Landscape of Voice” на сцени
Културног центра 8. октобра.
Том приликом је ауторка по-
казала све боје и квалитете
сопственог гласа, који се бу-
квално креће од ономатопеје
и подражавања примитив-
них звукова, преко мимезе
музичких инструмената, до
ходања по ивицама опере,
џеза и рока. Како је и сама
рекла, пошто неко време ни-
је наступала, у Панчеву су јој
се отвориле све фиоке, тако
да је публика могла да чује
одјеке свега што је ова успе-
шна, афирмисана музичарка
и глумица досад радила.

– Велики сам поборник
импровизације. Вечерас сте
чули комбинацију ствари ко-
је су унапред припремљене,

али и слободне импровиза-
ције. На овом пројекту сам
радила неколико месеци –
казала је Ана Софреновић.

Она је била веома задо-
вољна због тога што је око
150 људи с пажњом испрати-

ло тај наступ, који је далеко
од конвенционалног присту-
па музици.

За крај је остављен кон-
церт чувеног хармоникаша
Братка Бибича, односно ње-
говог трија „The Madleys”,

који је показао због чега га
сматрају једним од најпри-
знатијих словеначких музи-
чара. Његов састав је у Пан-
чеву извео избор Бибичевих
композиција које се играју
различитим музичким прав-
цима и изузетно су асоција-
тивне и „распричане”.

– Мислим да публика ову
музику слуша стварајући
приче, слике, неке предста-
ве, да им она помиче линије,
а креће се од денса до цирку-
са и од дисонанције до ан-
дерграунда. То су све разли-
чити светови који имају раз-
личите приче, али и комуни-
цирају међусобно – објаснио
је Бибич.

Он је у оквиру „Нове” 7.
октобра гостовао у Центру за
културну деконтаминацију у
Београду и том приликом је
говорио о четрдесет година
посвећености музици.

Пејзажи гласа



На рад и животни век амор-
тизера утичу бројни фактори.
Стање саобраћајница, оптере-
ћење возила, пређена киломе-
тража, начин вожње и околни
утицаји, као што су хладноћа,
топлота, прашина, прљава и
слана вода интензивно троше
амортизере.

Амортизери се ретко изне-
нада покваре. Они се троше
полако, тако да се возач посте-
пено привикава на умањену
способност пригушења. У кри-
тичним ситуацијама ослабље-
ни амортизери имају посебно
опасне последице: возилом се
тешко управља у кривинама и
долази до заношења, аутомо-
бил реагује осетљиво на бочни
ветар, зауставна путања се про-
дужава, амортизери се проби-
јају при већим неравнинама
или рупама на путу, а ризик од
проклизавања на мокрим во-
зним подлогама се повећава,
објашњавају сервисери „Ауто-
ремонта Пивашевић”. Због то-
га се препоручује редовна кон-
трола система ослањања.

Код методе испитивања љу-
љањем возило се руком сна-
жно оптерети на крилу и нагло
пусти. Притом би из прела-
зних осцилација требало бити
могуће извући закључак о ис-
правности амортизера, што је
веома непоуздана метода. Бу-

дући да се тиме не достижу
притисне и потезне силе, који-
ма би возило требало да буде
оптерећено, ово може бити са-
мо субјективна процена.

Тачно мерење амортизације
потезне и притисне силе могу-
ће је само специјалним мер-
ним уређајима, и то с демон-
тираним амортизерима. Ове

такозване ВДА машине су ску-
пе и из тог разлога налазе
примену искључиво код про-
извођача амортизера и вози-
ла. Због тога је провера уз по-
моћ тестера система ослања-
ња (шок тестера) метода про-
вере која се практикује и у ро-
ку од неколико минута даје
резултате. У „Ауторемонту

Пивашевић” овај уређај изба-
цује дијаграм након испити-
вања амортизера на возилу
који се упоређује с фабрич-
ким подацима, чиме се доби-
јају сигурни подаци о њиховој
исправности. Наравно, неизо-
ставна је и визуелна процена
стања амортизера и опруга.
Приметни трагови уља на
амортизерима не смеју да се
занемаре, као и потрошени
притисни граничници, али и
деформисаност. У „Ауторе-
монту Пивашевић” саветују
да, уколико се прегледом
утврди да је неки амортизер
оштећен, никако не треба ме-
њати само један већ оба на ис-
тој осовини возила, а најбоље
решење је променити сва че-
тири. Возач ће након овог сер-
висирања приметити драстич-
ну разлику у возним каракте-
ристикама и понашању ауто-
мобила, а биће и много сигур-
нији у саобраћају.

Прва тркачка стаза у Сједи-
њеним Државама је напра-
вљена у Индијанаполису. Би-
ла је то калдрма сачињена од
три милиона камених коцки.

Оснивач компаније „Епл”
Стив Џобс никада није имао
регистарску таблицу. Наиме,
према закону државе Кали-
форније, власник новог
аутомобилa је имао рок од
шест месеци да стави табли-

цу на возило. Џобс је мењао
аутомобиле на пола године,
тако да никада није ни мо-
рао да региструје возило.

Маска хладњака „Ролс-Рој-
сових” аутомобила један је
од заштитних знакова тог
произвођача. Британска
фабрика је тек 1974. године
правима заштитила изглед
предњег дела својих ауто-
мобила.

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

Аквапланинг и при
мањим брзинама

Добра видљивост је
кључна

Када завладају временске не-
погоде, попут обилних киша
које су последњих дана захва-
тиле подручје Србије, најбоље
је остати код куће. Међутим,
уколико сте одлучили да кре-
нете некуда аутомобилом, он-
да морате знати да вас много
тога може изненадити на путу.

Клима-уређајем против 
магљења
Да бисте уопште започели во-
жњу безбедно, битно је да ау-
томобил буде технички пот-
пуно исправан, било да је реч
о управљачком механизму,
кочницама или пак светло-
сној сигнализацији. Подразу-
мева се да брисачи треба да су
у функцији и да метлице ме-
њате на време. Одлични у
борби против кише су и про-
изводи за заштиту стаклених
површина у аутомобилу, који
могу да вам трају по неколико
месеци. Уколико вам је ауто-
мобил неисправан, не ризи-
кујте свој и туђе животе. По-
зајмите аутомобил или идите
неким другим превозним
средством.

Избегавајте да се паркирате
испод дрвећа и објеката с ко-
јих нешто може пасти. Уколи-
ко сте ипак приморани да то
учините, пре поновног уласка
у возило проверите да вам ли-
шће или гранчице нису упали
испод брисача. Тако ћете из-
бећи проблем како с радом
брисача, тако и с вентилаци-
јом у кабини, јер су отвори за
вентилацију обично смештени
испод ветробранског стакла.

Вентилација у кабини је вр-
ло битна како се стакла не би
замаглила и тако смањила ви-
дљивост возачу. Такође је зна-

- - - - - - - САВЕТИ - - - - - - - 

ПРИЛАГОДИТЕ СЕ КИШНИМ УСЛОВИМА

чајно да филтер-кабина (кли-
ма-уређај), уколико га имате
у аутомобилу, буде чист и сув.
Зато редовно мењајте и овај
поред осталих филтера на во-
зилу.

Аутомобили који су опре-
мљени клима-уређајем лакше
ће се изборити с магљењем
стакала, јер клима-уређај
знатно помаже у томе. Битно
је да усмерите вентилацију на
ветробранско стакло, јер ће се
у том случају, по укључивању
вентилације, клима-уређај
сам активирати. Возила без
„климе” морају имати добру
вентилацију, а уколико се ста-
кла и даље магле, решење је
отварање прозора. Постоје и
средства против магљења која
могу помоћи при решавању
овог проблема.

Императив који важи то-
ком лоших временских усло-
ва за вожњу је да се брзина
кретања и одстојање морају
прилагодити условима на пу-
ту. Многи возачи не обраћају
превише пажње на ова прави-
ла, рачунајући да им то што
имају добар аутомобил или
вишегодишње искуство у во-
жњи даје право да возе и мало
брже него што би требало.

Међутим, овде скрећемо па-
жњу на то да постоје непред-
виђене ситуације, у којима се
не може увек реаговати на
време чак ни онда када су
услови на путу идеални, а ка-
моли онда када је време ки-
шовито.

Додатни опрез на 
пешачким прелазима
Када возите по киши, имајте у
виду и то да у насељеним ме-
стима животиње и пешаци
(посебно деца) када наиђу на
неку препреку често изађу на
пут. Може се десити да тада
пешаци не примете возило јер
им је видно поље смањено
због капуљаче или кишобра-
на. То је разлог више због ко-
јег треба успорити и по мо-
гућности померити се да не
бисте запљуснули пролазнике
поред пута или на тротоару.
Уколико се нађете у ситуаци-
ји да морате нагло да закочи-
те, није довољно то што ћете
брзо реаговати, јер је заустав-
ни пут на мокром асфалту у
просеку дупло дужи од оног
на сувом. У зависности од ста-
рости и очуваности пнеумати-
ка, њихових карактеристика и
стања на путу, зауставни пут

ТРКА ПО КОЦКАМА

може бити чак и неколико пу-
та дужи него кад се кочи на
сувој подлози.

До аквапланинга може до-
ћи и при мањим брзинама, иа-
ко велики број возача мисли
да не може изгубити контролу
при брзини од 60 км/х. Сетите
се да су пнеуматици једини
контакт с подлогом. Ако се из
неког разлога тај контакт из-
губи, возач аутоматски више
не може контролисати возило.
У таквим ситуацијама немојте
нагло притискати кочницу,
јер то уклања и последњу шан-
су да гума испумпа воду. Пу-
стите папучицу гаса, пребаци-
те у нижи степен преноса и
дозволите аутомобилу да кочи
мотором и на тај начин смањи
брзину до тачке док гуме не
почну да приањају уз подлогу.
Волан држите чврсто и немој-
те га окретати, већ се потруди-
те да задржите возило на
правцу у коме се креће.

Уколико сте приморани да
кочите, онда у зависности од
тога да ли је аутомобил опре-
мљен АБС системом, кочите
на различите начине. Уколи-
ко немате уграђен АБС, учи-
ните то лаганим покретима
као да пумпате гуму. Ако
имате АБС кочите нормално,
држите папучицу кочнице
притиснуту до краја. Након
кочења у дубокој води битно
је да кочнице осушите лага-
ним притискањем папучице.

Још једна од опасности на
путу, посебно у сеоским под-
ручјима јесте блато. Због лоше
видљивости и веће количине
воде на путу, тешко је на време
уочити наносе блата, који могу
бити изузетно опасни. Возило
може лако проклизати и изгу-
бити контролу, као на леду. За-
то је битно да будете концен-
трисани током вожње и додат-
но успорите на деоницама на
којима се, поред воде, на путу
могу наћи блато или смеће ко-
је је нанела вода.

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

- - - - - ГАРАЖА - - - - - 

Ускоро нас чека зимска се-
зона и промена гума на во-
зилима. Како бисте имали
сигурнију вожњу, али и да
бисте продужили радни век
пнеуматицима, добро би
било да се придржавате од-
ређених правила.

Стање гума најбоље би би-
ло утврдити њиховим де-
таљним прегледом на сваке
две-три недеље. Тада би тре-
бало проверити притисак у
гумама (укључујући и резер-
вну) и погледати какво је
стање са спољашње стране.
Притисак у гумама игра
кључну улогу у њиховом жи-
вотном веку и перформан-
сама, а одговарајући прити-
сак за свако возило поједи-
начно одређује произвођач.

Реглажа или центрирање
трапа је подешавање углова
точкова у односу на пут, али
је важно и да су међусобно
паралелни. Сврха оваквог
подешавања је боље држање
правца на равном путу и ду-
жи животни век гуме. Ако
вам се предње и задње гуме
троше неуједначено или и
вам возило заноси у једну
страну током вожње, то мо-
же указивати на неправил-
но центриран трап.

За сваку гуму је прописа-
на носивост за коју је про-

јектована. Уколико је често
преоптерећујете, она ће се
брже трошити. Мера која
одређује носивост гуме на-
зива се индекс носивости.
Ротација гума јесте један од
начина да продужите њихов
век. Пнеуматици се разли-
чито троше на различитим
осовинама, па се препору-
чује њихова ротација на сва-
ких 5.000–10.000 пређених
километара. После промене
позиција обавезно провери-
те и притисак у гумама.

Веома је битно проверити
и шару на газећем делу гу-
ме. Поред тога што вас по-
лиција може казнити због
излизаних гума, могући су и
проблеми приликом упра-
вљања возилом. Шаре имају
„задатак” да приањају уз
подлогу по којој се вози и
омогуће боље кочење, па је
самим тим врло важна њи-
хова дубина. Она варира у
зависности од тога да ли је
гума намењена за летње или
зимско доба године.

Да би се добиле реалне
вредности, притисак у пнеу-
матицима проверава се ис-
кључиво онда када су они
хладни, а не одмах након во-
жње, јер се приликом крета-
ња возила загревају и самим
тим притисак у њима расте.

ПРОДУЖИТЕ ВЕК ПНЕУМАТИЦИМА

Страну припремио

Немања 
Урошевић
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„Ауторемонт Пивашевић” константним
осавремењавањем опреме за одржавање,
сервисирање и испитивање свих врста во-
зила остаје јединствени ауто-центар у ре-
гиону. На једном месту уз помоћ најса-
временијих машина за дијагностику, ме-
рење, као и раглажу трапа увек ћете бити

сигурни да ће квар или неправилност на
вашем возилу бити дијагностиковани и
уклоњени на прави начин. Позовите „Ау-
торемонт Пивашевић”, распитајте се о
погодностима и закажите преглед возила.

Проверите зашто смо и даље на првом
месту! Тел. 013/333-355.

КОМПЛЕТАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС



ПЕЖО 206, 1.9 дизел,
2.000, одличан, власник.
Тел. 064/131-35-82.
(СМС)

ШКОДА фелиција, 1998,
бензинац, повољно.
064/172-86-12. (207074)

ОПЕЛ вектра ЦДТИ,
2005, 2.150 евра.
064/824-17-02. (207111)

ТРАБАНТ караван, без
улагања, одличан, апри-
лија скутер 50 цм.
064/558-95-40. (207153)

ПРОДАЈЕМ југо 45, ре-
гистрован, 1990. годи-
ште, 300 евра. 060/440-
30-05. (207188)

ТРАКТОРСКА приколи-
ца 5 тона, регистрована, у
Панчеву, на продају. Тел.
064/178-38-92. (207177)

ФИЈАТ палио караван
1.3, 2000. годиште, као
нов, клима, плин, 2.100
евра, замена. 064/051-
51-61. (207246)

ЗАНИМА те здрава ис-
храна, спорт? Постани
wellness саветник! До-
датни посао. 060/337-
74-42. (207237)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење канализације,
купатила, адаптације,
замена, поправке. 331-
657, 063/777-18-21,
064/495-77-59. (207239)

ОПЕЛ вектра ЦДТИ,
2005, 2.150 евра.
064/824-17-02. (207111)

РЕНО сеник рестајлинг,
2001. годиште, тек реги-
строван, власник.
061/190-17-62. (207237)

СУЗА 1.8 ГСИ, алу фел-
не, фебринг издув, 150
евра. 069/520-76-77.
(207334)

ТРАКТОРСКА приколи-
ца 5 тона, регистрована,
у Панчеву, на продају.
Тел. 064/178-38-92.
(207177)

ПРОДАЈЕМ вектру А
2.0, 1995. годиште, нере-
гистрован. 062/228-966.
(207337)

ПОЛО 1997. годиште 1.9
дизел, троја врата, у до-
бром стању, власник.
064/962-76-71. (107342)

ЗАСТАВА 101 скала 55,
2003. годиште, први вла-
сник, гаражиран, 550
евра. Звати после 14 са-
ти. 064/122-05-60.
(207392)

ТРАБАНТ караван, без
улагања, одличан, апри-
лија скутер 50 цм.
064/558-95-40. (207153)

ПРОДАЈЕМ југо 45, ре-
гистрован, 1990. годи-
ште, 300 евра. 060/440-
30-05. (207188)

МЕГАН на продају,
2007, црна боја, мета-
лик, караван. 064/224-
13-87. (207480)

ЈУГО корал ин 1.1, 2007,
атестиран плин, мета-
лик црвен. 064/142-55-
93. (207423)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
флориду 2003, регистро-
ван до августа 2015, вла-
сник, 800 евра. 064/158-
01-90, 013/322-164.
(207429)

РЕНО клио 1996, 1.2,
бензин, 950 евра.
064/240-67-56. (207485)

ОПЕЛ астра 1.4, бензин
+ плин, тек регистрован,
власник, 950 евра.
064/240-67-56. (207485)

ОПЕЛ астра 2001, бен-
зин, пежо 206, 2004. го-
диште, може замена.
064/199-43-42. (207507)

ЏЕТА, 1.3, плин, кука,
офарбан, дуго регистро-
ван, власник. 061/177-
13-50. (207530)

ЈУГО 65, 2001. годиште,
нерегистрован, цена 330
евра. 065/989-08-30.
(207556)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2001,
децембар, све од опре-
ме, АБС, власник.
064/130-36-02. (207564)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2006,
петора врата, 60.000 км,
клима, власник.
064/130-36-02. (207564)

КОРСА 1.0, 2003, троја
врата, 91.000 км, вла-
сник, регистрован годи-
ну дана. 064/130-36-02.
(207564)

СКУТЕР на продају ори-
он оникс, 50 цм3, 2008.
годиште. 061/352-08-77.
(207590)

ПРОДАЈЕМ југо 45,
1995, регистрован, до-
бар. 365-018, 064/924-
59-85. (207587)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила и ка-
тализатора, продаја де-
лова. 064/455-23-119,
069/203-00-44. 

СТАЛНИ откуп свих вр-
ста возила и катализато-
ра, долазим на позив,
продаја делова. 063/782-
82-69, 066/409-991.
(205696)

ОТКУПЉУЈЕМ све врсте
возила, исплата одмах.
063/809-11-83. (107142)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 - 500
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (207424)

ПРОДАЈЕМ једноредни
берач змај 214, може за-
мена. 063/708-13-01,
351-602. (207120)

КУПУЈЕМ круњач, цр-
вен, оџаци. Звати на број
063/800-28-87. (107378)

НА ПРОДАЈУ гаража
метална, на Стрелишту.
063/164-61-52. (206725)

ИЗДАЈЕМ гаражу 52 м2,
10 х 5 х 3 м. 064/022-96-
60. (205498)

ИЗДАЈЕМ или продајем
гаражу у центру.
063/802-21-35. (207018)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. 064/386-51-
87. (20746)

КУПУЈЕМ гаражу.
061/254-73-76. (20759)

ПРОДАЈЕМ рачунар
пентијум 4. 065/583-38-
53. (207108)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно пре-
снимавам на ДВД. 343-
563, 063/288-278.
(207170)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07. (207460)

ТВ половни, 37, 54, 72,
82. 348-975, 066/348-
975. (207281)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину,
половне делове горење,
ЕИ. Мића, 013/346-790,
064/129-73-60. (207582)

ПРОДАЈЕМ пилиће,
очишћене и живе, могу-
ћа достава. Контакт тел.
064/522-84-93. (СМС)
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ПРОДАЈЕМ црни кожни
тросед и фотељу. Тел.
064/131-35-82. (СМС)

МЕСНАТИ прасићи на
продају. Могућност кла-
ња. 069/331-85-11.
(СМС) 

ТОВЉЕНИЦИ на прода-
ју. Могућност клања.
Панчево, 064/324-21-94.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ одличну
стару грађу, салонит
плоче и стару циглу.
064/648-24-61. (205154)

РАСАДНИК украсних
четинара Качарево.
065/820-90-15. (205960)

БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
060/603-32-32. (206291)

ПРОДАЈЕМ уметничке
слике. 063/694-858.
(206548)

ПРОДАЈЕМ шиваћу ма-
шину багат. Тел.
013/318-167. (207085)

ПРОДАЈЕМ две ТА пећи
од 3 и 4,5 кв. 063/225-
213. (207084)

ГОЛУБАРИ, на продају
протеински сирак, мо-
гућ превоз, Ковачица.
062/442-159. (207100)

МЕСНАТИ прасићи, две
тракторске приколице,
три плуга, задња гума за
руса са фелном, барумо-
ва, и опел омега. 323-
123. (207102)

БЕТОНСКИ блок 30, 35,
45, 65 динара. ЗТР „Луна
плус”, Црепаја. 069/275-
73-94. (207101)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монти-
рање, гаранција.
062/974-14-04.(207109)

ПРОДАЈЕМ плинску бо-
цу, ходалицу, алтерна-
тор нов за дачију, млин
за кафу трофазни. Тел.
060/355-50-20. (207134)

ПРОДАЈЕМ јариће, му-
шке, женске. 065/348-
22-00. (207116)

АЛПИНО јарац за при-
плод  на продају, од од-
личних родитеља, 150
евра. 063/787-13-33.
(206139)

СТОЛАРИ. дебла ораха
на продају, 30-60 цм
пречник. 063/787-13-33.
(207139)

ШПОРЕТ комбиновани,
струја, бутан, слобода
чачак, мало коришћен,
7.000 динара. 341-946.
(207146)

ПРОДАЈЕМ регал 4 м
дужине, трпезарију, ви-
трина 1 м, комода 2,20
м, ручни циркулар во-
макс, нов. 064/616-47-
67. (207148)

ПРОДАЈЕМ врата и ма-
ли телевизор. 013/373-
202. (207167)

ПРОДАЈЕМ грађевински
контејнер 6 х 2,5, опре-
мљен, мокри чвор. Од-
лично стање. 063/318-
592. (207173)

ПРОДАЈЕМ супрасну
крмачу и свиње. Борач-
ка 1, Војловица. 342-819.
(207183)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи,
достава, монтирање гра-
тис, врло повољно.
061/284-11-86. (207185)

ТА пећ цер, 6 кв, у од-
личном стању, 150 евра.
063/759-98-46. (207189)

ПРАСИЋИ на продају,
врхунски квалитет,
услужно клање, Старче-
во. 062/113-20-28.
(207193)

ФОТЕЉА на развлачење
мојца Симпо, црна, очу-
вана. 013/361-575.
(207196)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарни-
туру, регале, мост + ор-
мане, орман трокрил-
ни, орман двокрилни,
гарнитуре, мојца фоте-
ље, витрине, комоде,
сто + четири столице,
сто + шест столица,
спаваћу собу комплет,
комплет кухињу, ком-
биновани фрижидер,
фрижидер, замрзивач,
дечја колица, телевизо-
ре, двоседе, ел. шпорет,
ТА пећи, машину за
веш, суђе, тепихе, ра-
зно. 063/107-78-66. (ф)

БРИКЕТ, 4.500 дина-
ра/кубик, буков, 100%,
џакови, достава, прео-
стали. 064/482-65-53.
(207197)

ШПОРЕТ на дрва за ета-
жно грејање и индустриј-
ску машину за шивење.
064/896-25-29. (207199)

ПРЕОСТАЛО огревно
дрво храст, буква, брик.
с превозом. 061/296-91-
67. (и)

ПРОДАЈЕМ каду за му-
љање грожђа, бибер
цреп, блокове, елису за
бродски мотор. 060/351-
96-41. (207371)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 6 кв.
Тел. 063/735-73-39.
(207303)

ПРОДАЈЕМ камион
мерцедес 12/13, камин,
шиваћа машина сингер,
шпорет пола плин, пола
струја. Тел. 013/345-054.
(107293)

ТОПЛОТНЕ пумпе наје-
кономичнији вид греја-
ња од 2.150 евра, гаран-
ција, одржавање.
062/118-26-81. (207297)

ПРОДАЈЕМ полован на-
мештај. 065/592-78-75.
(207266)

СВИЊЕ дебеле прода-
јем. 064/117-45-81.
(207230)

ИНВАЛИДСКА колица,
ходалица, бибер цреп,
цигла стари формат.
063/832-43-16. (207234)

СВИЊЕ дебеле и праси-
ћи на продају. 372-768,
064/172-44-10, Пели-
стерска 24. (207238)

ТА пећ 3,5 кв, као нова,
монофазна, 150 евра.
064/051-51-61. (107246

НА ПРОДАЈУ штенци
златног ретривера. Тел.
066/358-201. (207254)

ПРОДАЈЕМ комплетно
централно грејање до
150 м2, повољно, старо
три године, звати после
18 сати. 062/156-24-35.
(207255)

КАЉЕВЕ пећи, кухињ-
ски сто и столице, сто-
чић за гарнитуру, рост-
фрај за судоперу, два
компјутерска стола,
огледало,  ел. косилица,
женски бицикл,
тел./факс панасоник,
власник. 064/142-30-95.
(207256)

ПРОДАЈЕМ половну др-
вену столарију и метал-
ну конструкцију, излог и
врата. 063/734-82-31.
(207379)

НА ПРОДАЈУ свињске

полутке. 013/632-145,

060/500-30-91. (207380)

ПРОДАЈЕМ нову циглу,
8 динара комад.
064/178-88-98. (207381)

ШПОРЕТ равна плоча,
веш-машина, судове,
фрижидер, кухињски
висећи стубни регал,
Симпов лежај, тросед +
фотеље, ормани, комо-
де, шиваћа машина, ма-
њи сто са столицама,
усисивач. Тел. 063/861-
82-66. (207361)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, од 2 до 6 кв,
достава, монтирање,
гарнација. 064/366-57-
87, 335-930. (207317)

ПРОДАЈЕМ три ТА пе-
ћи. 064/866-20-84.
(207320)

ПРОДАЈЕМ очувану
храстову столарију са
шалонима, цена повољ-
на. 060/077-34-56.
(207322)

ПРОДАЈЕМ повољно
стабло ораха, дођи, исе-
ци и однеси, договор.
Тел. 310-612. (107326)

ПРОДАЈЕМ половна
улазна врата, крило и
по, 138 х 212 цм, дрвена.
013/333-035. (207330)

ПРОДАЈЕМ шампоњеру
и фризерску хаубу.
060/043-52-98. (207340)

ПРОДАЈЕМ веш-маши-
ну канди, 2007. годиште.
063/314-803. (207405)

ДВА дрвена двокрилна
прозора са вакуум ста-
клом и шалонима, 140 х
140 цм. 066/329-431.
(207383)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп,
5 динара комад. Тел.
062/894-37-18. (207406)

ПРОДАЈЕМ угаону гар-
нитуру за дневну собу и
брачни кревет. 063/875-
88-83. (207407)

МЕСНАТА прасад на
продају, услуга клања
гратис. 060/444-55-03.
(207511)

НА ПРОДАЈУ регали,
ормани, кревети, кла-
вир, кухиња, фрижидер,
шпорет, крека весо, сто
+ столице, комода, по-
лица за ТВ, радни сто,
сто и угаона клупица, те-
писи, судопера, дневни
сточић, дечја колица.
064/155-38-13. (207508)

СКРОЗ нове гуме тигар
винтера 175/65 Р 14 (2
ком.), мушки бицикл.
061/154-55-99. (207451)

ШИВАЋА машина с ка-
бинетом, повољно.
064/226-22-58. (207457)

БИБЕР цреп продајем.
064/353-46-84. (207463)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинова-
ни фрижидер, купујем
неисправне. 063/248-
734, 013/366-006.
(207420)

ПРОДАЈЕМ компјутер-
ску столицу, тепих и ста-
рински сат. 318-890, по-
сле 20 сати. (207428)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте, кухиња 10.000
динара. 371-568,
0 6 3 / 7 7 3 - 4 5 - 9 7 .
(207441)

ПРАСИЋИ на продају од
20 до 40 кг, могућност
клања. 065/410-97-34.
(207482)

ПРАСИЋИ и свиње на
продају, могућност кла-
ња, Новосељански пут
175-б, Мића. 064/303-
28-68. (207482)

ФРИЖИДЕР, замрзива-
чи, веш-машине, суши-
лице, ЛЦД ТВ, из Немач-
ке, гаранција. 062/824-
23-21. (107487)

АЛУ, ПВЦ столарија, но-
ва, половна, алумини-
јумска ограда, геленде-
ри. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (207489)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим услужно
печење на дрва, ражањ,
повољно. 064/997-79-09.
(207498)

ПРОДАЈЕМ веш-маши-
ну горење и канди, од-
личне, гаранција.
060/180-02-83, 062/186-
48-22. (207481)

БОЈЛЕР 50 л, сат омега
лонжин. 064/354-69-76.
(107501)

КОРИШЋЕНИ дрвени
прозори са шалонима
већих димензија, бал-
конска врата, повољно.
013/371-574, 062/121-
01-48. (207563)

ПРОДАЈЕМ две ТА пећи,
6 кв. 064/130-36-02.
(207564)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет са четири рин-
гле. Бранислав, 064/888-
41-72. (207566)

ПРОДАЈЕМ три ТА пе-
ћи. горан, 062/755-124.
(207567)

ПРОДАЈЕМ преостала
тополина дрва за огрев,
повољно. 065/533-72-90.
(207516)

ПЕЋ за етажно грејање
на пелет, МБС 12 кв, но-
во, неотпаковано, гаран-
ција, 120.000 динара.
064/135-53-13. (207542)

ПЕЋ за централно греја-
ње радијатор Краљево,
33 киловата, једну сезо-
ну коришћена. 062/816-
56-97. (207528)

ПЛИНСКА пећ алфа 7,
пећ на чврсто гориво
економик. 063/372-356.
(207520)

САЛОНИТ плоче, 120 х
100, половне, на прода-
ју. 064/235-08-15.
(207578)

ПРОДАЈЕМ нове лио ја-
стуке, фротирне прекри-
ваче, може замена старо
перје. 060/080-32-15.
(207580)

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи, добро
плаћам, долазим.
060/080-32-15, (207109)

КУПУЈЕМ очувано по-
кућство, намештај, дола-
зим. 066/900-79-04.
(207109)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе
славине, старе веш-ма-
шине, фрижидере, замр-
зиваче и остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(207105)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsЧетвртак, 15 октобар 2015.16

КУПОПРОДАЈА 

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА 

ПОТРАЖЊА 



КУПУЈЕМ ТА пећи, свих
кw, долазак одмах, до-
бро плаћам. 061/284-11-
86. (207185)

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи свих
величина, најбоље пла-
ћамо. 063/182-08-95,
335-974. (207317)

КУПУЈЕМ: перје, ста-
рински намештај, сато-
ве, слике, пенкала, си-
фон флаше, статуе,
есцајге, старо покућ-
ство. 335-974, 063/705-
18-18. (107417)

КУПУЈЕМ ТА пећи од 2
до 6 кв. 063/705-18-18.
(207317)

КУПУЈЕМ једнособан
стан на Содари, нижа
спратност, без посред-
ника. 064/456-18-04.
(307325)

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи, добро
плаћам. 060/080-32-15.
(207580)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, бакар, ме-
синг, алуминијум, замр-
зиваче, веш-машине, до-
лазим. 064/484-13-76.
(207469)

КУПУЈЕМ гвожђе, ба-
кар, месинг, алумини-
јум, телевизоре, замрзи-
ваче, веш-машине, дола-
зим. 061/206-26-24.
(207469)

КУПУЈЕМ бакар, ме-
синг, алуминијум, замр-
зиваче, телевизоре, гво-
жђе, веш-машине, дола-
зим. 061/322-04-94.
(207469)

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

ПРОДАЈЕМ кућу у Стар-
чеву, повољно, хитно,
договор. Тел. 065/633-
40-80, 064/190-96-50.
(205888)

ЊИВА 33 ара, Скробара,
на самом путу, преко
пута циглане, цена 4.500
евра. 065/852-71-99.
(205934)

КУЋА, нова Миса, 240
м2, на 2,3 ара плаца, бли-
зу вртића „Петар Пан”,
продајем, власник.
063/826-97-09. (206029)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу 155 м2, 4,5 ари +
објекат у изградњи, 300
м2, у дворишту. Хитно,
Д. Туцовића. 065/335-
32-37. (206225)

КУЋА у Качареву, спрат-
на, недовршена, усељи-
ва, ајнфор капија, 5 ари.
063/218-860. (206503)

ТРОСОБНИ, приземље,
спрат, 1,5 ари, сива фа-
за, 35.000 евра. 341-789.
(207402)

ПРОДАЈЕМ кућу на ста-
рој Миси. 063/472-433,
063/440-447. (106457)

ПРОДАЈЕМ кућу од 110
м2, плац од 6 ари, повољ-
но. Ул. Танаска Рајића.
063/215-844. (207065)

ПРОДАЈЕМ кућу са де-
сет ари плаца, код Горње
цркве. 064/133-32-02.
(207011)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
57 ари у Војловачком
риту. Тел. 013/347-456,
063/765-29-28. (206553)

ПРОДАЈЕМ земљу у се-
лу Омољици и Старом
Селу. 062/708-070.
(206637)

КАЧАРЕВО, кућа 150 м2,
26.500, може замена за
стан у Панчеву. 064/271-
74-67. (206729)

ПАНЧЕВО, Козарачка
екстра нова кућа, лукс,
комплетно завршена,

бруто 138 м2, прелепо
двориште, ограђено, од-
лична локација, све ново
и квалитетно урађено,
одмах усељива, власник,
1/1, укњижена по грађе-
винској дозволи и свим
прописима. Лако улази-
те у посед, све чисто.
063/637-673. (207118)

ПРОДАЈЕМ плац у Стар-
чеву, Улица ослобођења
9, 15 ари, власник, 1/1.
064/178-72-32. (207141)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, плац 4 ара, укњиже-
на. 065/258-87-77.
(207154)

ПРОДАЈЕМ кућу и 5,5
ари плаца, Србијанска
55, Панчево. 064/651-
16-22. (207162)

ПРОДАЈЕМ кућу са два
улаза, Стари Тамиш.
064/143-01-78. (1071699

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
плац 22 ара, Банатско
Ногво Село, на главном
путу, са два улаза, ками-
онска вага, погодан за
више намена. 063/318-
592. (207173)

ШИРИ центар, тринае-
стособна вила, 600 м2, 10
ари, 160.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.
(и)

КУЋА за рушење, Горња
црква, 5 ари, 50.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)

ГОРЊИ град, троипо-
собна кућа, 88 м2, 2 ара,
30.000. „Кров”, 060/683-
10-64, рег. 398. (и)

СТАРА Миса, троипо-
собна кућа, 100 м2, 5
ари, 36.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.
(и)

СТАРА Миса, плац 5
ари, започето, ограђено,
вода, 18.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.
(и)

ЗАСЕБНА кућа 30 м2 +
30 м2 помоћни објекат,
укњижена, власник,
20.000 евра. 064/248-90-
16. (207207)

ПРОДАЈЕМ спратну ку-
ћу са два одвојена улаза
и са плацем на Миси, це-
на по договору. 064/019-
80-46. (207225)

ПРОДАЈЕМ ланац зе-
мље, граница црепајач-
ког и јабучког атара.
Стари виногради.
060/351-03-56. (207315)

КУЋА, стара Миса, ре-
новирана, 58 м2 + додат-
не просторије, укњиже-
на, 4 ара, 38.000 евра.
Тел. 063/735-73-39.
(257303)

ПАНЧЕВО, центар, кућа
98 м2 + 26 м2, на 3 ара,
п р о д а ј е м / м е њ а м .
063/768-96-43. (207308)

ПРОДАЈЕМ кућу на по-
вршини 24 ара, погодно
за привредну делатност,
42.000 евра, Јаношикова
141. 061/194-47-10.
(207277)

КУЋА 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, Кудеља-
рац. 063/307-674.
(207278)

НОВИЈА кућа на Ново-
сељанском путу на 33
ара. „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (207386)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, једну нову и
једну стару на плацу по-
вршине 17 ари с вели-
ким воћњаком. 013/232-
21-30, 063/162-50-00.
(207287)

ПРОДАЈЕМ четири лан-
ца земље, друга дуж од
„Алмекса”. 061/324-85-
44. (207292)

КУЋА на продају у Ива-
нову. 064/701-16-63.
(207294)

КОВАЧИЦА, нова кућа,
220 м2, 4 ара, 55.000, до-
говор. „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(207295)

СТРЕЛИШТЕ, 200 м2, 5
ари, 75.000. „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (207295)

ЦРЕПАЈА, продаја/за-
мена, кућа 118 м2, лега-
лизована, 45.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (207295)

ПРОДАЈЕМ плац с ку-
ћом и помоћним објек-
тима, струја, вода, 40
ари, Караула, Рибарска
улица. 064/645-80-10.
(207264)

ПЛАЦЕВИ, Девојачки
бунар од 6 и 10 ари, ле-
гализован. Тел. 066/351-
925. (207269)

ПРОДАЈЕМ прелепу ку-
ћу у строгом центру, по-
вољно. 066/937-00-13.
(207229)

ДОЊИ град, 4 ара, 80 м2

+ 35 м2, колски улаз, 1/1,
усељива, само 23.000.
062/226-901, 064/151-
18-93, 063/836-23-83,
„Мустанг”. (277240)

ПРОДАЈЕМ плац, 11
ари, неограђен, Девојач-
ки бунар. 063/865-66-21.
(207247)

КУЋА, Панчево, шири
центар, Карађорђева,
угао плац 2,7 ари, стара,
власник. 064/142-30-95.
(207256)

ВЕЛИКИ избор кућа,
дворишних станова и
плацева. „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(207389)

КУЋА, приземље + пот-
кровље, помоћни објек-
ти на 30 ари, Бавани-
штански пут, повољно.
061/366-03-92. (207390)

ККУЋА, Змај Јовина, пе-
шачка зона, 180 м2,
100.000 евра. 060/034-
31-11. (207398)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ми-
си, 4,5 х 12 м, три етаже,
сређено за становање,
једна етажа, гаража –
пословни простор. Мо-
гућа замена за двособан
стан, уз доплату.
064/311-36-21. (207402)

КОТЕЖ 1, 25 м2, гарсо-
њера, 17.000, 72 м2, тро-
собан, 39.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (207378)

КОТЕЖ 2, 50 м2, двосо-
бан, 25.000; 68 м2, двои-
пособан, 40.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (207378)

СОДАРА, 40 м2, једнои-
пособан, 21.000; 55 м2,
двособан, 33.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (207378)

НОВА лепа кућа, одмах
усељива, укњижена, Ја-
бучки пут 35, или заме-
на за мањи стан. 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 90
м2, 235 м2 плаца, чврста
градња, тераса, гаража,
шупа, бок, трофазна, ре-
новирана, 23.000.
069/520-76-77. (207332)

УЛИЧНИ део куће, 90
м2, у Војловици, прода-
јем/мењам, може и село.
063/887-09-82. (207336)

ПРОДАЈЕМ кућу 200 м2,
нова, 72.000 евра, Син-
ђелићева 19-ц. Тел.
063/779-90-89. (207350)

ПРОДАЈЕМ кућу, 130
м2, 14 ари, Војловица.
063/778-48-35. (207354)

ПРОДАЈЕ се плац 32
ара, Кудељарски насип.
Тел. 060/351-96-41.
(207371)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица, до-
звољена градња.
064/256-35-40. (207373)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа,
Котеж 2, 110 м2, 14 ари
грађевинског плаца.
064/130-38-35. (207375)

СТРЕЛИШТЕ, грађевин-
ски плац, 8 ари, 15 х 55
м, 25.000. „Олимп”,
063/274-951. (107445)

ПЕЛИСТЕРСКА, 8 ари,
до пута, струја, вода,
13.000. „Олимп”,
063/274-951. (107445)

ТОПОЛА, 80 м2, 8 ари,
чврста градња, укњиже-
на, 30.000. „Олимп”,
063/274-951. (107445)

ПРОДАЈЕМ кућу у Бара-
јеву, 130 м2 са 13 ари
плаца, линије градског
превоза и „Ласте”, могућ
договор. Тел.063/835-
93-29. (107449)

МАРГИТА, почетак, ста-
рија кућа, 9 ари, 230 м2,
65.000. 064/206-55-74,
362-027. (207450)

ВОЈЛОВИЦА, старија
кућа 120 м2, 14 ари плац,
28.000. 064/206-55-74,
362-027. (207450)

СТРОГИ центар, 4,5 ари,
200 м2, фронт 20 метара,
100.000. „Премиер”,
064/206-55-74, 063/800-
44-30. (207450)

КУЋА, Баваниште, плац
19 ари, лепо место,
16.000 евра фиксно.
063/888-98-88. (207454)

КУЋА, Топола, 82 м2, 7
ари, 30.000. „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(107472)

ПРОДАЈЕМ породичну
кућу на Миси, 270 м2,
сређена, власник.
062/312-375. (207477)

ПРОДАЈЕМ кућу, Макси-
ма Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (207413)

ДОЊИ град, кућа сређе-
на, са два стана, ЕГ, плац
7 ари. 064/066-78-43.
(207416)

ПОВОЉНО, кућа, цен-
тар, 5,5 ари с плодоу-
житком, само 37.000.
061/324-40-85. (207432)

КУЋА код бувљака, 64
м2, 4,14 ари, усељива,
35.000 евра. 064/151-37-
66, 064/495-55-59.
(207437)

ПОВОЉНО, кућа у из-
градњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат. Плац
8 ари, без посредника.
065/811-31-92. (207440)

СТАРЧЕВО, кућа на про-
дају, новоградња, 6 ари,
вода, струја. 060/031-01-
47. (207492)

ПРОДАЈЕМ 4 ара плац,
власник, 1/1, Скадарска,
прекрупач оџаци.
060/442-62-34. (207536)

ПРОДАЈЕМ на Тесли но-
ву кућу, 110 м2 + 20 м2

гаража. 063/783-39-97.
(207537)

ВИКЕНДИЦА на 15 ари,
Новосељански пут, стру-
ја, вода, 15.000. 345-825,
062/118-48-46. (207538)

ПАНЧЕВО, кућа у Осло-
бођења, 90 м2 + 52 м2, на
10 ари плаца. 069/161-
82-30. (207548)

ПРОДАЈЕМ плац 40 ари
на Новосељанском путу.
064/850-70-15. (207506)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу за два двособна
стана, договор. 061/381-
00-88. (207532)

НА ПРОДАЈУ стара кућа
у Банатском Брестовцу
+ започета нова.
060/700-51-89, 069/196-
49-77. (207570)

ПРОДАЈЕМ плац, Пели-
стерска улица, 53 ара,
11.500 евра. Тел.
062/634-008. (207568)

ПЛАЦ 10 ари, Новосе-
љански пут, близу ас-
фалта, врло повољно.
Доступна струја, парце-
лизација, упис у ката-
стар урађен. 066/385-
289, 063/385-289.
(107583)

ПРОДАЈЕМ стан, двори-
шни, шири центар, све
ново, хитно, 15.500 евра.
065/551-17-22. (381381)

ПРОДАЈА стана 44 м2.
Ослобођења 70, Панче-
во. 064/325-73-18.
(4631)

ПРОДАЈА стана 73 м2.
Ослобођења 70, Панче-
во. 064/325-73-18. (381)

ПРОДАЈА стана 73 м2.
Ослобођења 70, Панче-
во. 064/325-73-18. (381)

ТЕСЛА, трособан, 75 м2,
IV, ЦГ, тераса, сређен,
усељив, договор.
013/331-079. (205707)

ТЕСЛА, стан 45 м2 + Т,
1,5, II/IV, без лифта,
укњижен, ТА, продајем,
одлично. 063/826-97-09,
АГ „Економик нет си-
стем”. (206029)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
м2 + 17 м2, пословне про-
сторије, центар, 36.000.
064/186-50-87. (106086)

ЧЕТВОРОСОБАН стан,
83 м2, ЦГ, I спрат, тера-
са. 251-53-81, 063/760-
43-55. (206296)

ПРОДАЈЕМ стан на Ко-
тежу 2, шести спрат, од
84 м2. 065/398-98-99.
(206396)

МИСА, 40 м2, опремљен,
18.000 евра; 55 м2, дого-
вор. 063/377-835.
(206508)
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ТРОСОБАН стан на Ко-
тежу 2, продајем/ме-
њам. 063/771-15-68.
(206898)

ПРОДАЈЕМ стан, 70 м2,
у „Тамиш капији” с по-
гледом на реку. 062/272-
510. (206447)

ДВОСОБАН стан, цен-
тар, 55 м2, ЕГ, II спрат,
сређен. 064/528-32-10.
(206946)

СОДАРА, продајем тро-
ипособан, 83 м2, ЦГ, сре-
ђен, могућ договор.
064/482-44-94. (206540)

ПРОДАЈЕМ стан, 35 м2,
у згради, приземље, цен-
тар, 15.000 евра.
061/670-97-96. (206667)

ШИРИ центар, тросо-
бан, 68 м2, први спрат,
две терасе, подрум,
32.000 евра. 064/128-91-
70, 063/194-34-
94.(206768)

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, ЦГ,
двоипособан, VII спрат,
тераса, реновиран, без
посредника. 063/761-76-
87. (207097)

ТЕСЛА, 42 м2, једноипо-
собан, II, тераса, 27.000.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (207145)

ДВОСОБНИ, Котеж, 50
м2, 31.500, Стрелиште,
26.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (207145)

ЦЕНТАР, 24 м2, једносо-
бан, 18.000, двособан
29.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(207145)

ЈЕДНОСОБНИ, Миса, 30
м2, 16.500; Тесла, 22.000.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (207145)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан на Содари, 74 м2, I
спрат, центр. грејање. Тел.
064/616-47-67. (207148)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико дво-
риште, гаража, укњи-
жен. 064/938-41-99.
(207150)

ПРОДАЈЕМ двоипосо-
бан стан, Котеж 2, пети
спрат. 064/931-20-38.
(207169)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли, призе-
мље, 34 м2, централно.
063/751-42-92. (207171)

КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, приземље, укњижен,
одмах усељив. 063/166-
43-48. (207176)

СТАН, повољно, центар,
двоипособан, сређен,
тих, светао, IV спрат.
066/409-989. (207187)

СТРЕЛИШТЕ, већи дво-
собан, 62 м2, ВП, очуван,
29.000. „Кров”, 060/683-
10-64, рег. 398. (и)

РОБНА кућа, одличан
двоипособан, 63 м2, пети,
43.000. „Кров”, 060/683-
10-64, рег. 398. (и)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37
м2, III, 24.000, двособан,
лукс, 52 м2, 35.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)

ПРОДАЈЕМ стан, 61 м2,
Кикиндска 6. 064/140-
52-11, власник. (207217)

ПОВОЉНО, Содара,
трособан, I, 41.000 и
трособан, II, 37.000.
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (207389)

СОДАРА, двособан, при-
земље, 28.000; војне,
двоипособан, први,
41.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (207389)

СОДАРА, двособан, VI,
27.000, леп, једнособан, VII,
17.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (207389)

ГАРСОЊЕРЕ, Котеж, I,
17.500; Тесла, приземље,
18.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (207389)

ТЕСЛА, двособан, призе-
мље, 30.000 и двоипособан,
I, 35.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (207389)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, до-
говор; Миса једноипособан,
I, 19.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (207389)

ЦЕНТАР, салонски, 114
м2, 67.000; 86 м2, 43.500.
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (207389)

ПЕПЕЉАРЕ, двоипосо-
бан, II, 27.000; код моста
двособан, I, 32.000.
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (207389)

ПЕПЕЉАРЕ, двособан,
42 м2, ТА, ВП, ПВЦ про-
зори, 24.000. „Мустанг”,
062/226-901. (207393)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.500.
„Мустанг”, 062/226-901.
(207393)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II, леп, ЦГ, 34.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (207393)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, леп распоред,
24.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(207393)

ВЕЛИКИ избор двори-
шних станова од 8.000
до 17.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(207393)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, 62 м2, тераса, VIII,
38.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(207393)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, Панчево, насеље
Стрелиште, приземље,
повољно, власник.
064/281-77-61. (207410)

СОДАРА, хитно, двосо-
бан, 64 м2, II спрат, ЦГ,
две терасе, могућ дого-
вор. 064/565-11-36.
(207301)

ЦЕНТАР строги, гарсо-
њера, III, TA, подрум,
20.000. 064/206-55-74,
362-027. (207310)

СОДАРА, двособан, I,
ЦГ, реновиран, 34.000,
договор. 064/206-55-74,
362-027. (207310)

СТРЕЛИШТЕ, почетак,
59 м2, I, TA, 27.000.
064/206-55-74, 362-027.
(207310)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (207278)

СТАН 65 м2, нов и гара-
жа у Таковској улици.
063/342-220, 063/701-
19-77. (107280)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, 35 м2, I, ЦГ, 23.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (207286)

ЦЕНТАР, двособан, ета-
жно грејање с намешта-
јем, 28.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, 334-090.
(207286)

СОДАРА, двособан, 57
м2, III, ЦГ, договор.
„UnaDalli”,  064/255-87-
50, 334-090. (207286)

ЦЕНТАР, нов, I, 100 м2,
70.000; трособан, 73 м2,
43.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (207286)

СТАН у Милоша Тре-
бињца, 40 м2, 21.500.
„UnaDalli”,  064/255-87-
50. (207286)

КОТЕЖ 2, двособан, ЦГ,
укњижен, 33.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(207286)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
сређен, I, усељив,
45.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (207286)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж 1,
за  мањи једнособан,
власник. 061/164-53-41.
(207291)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2

+ 6 м2, ВПР, 30.000. „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (207295)

БЕОГРАД, Крњача, код
„Метроа”, нов, 37 м2, ЕГ,
34.000, договор. „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (207295)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
две терасе, IV, ЦГ,
36.000, добра зграда.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (207295)

ТЕСЛА, 30 м2, једнособан,
II, ТА, са стварима, 26.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (207295)

ЦЕНТАР, 57 м2, двосо-
бан, ЦГ, X, тераса,
40.000, договор. „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (207295)

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2,
са двориштем, 1/1, дого-
вор. 061/721-12-57.
(207273)

КОТЕЖ 1, продајем стан
56 м2, II, ЦГ, адаптиран
у трособан, ПВЦ стола-
рија, укњижен, 35.000.
064/813-04-46. (207275)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, 47 м2, Котеж 2,
хитно, повољно.
063/844-39-44. (207229)

ПРОДАЈЕМ ексклузиван
једноипособан на Тесли,
повољно, вреди видети.
066/937-00-13. (207229)

ПРОДАЈЕМ стан на Те-
сли, једнособан, први
спрат, ЦГ, власник. Тел.
064/800-36-53. (207235)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан 44 + 4 м2, тераса,
ЦГ, IV спрат, 22.000.
Тел. 315-290. (107248)
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ПРОДАЈЕМ једнособан
стан. 069/151-49-52.
(207251)

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, јед-
нособан, приземље, усе-
љив, хитно, 17.000 евра.
065/237-10-09. (207377)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 18
м2, 14.500; 45 м2, двосо-
бан, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (207378)

ЦЕНТАР шири, 38 м2,
једноипособан, нов, 650
евра; 90 м2, трособан,
43.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (207378)

ТЕСЛА, 25 м2, гарсоње-
ра, 13.000; 45 м2, двосо-
бан, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (207378)

СТРЕЛИШТЕ, 40 м2, јед-
ноипособан, 23.000; 80
м2, трособан, 35.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(207378)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Ко-
теж 2, 26.000 евра, од-
мах усељив. „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ТЕСЛА, двоипособан,
ЦГ, 68 + 8 м2, празан,
43.000. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

СОДАРА, трособан, ТА,
60 м2, 36.000. „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ у строгом
центру салонски сатн,
86 м2, 38.000 евра. Тел.
069/225-90-67. (207334)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-
тру, 30 м2. 060/312-90-
00. (207340)

КОПАОНИК, апартман
у сивој фази или кључ у
руке, може замена.
060/312-90-00. (207340)

ПОВОЉНО продајем
двособан, новоградња,
енергетски пасош, гас,
Карађорђева 98.
065/812-48-55. (207359)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште, без по-
средника. 069/514-15-
22, 062/514-159,
013/251-41-52. (207365)

ДВОСОБАН стан, 45 м2,
центар, ВП, без грејања,
телефон. 064/279-59-98,
013/252-00-83. (207370)

ПРОДАЈЕ се стан, 42 м2,
трећи спрат, Нови свет.
060/351-96-41. (207371)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, 56 м2, VIII, ЦГ, усе-
љив, 38.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (207445)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
59 м2, V, ЦГ, усељив,
32.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (207445)

ТЕСЛА, једноипособан,
42 м2, II, ЕГ, 27.000, до-
говор. „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(207445)

КОТЕЖ 2, једнособан, 42
м2, III, ЦГ, празан,
25.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (207445)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80 м2, II, ЦГ, 41.000, до-
говор. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(207445)

ШИРИ центар, ново-
градња, једнособан, 32
м2, ВП, ЕГ, 22.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (207445)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, I, ЦГ, сређен,
27.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(207445)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 м2, III, ЦГ, 42.000, до-
говор. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(207445)

КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, 20.000.
„Премиер”, 064/206-55-
74, 063/800-44-30.
(207450)

КОТЕЖ 2, дуплекс, 86
м2, ЦГ, лифт, укњижен,
35.000, договор.
064/206-55-74, 362-027.
(207450)

7. ЈУЛА, једнособан, 38
м2, приземље, ТА греја-
ње, 16.000. 064/206-55-
74. (207450)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 62 м2, IV спрат,
лифт, 33.000. 064/206-
55-74, 063/800-44-30,
„Премиер”. (207450)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, други
спрат, 41.000, договор.
064/206-55-74, 362-027.
(207450)

КОТЕЖ 1, двособан, 59,
31.000; једнособан, 44,
договор, улично, 32,
12.000. „Јанковић”, 348-
025. (207471)

КОТЕЖ 2, двособан, I,
59, 32.000; Стрелиште,
двособан, 55, 31.000.
„Јанковић”, 348-025.
(207471)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
21.000, двособан, 29.000;
двоипособан, 33.000.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (107472)

ТЕСЛА, двособан, 58 м2,
VI, ЦГ, 33.000, договор.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (107472)

СОДАРА, гарсоњера, 26
м2, VII, ЦГ, 17.500, дого-
вор. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (107472)

ЦЕНТАР, 45 м2, ВП, ТА,
26.000, договор. „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (107472)

ВЕЛИКИ избор двори-
шних станова на свим
локацијама. „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(107472)

ТЕСЛА, једноипособан,
42 м2, II, ЕГ, тераса,
27.000, договор. „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (107472)

КОТЕЖ 2, једноипосо-
бан, III, ЦГ, лифт, 38 м2,
24.000. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(207478)

КОТЕЖ 1,  двособан,
Браће Јовановића, III,
ЦГ, усељив, 31.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (207478)

ТЕСЛА, двособан, ВПР,
61 м2, ЦГ, 31.500. „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30. (207478)

ТЕСЛА, двособан, III, 54
м2, ТА, терасе, усељив,
27.000. „Премиер”,
063/800-44-30. (207478)

МАРГИТА, нов двоипо-
собан, ВПР, I, 55 м2, гас,
39.000. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(207478)

ЈЕДНОСОБАН, I спрат,
мало коришћен, добра
локација, укњижен.
013/381-235, 063/890-
90-60. (207479)

ГАРСОЊЕРА, нова Ми-
са, без посредника, при-
земље, новоградња,
18.000 евра. 061/321-73-
50. (207415)

СТРЕЛИШЕ, продајем
стан, ВП, ЦГ + тераса,
подрум. 064/066-78-43.
(107416)

ИВАКС агенција нуди
велики избор станова,
дворишних станова, ку-
ћа на свим локацијама и
околина. 064/376-80-83.
(207441)

СТАН 57 м2, двособан, у
кући до улице + гаража
30 м2, центар. 065/401-
04-56, 062/154-01-58.
(207419)

СТРЕЛИШТЕ, ренови-
ран, комфоран двосо-
бан, ПВЦ столарија, хра-
стов паркет, купатило,
власник. 064/260-05-34.
(207488)

ТЕСЛА, 50 м2, преко
„Авива”, високо призе-
мље, ЦГ, комплетно сре-
ђен, 40.000 евра.
064/514-05-06. (207495)

Ј Е Д Н О И П О С О Б А Н ,
центар Стрелишта, висо-
ко приземље, 43 м2, ЦГ,
сређен, власник.
063/263-052. (207496)

ТРОСОБАН стан, прода-
јем, нова градња, 57 м2,
власник, Стрелиште.
063/779-59-07. (207503)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ,
Стрелиште, 43 м2, III
спрат, ЦГ. Тел. 060/318-
61-30. (207541)

ПРОДАЈЕМ повољно
гарсоњеру у центру са
ЦГ, без посредника.
064/520-72-27. (207539)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на Стрелишту, сређену,
одмах усељиву. 013/236-
27-40. (207547)

ТРОИПОСОБАН, 87 м2,
први спрат, Котеж 2, мо-
же замена за мањи. 345-
534, 064/246-05-71.
(207524)

ТРОСОБАН, 70 м2 + три
терасе, ЦГ, одличан, без
улагања, повољно.
064/323-91-93. (207525)

ДВОСОБАН, одличан 50
м2, Котеж 1, први спрат,
ЦГ, без улагања, хитно.
060/861-83-06. (207525)

ЈЕДНОСОБАН, Миса,
30, сређен, 16.500, Ко-
теж 2, 39, тераса, 18.000.
063/744-28-66. (207585)

ДВОСОБАН, Стрелиште,
52, ЦГ, 22.500; Тесла, 55,
II, 33.000. 063/744-28-
66. (207585)

ПРОДАЈЕМ лукс ду-
плекс, 52 м2, Иве Курјач-
ког 8. 064/118-64-57.
(207553)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
две засебне стамбене је-
динице у Јабуци, са сре-
ђеном инфраструкту-
ром, за стан у Панчеву.
063/351-709. (207589)

ПРОДАЈЕМ двоипосо-
бан, 68 м2, центар, II
спрат, ЦГ, ПВЦ столари-
ја, две терасе, клима.
013/319-014. 

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан или кућу с вашим
плодоужитком (остајете
у стану). Обезбедите себи
сигурност. Ваше месечне
рачуне плаћамо ми.
061/324-40-85. (207309)

КУПУЈЕМ једноипособан
стан, Котеж, Тесла, Миса.
062/207-004. (207286)

КУПУЈЕМ стан или део
куће, Содара, Тесла, до
23.000 евра. 063/784-70-
07. (207396)

КУПУЈЕМО гарсоњеру,
једнособан стан, ТА, ЦГ,
брза исплата. „Премиер”,
063/800-44-30. (207475)

АГЕНЦИЈИ „Ивакс” по-
требни станови различи-
тих структура, на свим
локацијама, за познате
купце, брза исплата.
064/376-80-83. (207442)

КУПУЈЕМ стан, кућу,
део куће за адаптацију
или рушење. 064/218-
15-72. (207544)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан, Котеж 2.
063/150-37-49. (207131)

ИЗДАЈЕМ двособан, не-
намештен стан, Котеж 1,
ЦГ, телефон. 062/116-
24-27. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан, двосо-
бан, празан, полунаме-
штен, ЦГ, лифт, клима,
Стрелиште. 065/234-34-
25. (СМС)

ИЗДАЈЕМО собу, цен-
трално грејање, употре-
ба кухиње, купатила, 60
евра, Стрелиште. Ин-
формације: 062/829-16-
28. (СМС)

ПОВОЉНО се издаје
двособан, комфоран
стан, насеље Тесла, Ули-
ца Стојана Новаковића
8. Контакт телефон
069/155-48-37 и
013/741-109. (СМС)

САМИЦИ/УЧЕНИЦИ из-
дајем комплетно намештен
стан код хотела „Тамиш”.
013/400-468. (206868)

НАМЕТШЕНЕ двори-
шне станове + гарсоње-
ра + празан стан, зграда,
Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45. (206682)

МЛАДИ брачни пар тра-
жи кућу у Панчеву, бес-
платно, за одржавање.
060/753-62-30. (206858)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан стан, ЦГ, високо
приземље, затворена тера-
са. 064/208-91-21. (207094)

ИЗДАЈЕМ кућу 100 м2,
са окућницом у центру
Старчева. Тел. 353-500.
(207096)

ИЗДАЈЕМ нов једноипо-
собан комплетно наме-
штен стан на Маргити.
063/346-839. (207099)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради, без
грејања, Содара.
013/344-167, 064/950-
23-40. (207110)

ДВОСОБАН полунаме-
штен, строги центар, из-
дајем, 100 евра.
064/887-18-84. (207112)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу за самца с употре-
бом купатила. 013/371-
262. (207117)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан прелеп стан, 67 м2,
нова Миса. 062/161-48-
74, 013/373-027. (207119)

КОМПЛЕТ намештен
двособан стан, Тесла,
близу „Авива”. 062/600-
365, 064/482-18-14.
(207122)
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ВВААЖЖННОО  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!

ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА  ООГГЛЛААССАА  ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на

надокнаду трошкова.

СТАНОВИ 

ПОНУДА 

СТАНОВИ 

ПОТРАЖЊА 

СТАНОВИ 

ИЗДАВАЊЕ 



ИЗДАЈЕМО двособан
стан, грејање, клима, по-
себан улаз, спрат, Миса,
усељив 20. новембра. Тел.
060/357-82-21. (207129)

ИЗДАЈЕМ мањи стан у
центру са ЦГ, полунаме-
штен. Тел. 347-582,
064/010-50-69. (207130)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 1, празан,
ЦГ, на дуже, други
спрат, усељив. Тел.
063/167-95-58. (207135)

ИЗДАЈЕМ комфоран на-
мештен једнособан стан,
кирија 100 евра.
064/040-21-48, Драган.
(207133)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан на Котежу 2.
064/888-18-65. (207149)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
ненамештен стан на Те-
сли, ЦГ, ВП. 063/222-312,
066/222-312. (201140)

ИЗДАЈЕМ стан, полуна-
мештен, на Стрелишту,
50 м2. Тел. 064/959-98-
83. (207161)

ИЗДАЈЕМ стан самица-
ма, самцима, посебан
улаз, грејање. Тел.
013/370-344, 065/592-
78-83. (207151)

НАМЕШТЕН двособан
стан, издајем, нова Ми-
са, кабловска, ТА.
064/231-23-59. (207166)

ИЗДАЈЕМ трособан ком-
форан стан у строгом
центру Панчева. Тел.
064/954-68-01. (207184)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан, ненамештен стан
у најужем центру. Тел.
013/348-486. (207184)

ИЗДАЈЕМ собу с кухи-
њом и купатилом, посе-
бан улаз, намештена/не-
намештена. 064/169-72-
17. (207186)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, први спрат,
централно грејање, не-
посредна близина стани-
це „беовоза”. Тел.
064/208-13-63. (и)

СТАН, 60 м2, Стрелиште,
комплетно опремљен,
интернет, кабловска, ЦГ,
одмах усељив, повољно.
060/336-10-12. (207204)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан ненамештен стан.
066/209-400. (207212)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли.
Тел. 064/137-92-61.
(107218)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен стан у центру.
353-364, 069/369-69-93.
(207219)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
35 м2, ненамештен стан,
Маргита, Матије Гупца.
060/370-03-37. (207221)

ИЗДАЈЕМ стан, 61 м2,
Кикиндска 6. 064/140-
52-11. (207217)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан на Тесли, ЦГ,
лифт. 063/802-72-83.
(207302)

ИЗДАЈЕМ луксузне собе
с употребом кухиње,
самцима, самицама, по-
вољно. 065/555-13-76.
(207314)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, високо призе-
мље, ЦГ. Тел. 013/234-
76-64, 013/210-01-45.
(207283)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан са централним
грејањем у строгом цен-
тру. 063/802-26-71.
(107296)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
са грејањем. Стрелиште.
Тел. 311-071. (207259)

ИЗДАЈЕМ стан. 060/032-
27-09. (207257)

ИЗДАЈЕ се соба наме-
штена, студенткињи или
ученици. Тел. 318-321,
064/908-02-94. (207270)

ИЗДАЈЕМ стан, наме-
штен, код Народне ба-
ште. 013/331-951,
066/335-578, 066/400-
702. (207271)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан стан на Тесли,
Стојана Новаковића 2.
061/689-86-04. (207274)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан у строгом центру
града, ЦГ, клима, ка-
бловска. 064/856-62-16.
(207231)

ПРАЗАН једнособан
стан, Котеж 1, 37 м2, 90
евра фиксно. Дејан,
060/615-60-15. (207232)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан у кући, Стрели-
ште. 322-051, 061/162-
64-42. (207233)

ИЗДАЈЕМ самцу наме-
штену собу, употреба ку-
хиње, купатила. 321-
408. (107258)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, Тесла, IV
спрат, ТА. 064/651-12-
21. (207243)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, центар, вреди ви-
дети. 063/734-82-31.
(207379)

ДВА нова стана, 90 м2 и
55 м2, Димитрија Туцо-
вића 57. 064/178-88-98.
(107381)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
55 м2, на Стрелишту.
060/551-77-20. (207318)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу на Стрелишту. Тел.
060/157-00-15. (207365)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан, шири цен-
тар, грејање гратис, 130
евра и гарсоњеру, 100
евра. Тел. 060/340-70-
60. (207323)

ИЗДАЈЕМ комфоран
стан, 30 м2, ненамештен,
Стрелиште, депозит.
013/251-96-03, 064/226-
67-31. (207331)

ПРАЗАН двособан стан,
Жарка Фогараша, V
спрат, 100 евра.
064/878-02-07. (207339)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
центар Стрелишта, ЦГ,
искључиво породица.
061/696-05-21. (207344)

ЈЕДНОСОБАН наме-
штен, полунамештен
стан са ЦГ, нова зграда,
Стрелиште. 063/712-99-
63. (207350)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан, Котеж 1.
Тел. 064/254-70-04.
(107352)

ЈЕДНОСОБАН стан,
строги центар, ТА, III
спрат, велика тераса.
066/813-46-80. (207356)

ДВОСОБАН стан, нова
Миса, грејање, са гара-
жом, ненамештен.
064/929-01-84. (107363)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан намештен стан на
Котежу 2, ВП. 062/520-
272. (207367)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли, намештену, ЦГ,
на дуже. 064/137-63-19.
(207374)

ИЗДАЈЕМ трособан пра-
зан стан, Стрелиште, I
спрат, ЦГ, близу „Ави-
ва”, „беовоза”. 064/410-
25-86. (207372)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, ЦГ, Сода-
ра, на дуже. 064/137-63-
19. (207374)

Ј Е Д Н О И П О С О Б А Н
стан, Котеж, фул наме-
штен, ЦГ, на дуже.
064/137-63-19. (107374)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште.
064/313-89-95. (207394)

ГАРСОЊЕРА, стан, за
издавање, ненамештена,
мала режија, код Спорт-
ског центра. 064/436-85-
26. (207385)

ДВОСОБАН, ненаме-
штен стан, центар Стре-
лишта на трећем спрату.
064/124-48-15. (207387)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
64 м2, намештен/нена-
мештен, по договору.
065/983-12-11. (207411)

ПРАЗНА ненамештена
гарсоњера, 17 м2, у Са-
мачком, за издавање.
069/271-63-99. (207518)

ИЗДАЈЕМ стан у кући на
Стрелишту, Боре Станко-
вића 15. 063/777-55-84,
013/362-124. (107519)

СМЕШТАЈ за раднике и
групни смештај, 5 евра.
Тел. 062/823-84-98.
(207526)

НАМЕШТЕНИ станови,
једнособан, двособан,
трособан, скроз наме-
штени, интернет, ТВ.
062/823-84-98. (207526)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан, Стрелиште,
ЦГ, 37 м2. 063/193-63-
98. (207515)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Котеж 2, може и
ученици. 064/545-55-81,
062/120-69-02. (207509)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
060/040-48-11. (207453)

СТАН двособан наме-
штен, трособан празан,
кућа, близу школа, пија-
це. 061/225-16-43.
(207462)

ДВОСОБАН празан стан
на Стрелишту, издајем.
060/030-11-62. (207464)

ЈЕДНОСОБАН стан у ку-
ћи с намештеном кухи-
њом, Панчево. Ж. Зре-
њанина 120-б. 063/725-
23-43. (207468)

ИЗДАЈЕМ стан, Содара,
42 м2, први спрат, цен-
трално грејање, наме-
штен, студенти.
062/803-76-76. (207421)

ОЗБИЉНОЈ трочланој
породици потребан стан
за изнајмљивање на Те-
сли. 064/816-70-88.
(207430)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан са грејањем на Ко-
тежу 1. 064/206-51-57.
(207431)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан ненамештен стан на
Котежу 2. 061/148-73-
87. (207433)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан са ЦГ, на
Котежу 1. 064/811-14-
19. (107435)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Стрелиште, Гунду-
лићева, високо призе-
мље, ЦГ, кабловска.
063/263-052. (207496)

СТАН за издавање дво-
собан, кућа. 060/762-11-
65. (207500)

ИЗДАЈЕМ стан 45 м2, на
новој Миси, поред вртића.
064/347-98-78. (207502)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, нова Миса, 100
евра. 064/665-86-21.
(107557)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан ненамештен стан
код Болнице. 063/809-
51-72. (207551)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан 30 м2, ТА грејање,
код хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (207575)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
дворишни, ЦГ, про-
стран, најповољније, без
депозита. 061/269-88-
64. (207571)

ДВОСОБАН стан, први
спрат, кућа, празан, 100
евра. 013/333-431,
063/191-70-51. (207586)

ДВОИПОСОБАН, цен-
тар, ненамештен, 68 м2,
ЦГ, клима, 130 евра +
депозит. 064/238-16-84.
(207584)

ИЗДАЈЕМ локал, 30 ква-
драта, главна аутобуска,
излог, тенда, рефлекто-
ри, ве-це, клима.
062/120-29-92. (СМС)

ПОВОЉНО продајем
канцеларију од 16 м2, у
Његошевој 1-а. 063/700-
10-91. 

КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2,
Његошева 1-а, продајем
повољно. 063/250-971. 

ИЗДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру „Трубач”.
064/370-79-47. (205578)

ИЗДАЈЕМ локал 18 м2,
угао Бр. Јовановић и Св.
Саве близу Максија, но-
воградња, изолован.
063/752-04-00. (206111)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру, повољно. 062/813-
82-24. (206816)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
пословни простор, 52 м2,
Његошева 2. 061/362-
62-86. (206780)

ИЗДАЈЕМ локал 24 м2,
Лава Толостоја, близу
пијаце. Телефон, греја-
ње. 333-058. (206696)

ЗЕЛЕНА пијаца, издајем
локал 25 м2, одличан,
повољно. 064/226-91-30.
(206938)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ ло-
кал с кућом, Новосељан-
ски пут, може и замена.
063/838-33-97. (207091)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2,
на новој Миси. Тел.
064/993-35-00. (207095)

ПРОДАЈЕМ киоск код
хотела „Тамиш”, 14.000
евра. 060/086-42-15.
(207103)

ПРОДАЈЕМ локал 25 м2,
у центру, с помоћним
просторијама, могућност
доградње стана до 50 м2.
063/263-025. (207155)

ИЗДАЈЕМ пословни или
радионички простор.
064/169-72-17. (207186)

ИЗДАЈЕМ сплав ресто-
ран „Бела стена”, на Та-
мишу. 063/347-84-00.
(207190)

ИЗДАЈЕМ локал поред
Машинске школе.
060/707-44-04. (207203)

ЛОКАЛ за издавање, 21
м2, Браће Јовановић, по-
ред школе. Тел. 333-811.
(207210)

ИЗДАЈЕМ локал на Зе-
леној пијаци. Тел.
063/808-58-16. (207226)

ПРОДАЈЕМ мењачницу,
разрађен локал, ради од-
ласка у иностранство.
065/353-83-58. (207384)

ИЗДАЈЕМ локал, про-
метна локација, код пи-
јаце, близу три школе.
060/351-03-56. (207315)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
Његошева, 30 м2, радио-
ницу, канал. Карађорђева.
064/994-13-16. (207307)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор, две просторије
по 25 м2, може и заједно,
погодно за канцеларије,
агенције и слично, стро-
ги центар, Ж. Зрењанина
11. Тел. 060/690-51-33,
352-506. (207311)

ЈАБУКА, издајем локал
65 м2, комплетно сре-
ђен, два мокра чвора,
ужи центар, повољно.
063/703-74-41. (207313)
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ИЗДАЈЕМ локале 25 и 38
м2, одвојено или у цели-
ни, плато Зелене пијаце.
063/224-362. (207276)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру, 21 м2, повољно.
064/184-81-47. (207298)

ИЗДАЈЕМ локал 65 + 38
м2, код Хитне помоћи.
Тел. 069/172-91-75.
(207285)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале у центру Стрели-
шта од 39 и 81 м2, за
стан. Тел. 064/267-71-
74. (107278)

ПРОДАЈЕМ локал 11 м2,
Карађорђева 13, двори-
шна страна, повољно.
063/224-362. (207276)

ИЗДАЈЕМ локал, близу
школе, амбуланте, добро
место, 100 евра, повољ-
но. 063/735-44-50.
(207319)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина 2, повољно.
063/853-93-29. (207353)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру, Б. Јовановића 17.
Тел. 064/850-70-69.
(207362)

ЛОКАЛ 50 м2, са изло-
гом, Ул. Светозара Ми-
летића. 061/249-04-36.
(207456)

ПРОДАЈЕМ халу, 90 м2,
зидану са 5 ари, на Ја-
бучком путу, 25.000
евра. 069/213-97-37.
(207445)

ПРОДАЈЕМ локал 96 м2,
центар. 064/329-48-40.
(207504)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор од 350 и 700 м2.
060/312-90-00. (207572)

ПРОДАЈЕМ локал 20 м2,
Змај Јовина 5, призе-
мље. Тел. 063/346-705.
(207540)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену, свако-
дневна исплата.
062/825-27-25. (206647)

ПОТРЕБНИ радници пе-
рионици „Пионир”, ја-
вити се на број 069/108-
06-54. (207089)

ФРИЗЕРСКОМ салону и
студију за едукацију „Је-
лена Мијовић” потребни
мушко-женски фризери
и сарадници. 064/229-
48-03, од 19 до 21.
(206880)

ПОТРЕБАН радник/рад-
ница, до 30 година, за
рад у сито-штампарији.
064/015-77-60. (207182)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне рад-
нице у кухињи и на ро-
штиљу. 063/897-55-04. 

ПОТРЕБНА млађа жена,
девојка за чување детета
од девет година. Пред-
ност искуство у игрању,
анимацији. 064/198-50-
13. (207341)

РЕСТОРАНУ „Poco Lo-
co” потребно особље.
064/874-03-01. (207284)

ЖЕНСКОМ фризерском
салону потребна учени-
ца или волонтерка.
061/130-08-43. (207510)

АУТО-СЕРВИСУ потре-
бан искусан аутомеха-
ничар, дијагностичар за
путничка возила.
061/680-31-36. (207514)

„БЕЛОЈ ВРАНИ” потреб-
не жене за рад на инду-
стријским машинама.
063/246-135. (207512)

ПОТРЕБНИ конобар и
аниматор са радним ис-
куством за рад у игроа-
ници „Острво са бла-
гом”, у „Авив парку”,
Милоша Обреновића 12.
062/333-502. (207439)

КАФИЋУ „Мода бар” по-
требни конобари-це. Ка-
рађорђева 9. (207495)

ПОТРЕБАН пекар за
хлеб, пециво, сомуне и
помоћни пекар са иску-
ством. 064/120-09-42.
(207535)

ПОТРЕБНЕ девојке, же-
не за рад у ћевабџиници.
063/194-19-39, Маја.
(207591)

ПОПРАВЉАМ пећи кре-

ка весо, алфа камине,

шпорете, ватростално

стакло...064/235-56-04.

(СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-
СКИ радови, повољно,
мајстори из Ковачице.
060/066-08-60. (СМС)

ФРАНЦУСКИ језик, ча-
сови учење, усавршава-
ње језика, помоћ –кон-
тролни, домаћи задаци...
064/351-12-18. (СМС)

ШЉУНАК, песак сеја-
нац, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Пан-
чево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (203470)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде,
канализације, кабина, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (205182)

ЧАСОВИ, основе елек-
тротехнике, професор са
искуством. 062/801-97-
58. (205260)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. 

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (206260)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
ккомарници, уграђујем,
поправљам. 064/181-25-
00. (206694)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова,
кречење, извлачење ко-
шуљице, повољно.
063/865-80-49. (206684)

ИЗНОШЕЊЕ шута, ства-
ри, чишћење подрума,
тавана, дворишта, руше-
ње објеката. 061/623-52-
63. (206652)

ХОБЛОВАЊЕ, фугова-
ње, поправка и лакира-
ње паркета. 013/602-
701, 069/341-79-60.
(206552)

ДИГИТАЛНА телевизи-
ја, уградња за све типове
телевизора. 064/437-64-
33. (207107)

ШАМОТИРАЊЕ шпоре-
та за ложење, пећи, чи-
стим каљеве пећи.
064/437-64-33. (207107)

СТОЛАР тражи посао,
кухиње, плакари, по-
правке, преправке, сто-
ларија. Тел. 371-274,
064/176-88-52. (207113)

ПРОДАЈЕМ везни лим
за рено меган. Тел. 371-
274, 064/176-88-52.
(207113)

ОБАРАЊЕ стабaла, чи-
стимо таване, подруме,
рушења, бетонирања,
утовар и одношење ства-
ри, итд. 060/035-47-40.
(207115)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
бетонирања, обарање
стабaла, одношење не-
потребних ствари, итд.
064/122-69-78. (207115)

КЕРАМИЧАР, припрема
и постављање свих врста
керамичких плочица,
повољно. Тел. 063/744-
08-24. (207126)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ва-
шег телевизора и поста-
вљање ТВ и сателитских
антена. 064/866-20-70.
(207127)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошкол-
ци, студенти). Искусна
дипломирана професор-
ка математике. 343-370.
(207104)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фасаде и остали грађе-
вински послови, повољ-
но. 060/521-93-40.
(207105)

МОЛЕРАЈ, фасаде, сто-
ларија, гипс, комплетне
адаптације, плаћање на
рате. 063/893-39-94.
(207157)

СРПСКИ језик, приват-
ни часови, припрема за
пријемни, средња шко-
ла, факултет. 063/115-
38-50. (207160)

СПРЕМАЊЕ станова,
повољно, чување мале
деце. 063/848-04-12.
(207168)

АДАПТАЦИЈЕ, бравари-
ју, молерај, сечење дрва,
кауч 2.500 динара.
064/195-31-80, 061/536-
33-00. (207195)

ПОПРАВКА ролетни,
АЛУ и ПВЦ столарије,
уградња нових. 063/820-
70-39. (207205)

СПРЕМАМ зграде, кан-
целарије, ординације,
пеглање. 063/430-409.
(207211)

ВОДОИНСТAЛAТЕР: од-
гушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, повољно, одмах.
377-930, 064/586-85-39.
(207222)

ЧУВАМ и негујем старе
и болесне. Помоћ у ку-
ћи, дугогодишње иску-
ство. 064/454-71-41.
(207314)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољни-
је. 065/361-13-13.
(207300)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Слобо-
дан. 063/865-80-74.
(207279)

СПРЕМАМ станове.
066/813-47-15. (207263)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила, заме-
на, поправке, монтира-
ње одмах. 331-657,
064/495-77-59. (207239)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (207349)

ЕНГЛЕСКИ, свим узра-
стима, долазим, јефти-
но, 21 година искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (207382)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером сва-
ко дрво које вам смета.
063/369-846. (207321)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ка, израда инсталација,
бојлери, купатила, ТА
пећи. 061/132-85-43.
(207357)

ОДГОВОРНА жена за
чување деце. Тел.
064/017-96-18. (207328)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, кошење и крче-
ње, фрезирање башти.
064/196-17-32. (207397)

ЧАСОВИ енглеског и
преводи. Професор.
064/190-14-17. (207395)

ЧАСОВИ енглеског за
предшколски узраст,
основце, средњошколце
и студенте. 063/875-88-
83. (207407)

РАЗНЕ физикалије ра-
дим: обарање стабла, ис-
копи, шут и остало.
065/600-05-30. (207409)

СВЕ врсте физикалија
утовар/истовар робе, се-
лидбе, сечење/цепање
дрва, кошење, копање
чишћење тавана, шупа,
подрума и слично. Де-
јан, 013/341-571,
065/440-97-00. (207417)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-
20-03. (207417)

ЗАМРЗИВАЧЕ, фрижи-
дере, климе, поправљам
с гаранцијом, откупљу-
јем неисправне.
063/248-734, 013/366-
006. (207420)

ПЕДИКИР, бесплатан
долазак на вашу адресу.
060/366-00-63, 013/366-
006. (207420)

ЖЕНСКОМ фризерском
салону потребна учени-
ца или волонтерка.
061/130-08-43. (207510)

АУТО-СЕРВИСУ потре-
бан искусан аутомеха-
ничар, дијагностичар за
путничка возила.
061/680-31-36. (207514)

„БЕЛОЈ ВРАНИ” потреб-
не жене за рад на инду-
стријским машинама.
063/246-135. (207512)

ПОТРЕБНИ конобар и
аниматор с радним ис-
куством за рад у игроа-
ници „Острво с благом”,
у „Авив парку”, Милоша
Обреновића 12.
062/333-502. (207439)

КАФИЋУ „Мода бар” по-
требни конобари/коно-
барице. Карађорђева 9.
(207495)

ИЗРАДА сајтова у wor-
dpress-u, изнајмљивање
хостинга и регистрација
домена. Повољно. Алек-
сандар, 061/268-34-43.
(207452)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила, по-
правке, преправке, одгу-
шење канализације од-
мах. 063/269-173.
(207455)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством, ква-
литетно, педантно, по-
вољно. 064/252-51-75.
(207465)

ЧАСОВИ математике за
основце. 060/676-36-37.
(207467)

ДИМНИЧАР: чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 063/155-85-
95. (207472)

МЛАДА и одговорна же-
на врши услуге чишћења
станова, кућа, пословног
простора, помоћ стари-
јим лицима, свакоднев-
но кување, договор.
064/929-19-46. (207474)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, инфор-
матика, пријемни, ме-
сечно плаћање. Профе-
сор. Центар, 013/353-
569, 066/405-336,
061/603-94-94. (207424)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја, аутомобила,
машинско прање тепи-
ха. Наташа, 361-474,
060/361-47-41. (207434)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
ка свим локацијама, ка-
мионом, комбијем, пик-
апом, ношење ствари,
демонтирање/монтира-
ње намештаја. Дејан,
061/626-14-50, 065/440-
97-00. (107417)

КЕРАМИЧАР, квалитет-
но, поуздано, повољно.
063/318-780. (207491)

ЧУВАЛА бих дете или
старију особу. 065/445-
64-86. (207499)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика часо-
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (207554)

РЕЛАКС масажа, анти-
целулит и педикир, по-
вољно. 062/176-27-15.
(1207562)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требне раднице, доћи
лично од 18 до 20 сати.
(207558)

БРАВАРСКА галантерија,
метал-дрво, ограде, капи-
је, степеништа, геленде-
ри, устакљивање тераса.
066/908-66-58. (207527)

ЧАСОВИ српског језика
и књижевности и часови
француског језика.
064/344-34-35. (207529)

КОМБИ превоз, превоз
свега и свачега, од наме-
штаја до шута. 062/816-
66-78. (207530)

МЕДИЦИНСКА сестра,
нега старих, болесних,
терапија, превијања, за-
мена катетера...
060/067-61-05. (207581)

КОМБИ превоз робе, се-
лидбе, екипа радника.
061/292-45-79. (207574)

ТЕЛЕВИЗОРЕ и монито-
ре поправљам. Долазим
на адресу. Славиша,
065/990-40-40. (207576)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пикап, ком-
би 1,5 т, камиони 3–7 т,
утоварна рампа, са рад-
ницима или без њих, га-
ранција за безбедност
вашег намештаја, мо-
гућност складиштења
ствари. Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ станова, лока-
ла, кућа, магацина, еки-
па радника, све по вашој
жељи, за фирме специ-
јални попусти, беспла-
тан долазак и процена
посла од 00 до 24 сата, за
вас радимо и недељом.
Изаберите најбоље. Бо-
рис, 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 ди-
нара, услуга селидбе пи-
капом, комбијем 1,5 т,
камионима 3, 5 и 7 т, са
радницима или без њих,
у свим правцима, плаћа-
ње могуће чековима,
100 дана и преко рачуна.
Борис, 013/352-236,
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. (F)
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СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – већ од 700 ди-
нара, с пик-апом, ком-
бијима, камионима,
екипа радника, монти-
рање, демонтирање, па-
ковање ствари, кутије за
паковање, фолија за за-
штиту намештаја, сели-
те се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (Ф)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с ду-
гогодишњим искуством
из Дебељаче, с материја-
лом или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220, 063/847-
74-38. 

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, ризла, утовар, исто-
вар виљушкарима, услу-
ге утоваривача, ископи
подрума, темеља и ру-
шење објеката са одво-
зом. 064/595-98-01.
(205869)

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. (192865)

KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле ма-
њим и већим камиони-
ма. 063/218-894,
013/258-04-00.

KIZZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на
свим теренима, рушење
старих кућа и других
објеката, утовар шута с
одвозом, ископ багерима.

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и саби-
јање терена, насипање,
набијање вибро-плоча-
ма. Жарка Зрењанина
68. 063/218-894,
013/258-04-00.

KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм, разби-
јање бетона свих вели-
чина и дебљина.
063/218-894, 013/258-
04-00.

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабала
и грања. 063/218-894.

РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона с одвозом шута
или без њега. 064/648-
24-47, Горан.

ИЗДАВАЊЕ рамовске
скеле с превозом или
без, изнајмљивање агре-
гата. 064/648-24-47.

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута са утова-
ром, утовар и истовар
виљушкаром, ископ ба-
герима, изнајмљивање
возила с корпом за рад
на висини. 064/648-24-
50. (205154)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјал-
ним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”.
062/532-346. (206122)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лу-
кић”, поправља веш-ма-
шине, фрижидере, бој-
лере, шпорете, електро-
инсталације. 060/180-
02-83, 013/251-28-97.
(206185)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117,
013/365-051. (206371)

СЗР „МАКИ” поставља-
ње, хобловање, полира-
ње и лакирање. Мајсто-
ри из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-
45-31. (206354)

РОЛЕТНЕ, венецијане-
ри, тракасте завесе, ко-
марници, израда, мон-
тирање, гаранција.
013/353-923, 063/775-
96-08. (206315)

ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-14-
77, 013/311-514. (206414)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уни-
штавање буба гелом и
пастом, нов метод, без
прскања. Славиша.
062/182-74-50. (206541)

ПОПРАВКА телевизора,
монитора, ЛЦД - пла-
зма, подешавање ДТВ-а,
долазак на кућну адресу.
061/322-30-75. (206752)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, це-
на договор.  063/193-22-
29, 013/366-843.
(206765)

ПОПРАВКА замрзивача,
фрижидера, веш-маши-
на, судо-машина и оста-
ле беле технике. Овла-
шћени сервис „Фриго
Пеђа”, 063/771-24-16,
013/301-300. (207128)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (207116)

ПСИХОЛОГ, терапије,
саветовања, разговори.
Тел. 061/198-32-32.
(207138)

ОДВОЗ шута, земље, не-
потребних ствари кипе-
ром, рушење мањих
објеката. 064/144-88-44.
(ф)

ЗАШТИТИТЕ ваш ауто-
мобил, кућу, стан, ло-
кал, викендицу најнови-
јом методом. 063/800-
01-96. (207172)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила, кана-
лизације, замена вир-
бли, батерија и вентила,
све за воду, 0–24 сата,
долазим одмах, пензио-
нерима екстра попуст.
013/348-139, 064/493-
44-63, 063/811-74-89,
061/317-26-33. (207143)

СЕРВИС телевизора, мо-
билних телефона, табле-
та, разних електроуре-
ђаја, електричар, ауто-
електричар. 063/800-01-
96. (207172)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са радницима
или без њих. Најповољ-
није Иван. 063/107-78-
66. (ф)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66. (ф)

ДУБИНСКО прање про-
фесионалним керхер
машинама. Тросед
1.200, фотеља 600.
069/322-05-33. (207206)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
062/156-02-07, 064/317-
10-05, „Саша”. (207208)

ДУБИНСКО усисавање,
прање кревета, мебла, 15
година искуства. 334-034,
063/839-75-93. (207224)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче,
шпорете, ТА пећи,  бој-
лере, климе,  поправља-
мо с гаранцијом. „Фри-
готехник”, 361-361,
064/122-68-05. (207450)

ЛИМАРСКИ радови,
олуци, окапнице, лајсне,
кровопокривачки радо-
ви, санације цурења,
преправке кровова, тер-
мо и хидро изолација,
долазак ненаплаћујемо.
Најјефтиније. 064/903-
39-23. (207474)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-
ром, повољно, песак, шљу-
нак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94. (207412)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/156-
02-07, 064/317-10-05,
„Саша”. (207208)

РОЛО НАЈ вам нуди по-
правку, уградњу ролет-
ни, венецијанера, трака-
стих завеса, роло-комар-
ника, хармо-врата, туш-
кабина, роло-врата (че-
личних, заштитних),
тенди. Ми смо најквали-
тетнији, најјефтинији, с
највећом гаранцијом.
Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (207444)

ПРЕВОЗИМ малим ки-
пером, шљунак, песак,
сејанац, шут, утовар.
063/246-368.

РОЈАЛ МГ, уградња, по-
правка: ролетне, венеци-
јанери, тракасте, рим-
ске, панелне, роло, зебра
завесе, хармо-врата,
туш-кабине, комарници,
тенде, роло-заштитна
врата. Горан, 013/351-
498, 063/816-20-98.
(207343)

КИРБИ, дубинско усиса-
вање, прање тепиха, на-
мештаја. Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-49-
07. (207360)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материјал, шут. Слобо-
дан. 064/348-00-08,
062/850-36-58. (207461)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, лами-
нат, повољно, педантно,
проверите. 061/114-38-
02, 064/145-89-98.
(207493)

„ПЕРФЕКТ”, фасада, зи-
дање, кровови, глетова-
ње, кречење, керамика,
ламинати. 063/122-14-
39. (207505)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, најповољније.
069/260-00-40, Раша.
(207577)

ТВ сервис „Плус”, по-
правка телевизора, мо-
нитора, даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.
(207565)

ВОДОИНСТАЛАТЕР -
одгушење купатила и ка-
нализације, водоводне
адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерије и
санитарије. Прикључак
главне канализације.
Све за воду од 0 - 24 са-
та, долазим одмах. Пен-
зионерима екстра по-
пуст. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-
20-00. (207517)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ, гипсани радови,
постављање ламината,
керамике, проверите.
062/816-66-78, 060/376-
65-60.(207530)

ИЗДРЖАВАО бих стари-
ју особу у замену за не-
кретнину. Озбиљан
брачни пар. 060/753-62-
30. (206817)

ПЕНЗИОНЕР, 70 годи-
на, не пије, не пуши, без
обавеза, миран, тих, тра-
жи жену ради брак, до
65 година. 062/212-082,
345-963. (207137)

МУШКАРЦ, 35, разве-
ден, тражи жену до 35
година, ради везе, брака.
063/880-67-85. (207484)

ХВАЛА човеку који је
угасио пожар на југу.
Молимо вас јавите се.
064/643-97-21. (207559)

ДЕВИЗНИ пензионеер,
63, познанство озбиљне
шланг даме до 54 године.
061/167-77-46. (207552)
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У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на

животну средину („Сл. гласник РС” број 135/2004 и

36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине, на

основу захтева за одлучивање о потреби процене ути-

цаја на животну средину, поднетог од стране носиоца

пројекта „Теленор” д. о. о., Омладинских бригада 90,

Нови Београд, донео је Решење број XV-07-501-

229/2015, којим је утврђено да за пројекат  базне ста-

нице  мобилне телефоније „Панчево 13”, на катастар-

ској парцели бр. 16042 КО Панчево, Улица Вељка Вла-

ховића број 22, Панчево, није потребна израда студи-

је о процени утицаја на животну средину. Увид у до-

нето решење може се извршити у просторијама  Град-

ске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4,

канцеларија 615.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-

низам, градитељство и заштиту животне средине, Но-

ви Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обаве-

штења, а преко овог органа.

(Ф-1855)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине, на основу члана 20.

Закона о процени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник РС” бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА
јавни увид Студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д. Пан-

чево у реструктурирању, Спољностарчевачка улица

бр. 82, поднео je захтев за давање сагласности на Сту-

дију о процени утицаја на животну средину пројекта

Реконструкција инсталације гаса у фабрици ПЕВГ по-

сле измењивача Е-209А/Б, на к. п. бр. 15940, 15941 и

15942 КО3 Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца про-

јекта могу се добити на увид радним данима, од 10 до

14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата

за урбанизам, градитељство и заштиту животне среди-

не, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,

канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе

града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, до 19. но-

вембра 2015. године. За време трајања јавног увида

заинтересована јавност може у писменом облику под-

нети примедбе и мишљења на изложену студију о

процени утицаја на адресу Секретаријата.

Јавна расправа и презентација биће одржане 20.

новембра 2015. године, у 12 сати, у згради Владе АП

Војводине (приземље, канцеларија бр. 39).

(Ф-1857)

KRYOOPREMA d. о. o. Панчево, Утве Златокриле бр. 9

расписује КОНКУРС

за пријем у стални радни однос

1. МЕТАЛОСТРУГАР – један извршилац

Услови:

– Пожељно радно искуство III или IV степен стручне спреме,

– Повремени браварски радови,

– Старосна граница за пријављивање кандидата је до

40 година,

– Обавезан је пробни рад у трајању од три месеца.

Особа за контакт: Светлана Јовановић, 013/301-245.

(ф)

УСЛУГЕ 

РАЗНО 
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На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), чла-

на 8. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл. лист града Панчева” бр. 10/10, 4/11, 33/11, 2/12, 5/12, 24/13, 29/14, 2/15 и 7/15), Одлуке о покретању поступка за отуђење неизграђеног гра-

ђевинског земљишта („Сл. лист града Панчева” бр. 01/15) и Закључка о утврђивању текста Јавног огласа за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 1909/5 КО

Панчево у Улици Моше Пијаде, у Панчеву, донетог 7. октобра 2015. године, под бројем: II-04-06-16/2015-1-6, од стране Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта града

Панчева, на који је сагласност дало Градско веће града Панчева Закључком број II-05-06-2/2015-79, од 12. oктобра 2015. године

ГРАД ПАНЧЕВО  РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА,  КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1909/5 КО ПАНЧЕВО У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ У ПАНЧЕВУ

I

ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ СЕ ОТУЂУЈЕ

Предмет отуђења је катастарска парцела број 1909/5 КО Панчево – неизграђено грађевинско земљи-

ште, уписана у Лист непокретности број 16129, у јавној својини града Панчева, како следи у табели:

II

ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ И ОБЈЕКТИМА КОЈИ

СЕ НА ЊЕМУ МОГУ ГРАДИТИ

Према Информацији о локацији бр. V-15-350-484/2014, од 26. децембра 2014. године, коју је издао

Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева: 

предметна парцела налази се у обухвату Плана генералне регулације „Целине 1 ШИРИ ЦЕНТАР

(круг обилазнице) у насељеном месту Панчево” („Службени лист града Панчева” број 19/12, 27/12 – ис-

правка, 1/13 – исправка, 24/13 – исправка и 20/14) – у даљем тексту План. 

Планом је дефинисано да се катастарска парцела број 1909/5 КО Панчево налази у зони ширег цен-

тра, у блоку бр. 056, у делу чија је намена пословање с компатибилним наменама. 

У складу с одредбама Плана, за потребе изградње ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА С ДВА ИЛИ ВИШЕ

ГЛАВНИХ ОБЈЕКАТА планиране намене, предвиђена је анализа локације кроз израду Урбанистичког

пројекта који ће заједно с планским документом бити плански основ за издавање локацијских услова.

III

ПОДАЦИ О УРЕЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Катастарска парцела број 1909/5 КО Панчево је делимично комунално опремљена. Парцела има из-

лаз на планирану јавну саобраћајницу у Улици Моше Пијаде, ширине фронта око 83 м, преко постојеће

кат. парцеле бр. 1909/6 КО Панчево, која је у јавној својини града Панчева.

Услови прикључења на саобраћајну инфраструктуру: Начин прикључења корисника на саобраћај-

ницу, као и посебне услове за пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће Јавно предузеће

„Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево (у даљем тексту: ЈП Дирекција Панчево).

Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:

Водовод, фекална канализација и атмосферска канализација: Начин прикључења корисника као и

посебне услове за пројектовање и грађење водовода, фекалне канализације и атмосферске канализације

прописује надлежно предузеће ЈКП „Водовод и канализација” Панчево.

Електроенергетика: Начин прикључења корисника, као и посебне услове за пројектовање и грађе-

ње електроенергетске мреже прописује надлежно предузеће.

Телекомуникациона инфраструктура: Начин прикључења корисника, као и посебне услове за про-

јектовање и грађење нисконапонске мреже прописује надлежно предузеће.

Термоенергетика: Начин прикључења корисника, као и посебне услове за пројектовање и грађење

прописује надлежно предузеће ЈКП „Грејање” Панчево.

Гас: Начин прикључења корисника, као и посебне услове за пројектовање и грађење прописује над-

лежно предузеће ЈП „Србијагас” Нови Сад, РЈ „Дистрибуција” Панчево.

Хигијена: Одлагање комуналног смећа у свему према условима које прописује надлежно предузеће

ЈКП „Хигијена” Панчево.

IV

ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОМЕ СЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОТУЂУЈЕ 

IV.1. 
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да о свом трошку изведе неопходне геодет-

ске радове, прибави потребне подлоге, изради техничку документацију, прибави локацијске услове, гра-

ђевинску и употребну дозволу и изврши радове на комуналном инфраструктурном опремању који под-

разумевају следеће:

1. Пројектовање и грађење проширења саобраћајнице у Улици Моше Пијаде с одговарајућим саобра-

ћајним прикључком на кат. парцелу број 1909/5 КО Панчево, у свему према условима надлежног пред-

узећа ЈП Дирекција Панчево, као и осталим потребним условима носилаца јавних овлашћења;

2. Пројектовање и грађење бочне приступне саобраћајнице – крак од Војвођанског булевара до боч-

не границе кат. парцеле број 1909/5 КО Панчево, са саобраћајним прикључком, у свему према условима

надлежног предузећа ЈП Дирекција Панчево, као и осталим потребним условима носилаца јавних овла-

шћења;

3. Пројектовање и грађење атмосферске канализације од кат. парцеле број 1909/5 КО Панчево до по-

стојеће атмосферске канализације у Улици Светозара Милетића, у свему према условима надлежног

предузећа ЈКП „Водовод и канализација” Панчево, као и осталим потребним условима носилаца јавних

овлашћења.

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је дужно да, пре подношења захтева за издавање грађе-

винске дозволе за изградњу објекта/објеката на предметној парцели, закључи уговор са ЈП Дирекцијом

Панчево и ЈКП-ом „Водовод и канализација” Панчево, којим ће се утврдити износ трошкова комуналног

инфраструктурног опремања средствима инвеститора (лица које је прибавило грађевинско земљиште) за

који ће се умањити износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

IV.2. 

Трошкови измештања трасе постојећег топловода на кат. парцели број 1909/5 КО Панчево, уколико

се за тим укаже потреба, а који обухватају трошкове геодетских радова, прибављања потребних подлога,

израде техничке документације, прибављања локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, као

и извођења радова на демонтирању постојећег и изградњи новог топловода, а у свему према условима ко-

је прописује надлежно предузеће ЈКП „Грејање” Панчево, не признају се на име умањења износа допри-

носа за уређивање грађевинског земљишта у складу са законским и подзаконским прописима који регу-

лишу ову материју.

За део трасе топловода (повласно добро), који због техничких разлога након извршених радова оста-

не на кат. парцели број 1909/5 КО Панчево (послужно добро), посебним правним послом биће устано-

вљено право службености без накнаде у корист града Панчева, односно предузећа које у име и за рачун

града Панчева управља дистрибутивним системом за топлотну енергију.

IV.3.

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује обавезно је да о свом трошку изврши евентуалну рекон-

струкцију, изградњу или доградњу осталих инфраструктурних објеката (који нису обухваћени претход-

ним тачкама) према условима носилаца јавних овлашћења који ће бити прибављени у поступку издава-

ња локацијских услова. Трошкови за ову врсту опремања инфраструктуре не признају се на име умање-

ња износа доприноса за уређивање грађевинског земљишта у складу са законским и подзаконским про-

писима који регулишу ову материју.

IV.4.

Рок за привођење грађевинског земљишта планираној намени тече од дана подношења пријаве радо-

ва, у складу са члановима 140. и 148. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09

– исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –  одлука УС, 98/13 – одлука УС,

132/14 и 145/14).

V

ПОЧЕТНА ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТA, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Почетна цена грађевинског земљишта које је предмет јавног надметања износи 73.638.037,66 дина-

ра, односно 8.254,46 дин./квм. 

Лицитациони корак је 10 одсто од почетне цене грађевинског земљишта, што износи 7.363.803,77 ди-

нара.

Највиша постигнута цена по завршеном јавном надметању прерачунаће се у износ евра по средњем

курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања и представљаће купопопродајну цену грађевинског

земљишта. 

Учесник јавног надметања који је понудио највиши износ потписује изјаву да је понудио највиши из-

нос с назнаком висине износа у динарима и еврима.

Учесник јавног надметања који је понудио највиши износ дужан је да исплати купопродајну цену гра-

ђевинског земљишта исказану у еврима у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу грађе-

винског земљишта у динарској противвредности евра по средњем курсу Народне банке Србије на дан

уплате.

Уколико је износ динарске противвредности излицитираног износа исказаног у еврима на дан упла-

те мањи од излицитираног износа у динарима, лице коме се грађевинско земљиште отуђује уплаћује из-

лицитирани износ исказан у динарима.

Средства уплаћена на име гарантног износа признају се лицу коме се грађевинско земљиште отуђу-

је као део измирене обавезе плаћања купопродајне цене и по правоснажности Решења о отуђењу грађе-

винског земљишта, које доноси Скупштина града Панчева на предлог Комисије за спровођење поступка

отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта града Панчева, и биће пренета на одговарајући рачун

Града.

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује дужно је да закључи Уговор о отуђењу грађевинског зе-

мљишта у року од 30 дана од дана правоснажности наведеног Решења о отуђењу грађевинског земљишта. 

Ако лице коме се грађевинско земљиште отуђује не закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљи-

шта у прописаном року, Скупштина града Панчева ће, на предлог Надзорног одбора  ЈП Дирекције Пан-

чево, поништити Решење о отуђењу грађевинског земљишта, а лице коме се грађевинско земљиште оту-

ђује неће имати право на повраћај средстава која су дата на име гарантног износа за учешће у поступку

јавног надметања.

Уколико лице коме се грађевинско земљиште отуђује не изврши своју уговорну обавезу плаћања ку-

попродајне цене грађевинског земљишта у прописаном року, Уговор о отуђењу грађевинског земљишта

се једнострано раскида. У случају раскида Уговора о отуђењу грађевинског земљишта не врши се повра-

ћај средстава која су уплаћена на име гарантног износа за учешће у поступку јавног надметања.

VI

ГАРАНТНИ ИЗНОС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И РОК ЗА ПОВРАЋАЈ ГАРАНТНОГ ИЗНОСА УЧЕ-

СНИЦИМА КОЈИ НЕ ПОНУДЕ НАЈПОВОЉНИЈУ ЦЕНУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Обавеза учесника у јавном надметању је да на подрачун број 840-0000003428741-76, отворен код Ми-

нистарства за финансије РС – Управе за трезор, прималац: град Панчево, сврха: Градска управа града

Панчева – гарантни износ за учешће на јавним надметањима, уплати гарантни износ од  36.819.018,83

динара.

Рок за повраћај гарантног износа учесницима који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевин-

ског земљишта је осам дана од дана јавног надметања.

Скупштина града Панчева доноси Решење о отуђењу грађевинског земљишта и доставља га свим уче-

сницима јавног надметања. 

VII

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

Пријаве за учешће у јавном надметању с приложеном документацијом подносе се у затвореној ко-

верти с назнаком „за Комисију за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљи-

шта града Панчева”, преко писарнице ЈП Дирекције Панчево, која се налази у Улици Змај Јове Јованови-

ћа број 6, најкасније до 16. новембра 2015. године, до 15 сати.

Комисија за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта града Панчева

непотпуне и неблаговремене пријаве неће узимати у разматрање.

VIII

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВА-

ЊА НА ОГЛАС 

Пријава за учешће на јавном надметању мора да садржи за: 

физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања, изјаву о прихватању услова за уређивање грађе-

винског земљишта садржаних у овом огласу и изјаву да ће закључити уговоре којима ће преузети обаве-

зе да сопственим средствима изврши комунално опремање грађевинског земљишта;

предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, МБ, ПИБ, седиште, изјаву о прихватању

услова за уређивање грађевинског земљишта садржаних у овом огласу и изјаву да ће закључити уговоре

којима ће преузети обавезе да сопственим средствима изврши комунално опремање грађевинског зе-

мљишта.

Уз пријаву се доставља и: 

1. доказ о уплаћеном гарантном износу, 

2. уредно овлашћење за заступање, 

3. фотокопија ЛК за физичка лица,

4. решење о упису у регистар надлежног органа не старије од шест месеци и

5. потврда о измирењу обавеза по основу изворних прихода града Панчева.

IX

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Јавно надметање одржаће се у просторијама ЈП Дирекције Панчево, у Улици Змај Јове Јовановића

број 6, Панчево, у сали 108,  19. новембра 2015, у 12 сати.

Ближа обавештења у вези с Огласом, као и документацијом на основу које је сачињен и расписан овај

оглас, могу се добити у просторијама ЈП Дирекције Панчево, у Улици Змај Јове Јовановића број 6, Пан-

чево. Контакт особа је Милан Балчин, телефон број: 013/219-03-00. 

(Ф-1860)

ККаатт..  ппааррцц..  ббрроојј  ККОО  

ППааннччееввоо
ППоовврршшииннаа  ппааррццееллее ППооччееттннаа  ццееннаа  ддииннаарраа ГГааррааннттннии  ииззнноосс  ддииннаарраа ДДооззввоољљееннаа  ггррааддњњаа

1909/5 89 а 21 квм 73.638.037,66 50 % од почетне цене да
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МИОДРАГ 

КОВАЧЕВИЋ

С поносом чувамо сећа-

ње на тебе.

Супруга СТАНА и ћерка

ТАЊА с породицом

(53/207257)

Прошла је година од

смрти моје мајке, баке и

прабаке

ЈОВАНКА 

МАКАРА

2014–2015.

Ћерка МИРЈАНА 

ФИЛИПОВИЋ 

с породицом

(81/207399)

Прошла је година од

смрти наше мајке, баке

и прабаке

ЈОВАНКА 
МАКАРА

2014–2015.
Ћерка ЉИЉАНА

ПОПОВИЋ 
с породицом 

и син ДУШАН МАКАРА
с породицом

(82/207400)

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима

ЈОВАНКА 

МАКАРА

Твој унук ГОРАН 

ФИЛИПОВИЋ, снајка

ЈЕЛЕНА и твоје мице

ТАРА и ЛЕНА

(83/20401)

Годишњи помен, у субо-

ту, 17. октобра, у 11.30,

на Новом гробљу

ЂУРО 

ПЕКЕЧ

Време пролази, чуваће-

мо успомену на тебе!

ОЛГИЦА, ТАЊА 

и САЊА с породицом

(91/207446)

ЈОВАНКА 

МАКАРА

Прошла је тешка годи-

на, а и даље си нам у ср-

цима.

Твоји: ћерка ЉИЉА,

унук ЗОРАН 

и праунуци

(106/207546)

ЈОВАНКА 

МАКАРА

Прошла је тешка годи-

на, а и даље си нам у ср-

цима.

Син ДУШАН 

с породицом

(107/207545)

СЕЋАЊЕ

БРАНКА ХУЂЕЦ
рођ. Мишић

1952–2011.

Заувек у нашим срцима.

Породице ХУЂЕЦ и МИШИЋ
(114/207588)

ГОРАН ЛОПИЧИЋ БРЛЕ
1949–2015.

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу, брату

и деди.

Његови: супруга ЈЕЛЕНА, деца ЉУБИЦА 

и ЗОРАН, брат ЗОРАН, унуци НИКОЛА 

и ЛАЗАР, унука ВАЛЕНТИНА, зет МИЛАН 

и снаја МАРИЈА
(67/207329)

Последњи поздрав другу

ГОРАНУ ЛОПИЧИЋУ БРЦИ
од ИВАНА БЕЛИЋА СУЉЕ, ГОРАНА ЈАНКОВИЋА

ДОКТОРА, ОЛГИЦЕ СИМИЋ МАЛЕ и ЉУБИШЕ 
АНТИЋА БУБИШЕ

(103/207533)

Последњи поздрав великом човеку и пријатељу

МИЛЕТУ ГРГОВСКОМ

Породица ДИМИЋ
(2/207086)

Последњи поздрав

МИЛЕТУ 

ГРГОВСКОМ
од ПЕПЕ с породицом.

(3/207088)

Последњи поздрав

МИЛЕТУ
ГРГОВСКОМ

од одељења IV-6 
с разредном.

(19/207163)

ДРАГИША ПАВЛОВ ГИЛЕ
Нема више друга мог, друга једног, узео га Бог.

Почивај у миру, куме мој!

Кум САВА ЋИРИЛОВ с породицом

(78/207356)

Последњи поздрав

ЈОСИФУ 
ВУЛОВИЋУ

од брата ЈОВАНА 
ВУЛОВИЋА с породицом.

(20/207164)

ЈОСИФ 

ВУЛОВИЋ

Последњи поздрав од

супруге РАДОСАВЕ 

и ћерке ЗОРИЦЕ 

с породицом.

(37/207236)

ЈОСИФ ВУЛОВИЋ

Последњи поздрав ујаку

од СЛАЂЕ с породицом.

(38/207236)

ЈОСИФ ВУЛОВИЋ

Последњи поздрав брату

од сестре ЖИВАНЕ.

(39/207236)

8. октобра 2015. године

напустио нас је велики

човек у сваком смислу

те речи

ВЛАДО 

Блажа

НОВИЋЕВИЋ

Сахрањен је 12. октобра

2015. у Београду.

Лакше нам је само, јер

му се испунила жеља да

после много година буде

опет са својим Сашом.

Брат ЉУШО, снаја 

МИРА, СНЕЖА 

и БАЦКО с породицама

(56/107268)

Последњи поздрав

ВЛАДИ НОВИЧЕВИЋУ
1934–2015.

од брата ДРАГАНА с породицом.

(84/207404)

ДУШКО КАПУНАЦ
19. VII 1956 – 12. IV 2015.

Мазо наша,

шест месеци је премало за заборав, превише за

бол, недовољно за вечност. Твој мир и спокој су

наша срећа и наша нада да живиш свој вечни

живот.

С тобом у нама, до краја живота твоја супруга

СЛАВИЦА и ћерке ОЛИВЕРА и НАТАША
(23/207175)

ДУШКО 

КАПУНАЦ

19. VII 1956 – 12. IV 2015.

Сине, нема суза које

мајка за тобом може ис-

плакати, ни места где се

може скрасити.

У вечном болу за тобом

твоја мајка НАДА

(22/207175)

Не постоје речи да опишу тугу и празнину у на-

шим срцима која је остала после тебе

АНЂЕЛКА ЈАНКИЋ

Хвала ти, мајко, за све што си учинила.

Твоји: ћерка СТАНА, зет ЛУИЂИ, унука НАДА 

и праунук ВУЈАДИН
(4/207094)

Последњи поздрав

БЛАЖЕТУ ЈОСОВУ

од колега у Синдикату ФСХ „Јабука”.

(59/207289)

Последњи поздрав драгој мајци, баки и комшиници

ЂУРЂЕВКИ ТЕШЕВИЋ
Ћерка СНЕЖАНА, унук ПЕТАР, снаја ДАНИЈЕЛА

и комшије у Дунавској 3

(69/207339)

Навршила се тужна година откако с нама није

наш драги колега 

ДРАГАН ДИВАЦ
рођ. Мишић

1952–2011.

Успомену на њега чувају колектив и ђаци ОШ

„Доситеј Обрадовић”.
(115/ф)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

РАДНО ВРЕМЕ 
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком
од 8 до 20, 

а осталим радним данима
од 8 до 13 сати
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С великим болом и тугом обавештавамо све да нас је изненада, 12.

октобра, напустио наш вољени и драги

СТЕВАН МИЛАКАРА
17. X 1931 – 12. X 2015.

Сахрана је обављена 14. октобра 2015, на Православном гробљу, у
Старчеву.

Ожалошћени: супруга ЉУБИЦА, синови МИЛОШ и БОШКО, 
снаје МИЉОЈКА и ДОБРИЛА, унуци ТАТЈАНА, ДУШАН, СТЕВАН,

БОЈАН, ДАНИЈЕЛА и САЊА, праунуци и породице ПАШАЛИЋ,
БАРАШЕВИЋ, БРАТИЋ и КОВАЧИЋ и многобројна родбина, 

кумови и пријатељи

(89/207438)

10. октобра преминуо је наш драги

ШАМУ БИРО
1962–2015.

Да је моја љубав била лек, живео би вечно. Нека

те у тишини вечног мира прати наша љубав јача

од времена и заборава.

Супруга МИРЈАНА са ћерком МОНИКОМ, зетом

БОЈАНОМ и унуком НИКОЛИЈОМ
(96/207483)

1. октобра 2015. напустила нас је наша вољена тетка и

бака

КАТИЦА ГУТЕША
Кроз најлепша сећања трајаће у нама.

ДАЦА, БОЛЕ, ТИЈАНА и БОЈАНА
(98/207490)

Последњи поздрав оцу

ЖИВКУ 

МРЧКОВИЋУ

29. III 1931 – 9. X 2015.

од сина ПРЕДРАГА,

снаје РОЗАЛИЈЕ 

и остале фамилије 

и пријатеља.

(100/207513)

Отишао је наш вољени 

ЈОСИФ ЛЕОПОЛД БУЦКО
1952–2015.

Сахрана ће бити обављена 18. октобра 2015, у 14

сати, на гробљу у Иванову.

Ожалошћени: породица ЛЕОПОЛД
(108/207549)

Последњи поздрав

БУЦКУ

од породице 

САПУНЏИЋ.

(109/207549)

Последњи поздрав

ЖИВКУ МРЧКОВИЋУ
Унуци ДЕЈАН и ИВАН, праунук УРОШ 

и снаја ГОРДАНА

(112/207570)

С болом и тугом у срцу опраштамо се од
наше супруге, мајке и снахе, која је пре-
минула 10. октобра 2015. године, после
дуге и тешке болести 

ГОРДАНА САБО
рођ. Живковић

1963–2015.

Била си наша снага, подршка, извор радо-
сти и весеља. 

С љубављу коју смрт не прекида и тугом ко-
ју време не лечи, чуваћемо те од заборава.

Супруг БЕЊАМИН, синови ФИЛИП 
и МАРКО, ћерка НЕВЕНА и остала 

родбина и пријатељи.
(93/207470)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Поводом смрти моје супруге захваљујем предузећу

ДОО „Данито”, вл. Томиславу Стојановићу, на указа-

ном разумевању и помоћи коју су ми пружили у те-

шким тренуцима у мојој породици.

Хвала свим пријатељима и комшијама што су сауче-

ствовали у мојој тузи и болу.

Супруг Бењамин Сабо са синовима и ћерком

(94/207470)

Последњи поздрав драгом течи

ВЛАДИМИРУ НИКОЛИЋУ
Остаће нам успомена на твоју срдачност и доброту.

Твоји КОЛАШИНЦИ

(11/207125)

Последњи поздрав нашем

ВЛАДИМИРУ
од комшија 

у Карађорђевој 2-б.

(31/2

Последњи поздрав дра-

гом комшији

ВЛАДИ

од ДРАГИЊЕ 

и ЗОРИЦЕ с децом.

(64/207312)

С тугом и болом обавештавамо родбину и

пријатеље да нас је 11. октобра 2015, у 72.

години, напустио наш вољени

ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ
Сахрана је обављена 12. октобра 2015, на

Католичком гробљу, у Панчеву.

Заувек ће остати у нашим срцима и сећању.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, синови

БОЈАН и АНЂЕЛКО, снајка СНЕЖАНА,

унуци ЛАЗАР и РАСТКО, браћа МИЛОЈКО

и ВАСО, сестре ЦВЕТА и МИЛЕНА 

с породицама и остала родбина и пријатељи

(95/207478)

ВЛАДИМИР А. 

НИКОЛИЋ

Последњи поздрав дра-

гом течи.

ПЕШИЋИ

(97/208476)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ 

НИКОЛИЋУ

Много ћеш нам недо-

стајати.

Породица ПРИЈОВИЋ

(101/207523)

ВЛАДИМИР 

НИКОЛИЋ

Последњи поздрав 

Владимиру 

од пријатеља СТЕВЕ

и његове деце.

(104/207534)

Последњи поздрав

ЗЛАТКУ 
ДАВИНИЋУ

1951–2015.
од супруге СЛАВИЦЕ,

ћерки ДАНИЈЕЛЕ 
и ЈЕЛЕНЕ, зетова

АЛЕКСАНДРА
и БРАНКА, унука

АЛЕКСЕ и ЛУКЕ 
и остале многобројне
родбине и пријатеља

(105/207543)

Наш драги

БРАНКО ИСАКОВИЋ
дипл. инж. геологије

14. ХII 1935 – 9. X 2015.

Преминуо је 9. октобра 2015, у 80. години.

Сахрана је обављена у недељу, 11. октобра, на

гробљу у Ковину.

Породица
(13/207136)

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељи-

ма и познаницима да је 11. октобра 2015, у 87.

години, преминуо наш драги

БОШКО СЛЕПЧЕВИЋ
1929–2015.

Испраћај ће бити обављен у уторак, 20. октобра 2015,
у 10.30, из капеле на Новом гробљу, у Београду.

Ожалошћени: син ЈОВАН, ћерка ЈЕЛЕНА, снаја
МИРЈАНА, зет ГЕРТ, унучад БАРБАРА, БОШКО
и АЛЕКСАНДАР и остала родбина и пријатељи

(27/207200)

Обавештавамо родбину

и пријатеље да је наша

ЗАГОРКА 

МАРКОВИЋ

рођ. Ђукић

преминула 10. октобра

2015, у 94. години.

Сахрана је обављена 13.

октобра 2015, на Новом

гробљу, у Панчеву.

Жале њени најмилији.

(28/207201)

Последњи поздрав бака

ЗАГИ

Комшије у згради 

у Илариона Руварца 2

(75/1207355)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ 

РАКОЧЕВИЋУ
Станари Моравске 14

(36/207228)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПОНЕДЕЉАК И

УТОРАК С

ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике

наших услуга да на цене

огласа и читуља одобравамо

попуст свим радним данима

осим средом.

18. октобра 2015. навршава се седам година от-

како је преминуо наш драги

ЂОРЂЕ НИНИЋ

Његови: РУЖИЦА, МАРКО, МАЈА и МИЋА
(51/207252)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН 

ГОВЕДАРИЦА

2012–2015.

Прошле су три године

тужног сећања на воље-

ног оца, деду и супруга.

Време не брише забо-

рав и успомене.

Твоји најмилији

(52/207253)

Сећање на драгог супруга

ЈОВАНА 

ЋИРИКОВАЧКОГ

2010–2015.

С лепим успоменама чу-

вам те у срцу.

Твоја ЗОРИЦА

(54/207261)

РАША 

МИЛОВАНОВИЋ

16. X 1996 – 16. X 2015.

С љубављу 

и поштовањем: супруга,

ћерка и унука

(55/207265)

Сећање на драге родитеље

КОЧОБА

АНЂЕЛКО               ДОНКА
1932–1999.                         1931–2011.

Време не брише тугу, не умањује бол.

Ваше ћерке МИЛАНА и СЛОБОДАНКА 
с породицама

(57/207282)

Вечно ћеш живети у на-

шим срцима

ДРАГИЊА 

АНЂЕЛОВИЋ
3. V 1928 – 12. X 2015.

Твоји: син СЛОБОДАН,

снаја ДРАГАНА, унуке

АЛЕКСАНДРА

и СМИЉАНА

и зет МИРОСЛАВ

(61/207229)

У суботу, 17. октобра 2015, у 10.30, на Новом

гробљу, даваћемо годишњи помен нашем дра-

гом

ДУШАН СТАНОЈЕВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Супруга ЈЕЛИЦА, син МИРОСЛАВ 

и ћерка НАДЕЖДА с породицом
(65/257316)

СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈ 
СТОЈАДИНОВ

18. X 1998 – 18. X 2015.
Пролазе године, дани и
ноћи откад си склопио
очи, иако ниси више с
нама, тебе се сећамо сва-
кога дана.

Отац БОРА 
и брат ДАДА

(66/207324)

У суботу, 17. октобра 2015, на гробљу у Омољи-

ци, даваћемо годишњи помен нашем

ДРАГАНУ ДИВЦУ
1961–2014.

Дани пролазе, утехе нема.
Недостаје нам твоја љубав, подршка, снага... Не-
достајеш нам ти.
Непрестано си у нашим срцима, мислима и при-
чама.

Заувек твоји: супруга МИЛЕНА, ћерке МАЈА 
и ДАДА и зет НИКОЛА

(73/207348)

17. октобра 2015. дава-

ћемо шестомесечни по-

мен нашој драгој мајци

МИЛИЦИ 

СТОЈКОВИЋ

С љубављу чувамо успо-

мену на тебе.

Ћерка МИЛКА 

и ДИВНА с породицама

(76/207368)

17. октобра 2015. навршавају се две године от-

кад није с нама наш драги

ЖИВА ПРЕДИЋ

Увек ће те волети и мислити на тебе 

твоји најдражи: ДЕЈАН, ХЕЛЕНА, МИЛАН 

и АЛЕКСАНДАР.
(80/207390)

СЕЋАЊЕ

АЛИМПИЈЕ ПРЕКИЋ
дипл. ветеринар

15. X 2005 – 15. X 2015.

Увек у нашем сећању и мислима.

САЊА и НЕБОЈША с породицама
(86/207425)

IN MEMORIAM

КЕРЕБИЋ

МАРИЈА                 ДРАГАН
1935–1987.                           1961–1997.

Заувек сте у нашим срцима.

ЂОРЂЕ и ЗОРАН с породицом
(87/207426)

Данас је десет година

од смрти нашег драгог

ПЕТРА 

ТОДОРОВА

С љубављу 

и поштовањем 

твоји најмилији

(88/207427)

Пре четрдесет дана преминула је наша вољена супруга, мајка, ба-

ка и прабака

ЉУБИЦА БОШКОВИЋ
Сретни смо што смо те имали, али неутешни што више ниси с на-

ма. Недостаје  нам твоја доброта и речи охрабрења и утехе.

Успомену на твој достојанствени живот, племенито срце и топли-

ну душе чуваћемо с поносом од заборава.

17. октобра, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо помен.

Супруг МИЛОРАД, син ЂУРА и ћерка ЈОВАНКА с породицама

(92/207448)

СЕЋАЊЕ

АДОЛФ КИРХРОТ ДОЛИ

17. октобра навршава се осам година откако нам

недостајеш. У нашим срцима си увек и заувек.

Твоји најмилији
(102/207531)

СЕЋАЊЕ

СУЗАНА ТАСИЋ
2001–2015.

Породица ТАСИЋ

(32/207220)

СЕЋАЊЕ

СУЗАНА ТАСИЋ

15. X 2001 – 15. X 2015.

Увек си у мислима и ср-

цима твојих најмили-

јих.

Твоја мајка, брат 

с породицом и ћале

(68/207334)

СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША

МИТРЕСКИ

ГАША

1962–1991.

Твоја породица

(85/207401)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

20. X 2014 – 20. X 2015.

ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВИЋ
1938–2014.

Њени: СОФИЈА, БРАНИСЛАВА, 

МИРОСЛАВ и СРЂАН
(113/207573)

У суботу, 17. октобра,

дајемо шестомесечни

помен драгој мајци и

супрузи

НАДИ 

ГРБИН

Породица

(110/207560)

СЕЋАЊЕ

РУЖИЦА 

КАЛКАН

1947–2008.

С љубављу и поштова-

њем чувамо успомену

на тебе.

Твоји најмилији

(111/207561)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Године пролазе, туга

остаје за нашим супру-

гом, оцем, тастом, де-

дом и прадедом

РАДИВОЈЕМ

ЈОВАНОВИМ

1938–1990–2015.

Породице ЈОВАНОВ,

ПАНДУРОВ, 

ТРАЈКОВИЋ, 

МАЛЕНЧИЋ и ПРВУЉ

(12/207132)

СЕЋАЊЕ

ГОРДАНА ЈОЛОВИЋ
1997–2015.

Супруг

(17/207158)

20. октобра навршиће

се три године откако

није с нама наш драги

ВЕКОСЛАВ 

ПАНАЈОТОВИЋ

Време бол не лечи, већ

само продубљује патњу.

Твоји најмилији

(18/207159)

СЕЋАЊЕ

СПОМЕНКА ПАВКОВИЋ СЕКА
2011–2015.

15. октобра навршавају се четири тужне године

откад ниси с нама, наша драга мајко.

Још једна година без тебе, твог погледа, снаге и

загрљаја.

Волимо те и чувамо у нашим срцима.

Твоји најмилији
(35/207227)

17. октобра, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен

нашем вољеном

ЉУБОМИР НИКОЛИЋ ЛАЛА
Година прође, време лети, утехе нема, заборав не постоји. Опро-

стити можемо небу, али заборавити никада нећемо твој благи

осмех, чисту и праведну душу, оличење доброте међу људима.

Свима си био раме за плакање, а ти си отишао без ичијег рамена.

Хвала ти за сву љубав, доброту племенитог срца коју си нам пру-

жао. Волећемо те увек и бићеш у нашим срцима.

Твоја ДУЈКА, САЛЕ и ТИЈАНА

(40/207240)

Годишњи помен драгом

брату и ујаку

ЗОРАН 

УРОШЕВСКИ
1968–2014.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоја сестра 

с породицом

(41/207241)

У суботу, 17. октобра

2015, годишњи помен

ЗОРАН 
УРОШЕВСКИ

1968–2014.
Већ годину дана ниси с
нама, а туга и жал за то-
бом никад неће престати.
Твоји: ТИНА, ВЛАДИЦА

и мајка НАЦКА

(42/207241)

Поштованом супругу,

оцу и деди

АНЂЕЛКО 

ШТЕТИН

18. X 2014 – 18. X 2015.

годишњи помен ћемо

давати 18. октобра

2015, у 11 сати, на Ста-

ром православном гро-

бљу.

Породица ШТЕТИН

(46/207244)

Прошла је година без

нашег драгог оца и деде

БОГДАНА 

ГОРЊИКА

Заувек у срцима 

најмилијих: СЛАЂАНЕ,

ТИЈАНЕ, НИКОЛЕ 

и ОГЊЕНА

(47/207245)

Прошла је година без

нашег драгог оца и деде

БОГДАН 

ГОРЊИК

Заувек у срцима 

најмилијих САШЕ 

и МИРОСЛАВА

(48/207245)

17. октобра 2015, у 11

сати, на Новом гробљу,

у Панчеву, даваћемо го-

дишњи помен нашем

драгом супругу, оцу и

деди

БОГДАНУ 

ГОРЊИКУ

1941–2014.

Неутешна породица:

супруга РАДОВАНКА,

син САША, ћерка 

СЛАЂАНА и унуци 

ТИЈАНА, НИКОЛА, 

ОГЊЕН и МИРОСЛАВ

(49/207245)

СЕЋАЊЕ

ГОРДАНА 

ЈОЛОВИЋ

15. X 1997 – 15. Х 2015.

Твоји најмилији

(60/207290)

У уторак, 20. октобра 2015. даваћемо дво-
годишњи помен нашем вољеном

АЛЕКСАНДРУ АЦИ
НАСТАСОВИЋУ

Одлазе дани, месеци и године, остају се-
ћања и успомене.

Твоја радост и племенитост не одлазе у
прошлост, добро које си створио не не
може умрети, смрт не постоји, ти живиш
док ми живимо, док ми јесмо јеси и ти.

Твоја мајка ВЕСНА, отац ВЛАДИМИР, 
сестра БОЈАНА с породицом и баба 

ДАНИЦА
(99/207497)

Две године без тебе,

друже

АЦА 

НАСТАСОВИЋ

Ништа није као пре.

МАРТИН

(62/2073

17. октобра 2015. навр-

шава се четрдесет ту-

жних дана откако није с

нама наш вољени

ИЛИЈА 

МИЛОШЕВ

1938–2015.

Породица МИЛОШЕВ

(74/207351)

У суботу, 17. октобра, у 11.30, на Новом гробљу, даваћемо једного-

дишњи помен нашој драгој мајци, баки, прабаки, ташти и свекрви

ЛЕПОСАВИ ЗЛАТАНОВИЋ ЛЕПИ

Недостајеш ми до бола, мајко.

Ћерка РУЖИЦА с породицом

(70/207345)

СЕЋАЊЕ

ЗВОНИМИР САЈКОВ
адвокат

16. X 2012 – 16. X 2015.

Ти и даље живиш у нашим срцима.

ЈАСНА и ВЛАДИСЛАВА

(63/207306)

У уторак, 20. октобра, у

11.30 сати, на Старом

православном гробљу,

даваћемо четрдесето-

дневни помен нашем

вољеном

БЛАГОЈУ 

БОЈКОВИЋУ

БАГИЈУ

С поносом те помињемо

и од заборава чувамо.

Неутешна породица

(72/207347)

РАДОМИР 

ВУКЧЕВИЋ

1942–1983.

Остаћеш увек у нашим

срцима.

Супруга МАРИЈА, кћи

ВЕСНА и син МИКИ 

с породицама

(58/207288)

Прошло је двадесет годи-

на од смрти нашег воље-

ног супруга, оца и деде

ИВАНА 

КОСАНИЋА

Увек си у нашим срци-

ма и мислима.

Супруга ВЕРИЦА 

и синови с породицама

(71/207346)

СЕЋАЊЕ

СТАНКО ПЕШИЋ
18. X 1999 – 18. X 2015.

Његови најмилији

(79/207380)

ПОМЕН

14. октобра 2015. је шест месеци откако није с нама

наш драги

БОЖА ГВОЗДЕНАЦ
Бескрајно тужна његова породица.

(90/207443)
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СЕЋАЊЕ

ИВАН 

БОРДОШ ЛИЛЕ

15. X 2004 – 15. X 2015.

Још увек је велика љу-

бав у срцима, а сећања

не бледе. 

Твоји најмилији

(5/207106)

17. октобра даћемо

осмогодишњи помен

нашем драгом

БРАНИМИРУ 

ВУКАШИНОВИЋУ

Постоји нешто што не

умире, а то су љубав и

сећање на тебе. 

Твоји најмилији

(6/207114)

У суботу, 17. октобра, у 11 сати, на гробљу Ко-

теж, даваћемо годишњи помен нашем драгом

ВЛАДИМИРУ СТАЈИЋУ
1949–1914.

Успомену на њега чуваће његови најмилији.
(7/207129)

17. октобра 2015, у 11

сати, на Новом гробљу,

Панчево, дајем четрде-

сет дана 

НАТАЛИЈА

НИКОЛИЋ

Супруг ВЕЉА ТОМОВ

(8/207123)

17. октобра 2015, у 11

сати, на Новом гробљу,

у Панчеву, четрдесет

дана 

НАТАЛИЈА 

НИКОЛИЋ

Породица СТАНКОВИЋ

(9/207123)

ПЕТРУШЕВИЋ

СЛАВКО                     ОЛГА
Ковач                                 16 година

29 година
Вечно сећање на моје вољене родитеље, на моје светиње.

МАКИ
(10/207124)

ЂУРАЂ 

ТАРБУК

2005–2015.

Недостајеш супрузи

ДЕСИ, МИРИ 

и МИРЕЛИ

(14/207144)

17. октобра 2015, у 11 сати, на Католичком гро-

бљу, даваћемо годишњи помен нашој драгој нани

МИЛА М. СТОЈАНОВИЋ
2014–2015.

Тужни смо што ниси с нама, али си у нашим ми-

слима и срцу.

Твоји: ЉУБИЦА, МАРИН и НЕНАД
(15/207152)

ГОРДАНА 

ЈАНЕВСКИ

Сестрице моја, увек си у

мислима мојим.

Сестра ЉИЉАНА 

с породицом

(16/207156)

У понедељак, 19. окто-

бра, наршава се осам

година откако није с на-

ма наша

МИЛКА 
ИВКОВИЋ
Отац СТОЈАН, брат 
МИЋА, снаја РАДА 

и братанци НЕМАЊА 
и МИЛОШ

(21/207174)

Најдражи отац

АЛЕКСАНДАР С. КАНАЧКИ

Твоја благочестивост и доброта сада бдију над

племенитим душама Твојих најмилијих: супруге

ПАУЛИНЕ, секице ЈАСМИНЕ и бате СТЕВАНА.

За сва добра дела и за оне које си спасао хвала

од Твоје ћерке ЉИЉАНЕ.
(24/207179)

ПОМЕН

ФЕЛИКС 

ВИКТОРОВИЋ

17. X 2005 – 17. X 2015.

Супруга

(25/207191)

СЕЋАЊЕ

ДОБРИНКА СЕКУЛИЋ
19. X 2010 – 19. X 2015.

И након пет година твој племенити лик живи у

нашим срцима.

Твоји најмилији
(26/

21. октобра навршиће

се три тужне године от-

како није с нама

МИОДРАГ 

ЈОВАНОВИЋ

С поносом те спомиње-

мо, с тугом живимо. На-

ша љубав и сећање на

тебе остаће заувек.

Твоји најмилији: 

супруга ОЛИВЕРА 

с децом, коју 

си неизмерно волео

(1/20652)

СЕЋАЊЕ

ЦВЕТКО

ЛУКИЋ

2010–2015.

Време пролази, а ти си

заувек у нашим мисли-

ма.

Породица   

(29/207202)

Сећање на драге родитеље

АТАНАСОВСКИ
из Јабуке

ДУШАН            РАТКА
1948–2012.                   1948–2007.

Године пролазе, али туга, сећање и успо-
мене остају заувек.

Остају ране које време не лечи, погледи који вас
свуда траже и срца у којима ћете вечно живети.

Ваши: ћерке СТАНОЈКА, ЛАГИЦА 
и ЛИДИЈА, зетови ПЕРА, РАДОВАН 

и НЕША и унуке МАЈА, ДРАГАНА 
и НАТАЛИЈА

(30/207213)

СЕЋАЊЕ

ЈОНКА 
СТАМЕНКОВИЋ

2008–2015.
РАДОЈКА, ЦАРИНКА 

и МИЛОРАД
(33/207220)

У среду, 14. октобра 2015, навршава се година од смрти наше

СТАНЕ ЈОВАНОВИЋ
дипл. ек. у пензији

1932–2014.

У суботу, 17. октобра 2015, у 11 сати, изаћи ћемо на Старо право-

славно гробље, заједно с родбином, пријатељима и комшијама и

обележити успомену на незабораван дан.

С љубављу чувамо успомену на тебе и на нашу мајку и баку Милицу.

Сестра АНЂЕЛИЈА, зет ПАВЛЕ, сестрићи ВЛАДИМИР и НИКОЛА

ИНИЋ с породицама и остала родбина, пријатељи и комшије

(34/207223)

17. октобра 2015. навр-

шава се шест месеци от-

како нас је прерано на-

пустила наша драга

ГОРДАНА 

ЈАНЕВСКИ

Заувек у нашим срцима.

Супруг ЛАЗА, свекар

МИЛЕ, син ГОРАН, 

снаја ИВАНА, унуке

АЛЕКСАНДРА 

и АНДРЕА и унук

АЛЕКСА

(43/207242)

Прошло је тужних шест

месеци без моје драге

мајке

ГОРДАНА 

ЈАНЕВСКИ

Волимо те...

Ћерка САЊА, зет 

МИКИ и унука МАША

(44/207242)

Пола године је прошло

од нашег последњег су-

срета

ГОРДАНА 

ЈАНЕВСКИ

Пуно нам недостајеш.

Твоји мама и тата

(45/207242)

СЕЋАЊЕ

СПАСИЋ

ОЛГА                       СТОЈАН
15. X 2002 – 15. X 2015.          8. XI 2011 – 8. XI 2015.

Ваши најмилији
(50/2072

Сећање на наше родитеље

ЂУРИН

СРБИСЛАВ            НЕВЕНКА
1987–2015.                         2006–2015.

С поносом вас чувамо у срцима.

Син СТЕВА и ћерка ГОЦА с породицама
(77/207369)



ОМЛАДИН-
СКИ ПРВАК
СРБИЈЕ У

ШАХУ

Справа за
мерење

ваздушног
притиска

Река у
Русији

Симбол
галијума

Завршетак
музичког
комада

Ознака за
темпо

Сложено
предузеће

(скр.)

Део 
ока

Сто 
година

Спречавати,
узвраћати

Обиље,
велико
имање

Прибор 
за рад

Испред

Рудник у
Црној Гори

Симбол
радијума

Река у
Сибиру

Праотац
Италије

Бивши муз.
састав

Град у
Енглеској

Предлог уз
локатив

Саставни
везник

Државна
благајна (лат.)

Име
Кирбија

Престоница
Грчке

Ознака за
пречник

Сигурна
прилика

ЧЛАН ШК
„СВЕТОЗАР
ГЛИГОРИЋ”
ПАНЧЕВО

Француски
сликар
(Едуар)

Јудејски
цар

Цртање или
бојење тушем

(франц.)

Оглед,
експеримент

Опасан
болесни
процес

Симбол јода

ШАХИСТА

СА СЛИКЕ

Припадник
једног

семитског
народа

Топионица

Али,
међутим

Журналиста

Наставно
веће (скр.)

Симбол 
азота

Слово
латинице

Ознака 
за час

Издавач
(лат.)

Оптичко
помагало

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369

Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771

Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985

Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811

Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400

Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228

Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200

Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349

Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847

Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466

„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358

СОС телефон за жртве насиља у породици 

бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113

СОС дечја линија „Број за проблем твој” 

бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456

Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924

Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495

Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821

Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148

Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100

ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400

Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220

Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161

Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547

Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183

Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398

Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655

Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 

АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455

Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830

Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687

Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940

Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455

Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666

Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315

Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492

Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390

Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366

АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64

Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24

ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958

Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37

Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Много је негативне енергије око
вас. Пазите шта потписујете јер је
ова седмица прилично нестабил-
на. Не скачите на прву лопту. Но-
вац стиже у мањим количинама.
Љубавна ситуација је мирна, мо-
гуће је познанство.

Енергија и снага вам се враћа-
ју, тако да ћете кренути у нове
пословне победе. Средином сед-
мице имаћете пријатно пословно
изненађење. Новац вам присти-
же – што планиран, што непла-
ниран. Стабилна љубавна ситуа-
ција.

Позитивна енергија вас плаши по-
сле пакла. Важни састанци после
15. октобра. Иако сте сумњичави,
ситуација се намешта у вашу корист.
Све ће вам ићи наруку. Могућа је ве-
ћа пословна понуда. Биће новца.
Добићете чудну понуду од старије
особе, па би било добро одбити је.

Време успеха је пред вама.
Имаћете и додатне изворе прихо-
да, а могућа је и понуда из ино-
странства за неки једнократни
посао. Новчани добици ће под-
мирити ваше обавезе, а можда
ће нешто и остати. Мања нерво-
за у љубавном животу.

Послови и финансије су у узла-
зној линији. Повољни разговори
и за нове послове или премештај
на ново радно место. Некако ће
вам све ићи наруку. Немојте пре-
више замерати партнеру, сви
имамо своје слабости.

Могуће је да ћете добити неку
казну или позив за суд. То није
ништа страшно. Не залећите се
превише на нове пословне пону-
де и не упуштајте се у ризичне
послове, не пише вам се добро.
Љубав је равна линија.

Успех на пословном плану је по-
ловичан. Радите колико морате,
на указане грешке не реагујте су-
више бурно. Финансије су про-
менљиве, могући су кварови у
кући, па и изненадни трошкови.
Незадовољни сте партнером. По-
јачан апетит.

Не драмите, не свађајте се, не
рашчишћавајте односе. Будите
стрпљиви. Вести које чекате о
послу могуће су крајем седмице.
На љубавном пољу не правите
нагле промене. Не стављајте тач-
ку на своју везу.

Могући су велики преокрети у
вашем пословном животу у на-
редном периоду. Очекујте успон.
Понуде ће стизати, али то не га-
рантује и много новца. Снала-
жљиви сте, па ћете искалкулиса-
ти. Не упуштајте се у везу са осо-
бом која је заузета.

Стабилност вам се полако вра-
ћа. Мање тензија на послу.
Предстоји вам неколико важних
састанака, а могућа је и нова по-
нуда. Финансије вам иду добро,
али не расипајте се као што зна-
те. Љубав вас ломи и не разуме-
те зашто се партнер љути.

Лепи и срећни преокрети. Звезде
су вам наклоњене. Не пристајте
на непроверене пословне понуде.
Новац вам само пролази кроз ру-
ке, а ви не знате куда одлази. Љу-
бавна ситуација је шарена, али не
враћајте се старим љубавима ко-
лико год то било примамљиво.

Спавајте, тако ћете најбоље
пребродити ову седмицу. Неза-
интересовани сте за нове пројек-
те, радите само колико је нужно.
Све остаје само на приликама.
Партнер вас подржава. Ако вам
се неко удвара, нека то остане
тајна.

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
9. септембра: Нину – Маја Кољанчић и Немања Машић; 14. септембра: Елену – Би-
љана и Раде Недељковић; 16. септембра: Николију – Мирјана Новаковић Мунише-
вић и Јануз Мунишевић; 17. септембра: Ленку – Јасмина и Драгиша Косовац, Ању –
Андријана и Павел Бртка; 18. септембра: Дуњу – Лидија Каранфиловска и Милош
Сиљаноски, Ленку – Дуња и Милош Вујновић; 19. септембра: Дуњу – Милица и Дра-
ган Димић, Асју – Ивана Ивковић Плескић и Владимир Плескић; 20. септембра: Те-
одору – Андријана Гајић и Иван Васић; 21. септембра: Петру – Јелена и Предраг До-
бротић, Јану – Ивана Мишков и Далибор Петковић; 24. септембра: Ему – Бојана Ан-
доновски и Бојан Здравковић, Наталију – Ивана Богдановић и Владимир Пурић; 26.
септембра: Адриану – Наташка и Данијел Сианта, Кристину – Ева и Павел Пољак;
28. септембра: Татјану – Милена и Мирослав Јовановић, Петру – Валентина и Влај-
ко Калкан, Николину  – Невена и Ђула Мендлер, Наталију – Марија Стефановски и
Предраг Гаћеша; 30. септембра: Наташу – Ивана и Бојан Филиповић.

Добили сина
9. септембра: Деспота – Александра и Радисав Ђуровић; 16. септембра: Луку – Ива-
на Рисовић и Ђуро Јовић; 17. септембра: Видана – Јасмина и Драгиша Косовац; 22.
септембра: Зорана – Борислава и Горан Стојковић, Василија – Милена и Александар
Веселиновић; 24. септембра: Стефана – Силвија Балог и Васа Плавкић, Кристијана –
Илона Нађ и Роберт Олас, Уроша – Јелена и Зоран Ристовски; 25. септембра: Андрију
– Јована и Сава Милошевић; 26. септембра: Богдана – Мирјана и Владимир Јокић, Во-
јина – Кристина и Дејан Јанићијевић, Стефана – Ружица Лазаревић, Павла – Татјана и
Васо Кркобабић; 28. септембра: Рељу – Исидора и Милисав Павловић; 29. септембра:
Михајла – Наташа и Ненад Балинт, Ненада –  Славица Јанков, Драгана – Бојана и Вла-
димир Тадић; 30. септембра: Луку – Марија и Владимир Кркобабић; 2. октобра: Вељ-
ка – Слађана и Миодраг Илић, Матеју – Ирена Јаковчевски и Јовица Вељковић. 

ВЕНЧАНИ

2. октобра: Наташа Ђорђевић и Зоран Живановић; 3. октобра: Елвира Херцог и
Владимир Димитријев; Милица Деспинић и Дарко Мирков; Данијела Грчић и Мар-
ко Стојановски, Дијана Смаиловић и Ненад Ђорђевић, Сања Китановска и Миро-
слав Јовановић, Миљана Игњатовић и Душан Ћалић; 4. октобра: Јелена Ђорђевић
и Бранимир Вељић; 8. октобра: Наташа Смедеревац и Жарко Петрић, Анкица Пе-
трић и Владимир Матић, Весна Тутуш и Милош Јовановић.

УМРЛИ

2. октобра: Душан Романдић – 1930; Катица Милосављевић – 1926, Анка Будисавље-
вић – 1926, Николија Петровић – 1926; 3. октобра: Петар Мартиноски – 1940, Чедо-
мир Денчић – 1930, Љубица Митковска – 1942, Момчило Грујин – 1930; 4. октобра:
Драган Гачић – 1965, Катица Милосављевић 1934, Зузана Шимакова – 1934, Душан
Мишковић – 1951, Матија Танасић – 1931, Катарина Симић – 1943,  Милан Сучевић –
1932; 5. октобра: Никола Богдан – 1933, Владимир Новаков – 1974, Лепосава Стоил-
ковић – 1936, Милка Арсић – 1936, Ана Срећковић – 1925; Блаже Јосов – 1958, Вуко-
сава Живанов – 1928, Слободан Ракочевић – 1938; 7. октобра: Милан Бабић – 1962,
Јосиф Вуловић – 1940, Ђурђевка Поповић – 1930, Мирослав Верзио – 1951, Јелица Ви-
толић – 1932, Мирјана Николић – 1924; 8. октобра: Душко Чолаковић – 1967.

РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8: ректорат, аквадукт, старатељ,

додавати, бруталан, макетари. Анаграм: „Ауто-Зоки”, власник

„Панчевца”. Стиховни анаграми: инкасант, амброзија. Скан-

динавка: богатство, алат, пред, ра, Об, ЕКВ, о, и, Рип, р, мета-

стаза, Милоје Ратковић, Арап, талионица, новинар, нв, цет,

едитор, наочари. Коњићев скок: Живот је као сладолед, ужи-

вај у њему док се не истопи.

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Речи су састављене од следећих слогова: А, БРУ, ВА, ДА, ДО, ДУКТ, КВА, КЕ,

ЛАН, МА, РА, РАТ, РЕК, РИ, СТА, ТА, ТА, ТЕЉ, ТИ, ТО.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. управа универзитета, 2. водовод постављен на

грађевини сличној мосту, 3. старалац, тутор, 4. дометнути, надодати, 5. суров,

окрутан (стр.), 6. израђивачи макета.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
БЛАГАЈНИК НА ТЕРЕНУ

Од куће до куће,

када све наплати,

НАСКИТАН се увек

са терена врати.

ОПАСНИ КОРОВ

Како уништити

ту опасну траву,

око тога дуго

РАЗБИЈАМО главу.

АНАГРАМ

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну

мудру мисао о животу.

ЖИ- -МУ У- ИС- -О

-ЛЕД, -ТО- КА- ЊЕ- -ЖИ-

ДОК -ВОТ -ВАЈ СЛА- НЕ

-ПИ. -ДО- СЕ ЈЕ У

ПРОДАТЕ ПАНЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ

ОВА(Ј)  ЗНАНИ  ЧОВЕК  КУПАЦ  ЛИСТА



вачке штрудле и купиново и
малиново вино.

Недалеко одатле стајала је
Људмила Медан из Панчева,
која не пропушта овај догађај;
купила је гулаш од дивљачи и
домаће колаче, док је њена ћер-
ка Марта уживала у домаћој ко-
басици са штанда месаре „Пап”.
Предраг Минић се, како наво-
ди, удао у Скореновцу, а због то-
га што је у браку с Мађарицом,
за ову прилику је направио срп-
ско-мађарски гулаш; благо је
љут, а од меса има срнетине,
дивље и домаће свиње.

Посебна атракција био је
пуковник у пензији Золтан
Дани. Он је покушао да од за-
борава отме старински специ-
јалитет од крменадли, кобаси-
ца и поврћа, припремљен у та-
њирастом котлићу. Тим гур-

манлуком својевремено је по-
частио и пилота који је за вре-
ме бомбардовања 1999. годи-
не управљао првим обореним
„невидљивим” авионом стелт-
технологије. Пошто је прежи-
вео тај пад, (не)срећни Аме-
риканац словеначког порекла
је пре извесног времена посе-
тио пензионисаног пуковника
у његовом дому у Скореновцу.

Подсећања ради, Дани је
предводио чувену неуништиву
јединицу противваздушне од-
бране наше војске, која је, по-
ред поменутог „стелта”, „ски-
нула” још неколико „невидљи-
вих” авиона НАТО алијансе.

И тако, свега има другог ок-
тобарског викенда у Скоре-
новцу...

СтарчеА. Живковић
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Ко воли пикантну a укусну
храну, никако не би смео да
пропусти јединствену манифе-
стацију која се сваког другог
октобарског викенда одиграва
у оближњем Скореновцу.

Тада то мало али складно
месташце, најјужније на свету
са апсолутно већинским ма-
ђарским живљем, доживљава
праву најезду гурмана. Улице
бивају начичкане штандовима
и котлићима у којима се крчка-
ју сласне „шпеције”, док на сто-
ловима распоређеним посред
пута љубитељи доброг залогаја
задовољавају рецепторе укуса.
Све то прати весела граја, а од-
личан штимунг ствара препо-
знатљива мађарска музика.

Атмосферу подижу и многи
гости из окружења, па чак и
из Мађарске, као и бицикли-
сти или занимљиви људи, по-
пут човека који је за време
бомбардовања оборио „неви-
дљиви” авион.

Нису изостали ни многи
Панчевци, које ни кишно и
прохладно време није осује-
тило да уживају на „Данима
мађарске кухиње”.

Осми „Дани мађарске кухи-
ње” приређени су од 9. до 11.
октобра у Скореновцу, у орга-
низацији локалне Месне за-
једнице и Савеза културно-
-уметничких друштава.

Најезда гурмана
Сама идеја је потекла од Ернеа
Данија, који је познат и као
творац скореновачког тури-
стичког чуда, а Илија Пирков,
потпредседник Скупштине
МЗ Скореновац, истиче да је у
почетку циљ био да се пред-
стави што разноврснија храна,
а када је прича узела маха, ис-
поставило се да многи мешта-
ни могу и да зараде продајући
своје специјалитете.

Догађај на неки начин по-
чиње већ у четвртак, када
крећу припреме и поставља-
ње штандова, а цело село за-

тресе права претпразнична
грозница. У организацију су
укључена и удружења попут
голубара и ловаца, а основци
излажу своје радове на тему
мађарске кухиње. 

Након свечаног отварања у
петак увече, зачињеног бога-
тим програмом и неизбе-
жним дружењем уз музику и
ђаконије, централног дана, у
суботу, најпре је организацио-
ни одбор проверио порекло и
исправност хране на штандо-
вима; потом је први човек
Скореновца поздравио кули-

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.

Полулабрадор
Мешанац који у себи има крви ла-
брадора пронађен је, без микрочипа,
у Омољици.

Пас је послушан и у доброј је конди-
цији, па се претпоставља да је побегао
из нечијег дворишта.

Уколико га неко препозна или же-
ли да га удоми, куца се налази у град-
ском прихватилишту у Власинској 1
(број телефона 352-148).

Лењивци
Два штенета, жен-
кице – дебеле, пре-
лепе и мирне, биће
средњег раста и од-
личан су избор за
некога (без обзира
на то да ли има дво-
риште или живи у
стану) коме су по-
требни друштво и
свакодневна рекре-
ација.

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.

ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА У ОБЛИЖЊЕМ СКОРЕНОВЦУ

ДАНИ МАЂАРСКЕ КУХИЊЕ

наре и излагаче, а ловци су
почетак означили свечаном
паљбом.

Тог момента се задимило
преко педесет котлића, орке-
стри су засвирали традицио-
налну мађарску музику, а
стотине гурмана убрзо су мо-
гле да уживају у свим врста-
ма паприкаша – свињском,
говеђем, овчијем, пилећем,
мешаном..., као и у мађар-
ском котлету, пилетини у
сафту с качамаком или љу-
тим кобасицама. Месари су
нудили свој богат асортиман

сухомеснатих производа и
разних специјалитета, а није
недостајало ни слаткиша ра-
зних сорти.

Специјалитет за „невидљивог”
пилота
Поред гостију из Мађарске,
тачније из два збратимљена
места (Кунсентмиклош и Ра-
кеве – у преводу Српски Ко-
вин, где је некад живело мно-
го Срба), на „Данима мађар-
ске кухиње” учествовала су и
друштва с територије нашегa
града.

Андраш Немет, председник
МКУД-а „Боназ Шандор” из
Иванова, навео је да је та ор-
ганизација редовни учесник
ове манифестације, као и да
су, овог пута, распродали све
колаче које су направиле
вредне чланице – Ана Фишер
је, рецимо, спремила питу с
медом, Ана Гуран кекс-торту,
а Јулијана Ангоди колаче с
маком. Ержебет Варга, пред-
седница КУД-а „Тамаши Арон
– везиље” из Војловице, рекла
је да су, иако су изложили де-
купаж и друге ручне радове,
неупоредиво боље ишле пите
с јабукама, шамролне, сло-

Oсновна школа „Доситеј Об-
радовић” из Омољице је од 5.
до 10. октобра занимљивим
садржајима обележила Дечју
недељу. То је била нова при-
лика да се, поштујући одгова-
рајуће међународне и домаће
позитивне прописе, утиче на
подизање нивоа дечјих права.

Овогодишњи слоган „Подр-
шка породици – најбоља подр-
шка деци” послужио је учени-
цима и наставницима као ин-
спирација да креирају и реа-
лизују мноштво активности, а
сама манифестација је отворе-
на хуманитарном акцијом под
називом „Друг – другу”, када
су ученици могли да некоме
коме је то потребно донесу по-
нешто од школског прибора и
других употребљивих ствари.
Акција даривања је наставље-
на у среду, 7. октобра, када су
трећаци првацима уручили
симболичне поклоне које су
сами осмислили. Наредног да-

на је у румунској православној
цркви одржан јавни час веро-
науке за ученике нижих разре-
да и њихове учитељице.

Централна приредба Дечје
недеље по традицији је скуп-
штина ученичких парламена-
та, која је приређена у четвр-
так, 8. октобра, а тема је била
породица као највећи живот-
ни ослонац. Том приликом је
свој рад представило десет
панчевачких школа и једна из
Плочице, а све је личило на
округли сто и право скуп-
штинско заседање. Истог дана
представници парламента су
се показали на делу, организо-
вавши хуманитарну журку за
ученике виших разреда. Сав
приход од улазница усмерен
је за помоћ једном ученику
првог разреда, који се тренут-
но налази у болници на лече-
њу и болест га спречава да ре-
довно похађа наставу.

На почетку и на крају Дечје
недеље школа је ученицима и
предшколцима поклонила две
бесплатне представе – „Асте-
рикс и Пипи полазе у школу”
и „Шта ћу бити кад порастем”,
док су забавиштанци и обда-
ништанци низом радионица с
вршњацима и родитељима,
као и уз „Балонијаду”, „Спорт-
ске игре без граница”, мали
дечји маскенбал и друге садр-
жаје показали да имају право
на много тога, а пре свега на
безбрижно одрастање у поро-
дичном окружењу.

ПРОТЕКЛЕ НЕДЕЉЕ У ОМОЉИЧКОЈ ШКОЛИ

Дечја недеља у знаку породице

Војловчанке

Ивановчанке на челу с председником

„Заседање” скупштине ученичких парламената

Пуковник Дани – некад мајстор за „стелтове”, а сада за „шпеције”

Страну припремио
Јордан 

Филиповић



Најмлађи такмичари Карате клуба
Динамо постигли су завидан успех
на Купу Војводине за полетарце, пи-
онире и наде, који је одржан про-
шлог викенда у Беочину.

Највредније трофеје су освојили
Милица Гагић и Дарко Спасковски,
сребром су се окитили Миљан Варса-
ковић и Огњен Чекеревац, а бронзе су
заслужили: Анђела Ђекић, Вања Че-
керевац, Андрија Радивојев, Сташа
Јевремовић, Горан Обућина, Лука
Богданов, Александар Здешић и Ни-

кола Ивановић. Иако овог пута нису
освојили медаље, одлично су се пока-
зали и: Софија Бубало, Тамара Драги-
чевић, Јелена Милентијевић, Антони-
је Ћулибрк, Лео Драган, Симон Дан-
губић, Стефан Стојковић, Борисав Је-
времовић, Ана Живојновић, Лука
Степанов, Катарина Петковић, Алек-
сандра Стоилковски, Ђорђе Ивковић,
Марко Форђарини, Милош Стефано-
вић и Немања Несторов.

Наредног викенда сениорска ре-
презентација Србије учествоваће на
традиционалном завршном турниру
Премијер лиге „Аустрија опен” у
Салцбургу. Из КК-а Динамо ће на-
ступити његови најбољи сениори
Слободан Битевић, Никола Јовано-
вић и Александар Шестаков. Кадети

и јуниори Динама ће се за то време
надметати на традиционалном тур-
ниру „Београдски победник”.

се затворили у „бункер”. Уз
све то, играчи из Сакула су се
ваљали по терену, покушава-
јући да „убеде” судију да су
јако повређени, а све ружне
сцене пратили су и громогла-
сни јауци „повређених”...
Циљ је био јасан – потпуна
опструкција игре и „крађа”
секунди.

Железничар се није преда-
вао, мада су његови фудбале-
ри, генерално, приказали јед-
ну од лошијих партија. Ипак,
у 81. минуту, капитен „дизел-
ке” Жељко Стајчић постигао
је леп гол, ударцем са ивице
казненог простора гостујућег
тима. И када се чинило да ће
дерби бити завршен без по-
бедника, судија Мијаиловић
из Вршца је у самом финишу
досудио једанаестерац за го-
сте, а сигуран реализатор нај-
строже казне био је Марко
Миловац: Железничар–Бо-
рац 1:2.

– Честитам домаћину на
коректном понашању. Терен
је био веома тежак за игру.
Ми смо дошли с циљем да по-
кушамо да из фазе одбране
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ФУДБАЛ ОСТАО У БЛАТУ
Очајан јужнобанатски
дерби у Панчеву

Гости до победе 
– с пенала

Најзанимљивији сусрет деве-
тог кола Српске лиге група
„Војводина”, које је одржано
прошлог викенда, одигран је у
нашем граду, на СЦ-у „Мла-
дост”. По правом јесењем, ки-
шовитом и хладном времену
снаге су одмерили домаћи
Железничар и Борац из Саку-
ла. После веома лоше фудбал-
ске представе радовали су се
гости, који су победили са 2:1.

Досадна киша која је пада-
ла готово без престанка није
омела више од 300 поклоника
најважније споредне ствари
на свету да присуствују јужно-
банатском дербију, али су они
после нешто више од 90 ми-
нута разочарани напустили
поприште окршаја, јер је то
била утакмица која ће брзо
бити заборављена. Меч је
протекао без правих акција,
безидејно су играли и једни и
други, „крало” се време, фуд-
балери су се ваљали по блат-
њавом терену и када није тре-
бало... Уосталом, српски фуд-
бал је одавно у каљузи, а про-
шлонедељна утакмица је била
права слика тога због чега је
тако.

Лоше време и тежак терен
свакако су утицали на игру,

али прво полувреме је проте-
кло без правих прилика за по-
годак на обе стране. Играло се
углавном на средини терена,
а стекао се утисак да је и јед-
нима и другима било важно
да не приме гол.

Ипак, у наставку сусрета
слика се мало променила.
Први су повели гости. У 58.
минуту је Далибор Стојковић
искористио једну одбијену
лопту и са само пет метара
савладао голмана Железни-
чара. Панчевачка „дизелка”
је од тог момента кренула
много агресивније ка голу го-
стију, а фудбалери Борца су

По веома хладном и кишо-
витом времену прошлог ви-
кенда је одржан традицио-
налан „Новосадски мара-
тон”, који је окупио преко
400 учесника из 15 држава.

Велики тријумф у свом
дебију у најтежој атлетској
дисциплини остварио је Ми-
лош Гашовић, атлетичар
панчевачког Динама. Он је
стазу дугу 42.195 метара
претрчао у времену од два
сата, 48 минута и  29 секун-
ди. Милош је овим тријум-
фом поставио и неколико
рекорда. Са тек напуњених
двадесет година постао је
најмлађи победник у исто-
рији ове атлетске манифе-

стације, а остварени резул-
тат представља најбрже вре-
ме за такмичаре од двадесет
година у Србији које је икада
забележено.

Атлетичари Динама и
професора Милета Угрена,
који је у нашем клубу заду-
жен за рад са дугопругаши-
ма, већ неколико година
освајају одличја на највећим
полумаратонским и мара-
тонским такмичењима у на-
шој земљи. Нема сумње да
тренутно ниједан клуб у Ср-
бији нема оволико квалитет-
них такмичара на дугим
пругама, као што их има Ди-
намо.

Свака част!

НОВОСАДСКИ МАРАТОН

ТРИЈУМФ МИЛОША ГАШОВИЋА

ШАХОВСКИ ШАМПИОНАТ СТАРОГ 

КОНТИНЕНТА ЗА КАДЕТЕ

МАРКО МЕЂУ НАЈБОЉИМА

Страну припремио

Александар
Живковић

ППААННЧЧЕЕВВААЧЧККИИ  „„ССТТРРУУЧЧЊЊААЦЦИИ””  УУЗЗ  ССААККУУЉЉААННЕЕ

Колико је био ружан прошлонедељни дерби и колико је

панчевачки фудбал дотакао само дно, потврдиће и следећи

податак.

Неки од панчевачких фудбалских „стручњака” који су гле-

дали утакмицу у појединим моментима су довикивали фудба-

лерима Борца и саветовали им да „легну” на траву кад се за

то укаже прилика, не би ли тако „откинули” мало времена?!

Ружно.

брзо прелазимо у фазу напада
и тако угрозимо противника.
Успели смо. Можда је све из-
гледало мало декадентно, али
фудбал се игра за бодове – ре-
као је тренер Борца из Сакула
Горан Мрђа.

За лошу фудбалску пред-
ставу криви су и домаћи фуд-
балери, који су се уклопили у
комплетно сивило.

– Била је ово наша можда
најлошија утакмица у досада-
шњем делу првенства. Први
гол смо примили несрећно,
после прекида, потом смо се
вратили у меч и изједначили,
али је у финишу, после једне
спорне ситуације, досуђен пе-
нал за госте. Нисмо успели да
дођемо бар до бода, али шта је
– ту је. Следи гостовање у Ши-
ду, морамо извући поуке из
овог дуела и покушати да се
вратимо на прави пут – иста-
као је капитен Железничара
Жељко Стајчић. 

После овог кола „дизелка”
заузима дванаесто место на
табели, са девет бодова, а Бо-
рац из Сакула је на месту ни-
же, са осам поена.

Викенд пред нама донеће но-
ва узбуђења свима онима ко-
јима је игра преко мреже нај-
ближа срцу. У петак, 16. окто-
бра, званично стартује нова
сезона у одбојкашким лигама,
а очи панчевачких љубитеља
овог спорта највише ће бити
упрте у ЖОК Динамо и Борац.

Панчевачке „лавице” у пр-
вом колу Суперлиге, већ у пе-
так, гостују у Суботици, где ће
одмерити снаге с домаћим
Спартаком. Популарне „голу-
бице” са севера Бачке јесу фа-
ворити, али Панчевке не путу-
ју тамо с белом заставом.

– Идемо да играмо што бо-
ље, а видећемо за колико ће то

бити довољно. Ја сам, због
обавеза с репрезентацијом Ср-
бије, са екипом око недељу да-
на, али најважније је да је Бо-
бан Радивојевић одлично од-
радио посао током припрема,
са играчицама које је имао на
располагању. Имамо пробле-
ма са склапањем екипе, по-
требан нам је један искуснији
техничар, а пред почетак лиге
имамо и пех да нам се повре-
дила Наташа Божић. Шта је –
ту је, у ходу ћемо решавати
спорне ситуације. Једно је си-
гурно: опет нам предстоји же-
сток рад како бисмо обезбеди-
ли опстанак у друштву најбо-
љих. Радује то што је костур

екипе остао на окупу. Ту су
Катарина Симић, Нина Ко-
цић, Николина Ашћерић, Је-
лена Лазић, Милена Спремо...
Остали смо без Јелене Петров,
која је отишла у Јединство,
али мислим да ће позицију
либера моћи да покрију Сања
Ђурђевић и Ања Владисављев.
Динамо има и Тијану Стојко-
вић, кадетску репрезентатив-
ку Србије. Она је будућност
наше одбојке. Наравно, тиму
смо прикључили и неколико
младих девојака, које ће сва-
како добијати прилику – ре-
као је Александар Владиса-
вљев, први тренер ЖОК-а Ди-
намо.

Одбојкаши Борца из Стар-
чева започињу трку за бодове
у Првој лиги у недељу, 18. ок-
тобра, у Горњем Милановцу.

– Најважније је да је екипа
здрава, спремна и орна да
пружи најбољу партију. Сва-
како да идемо на победу, јер је
наш циљ да покушамо да се
пласирамо у елиту. Ако то же-
лимо, онда морамо да побеђу-
јемо – истакао је Војислав Па-
вловић, тренер ОК-а Борац.

Старчевци су се знатно по-
јачали за нову сезону. По име-
нима, Борац има тим за најви-
ше домете. То сада треба по-
казати и на терену.

ПРЕД ПОЧЕТАК ОДБОЈКАШКИХ ЛИГА

ГОСТУЈУ И „ЛАВИЦЕ” И СТАРЧЕВЦИ

НАЈМЛАЂИ КАРАТИСТИ ДИНАМА УСПЕШНИ НА КУПУ ВОЈВОДИНЕ

КЛИНЦИ КРЕНУЛИ СТАЗОМ ШАМПИОНА

Крајем прошлог и почетком
овог месеца у Поречу је одр-
жано 25. Првенство Европе у
шаху за кадете. Такмичење
је трајало једанаест дана, а
учествовало је око 1.000 нај-
бољих младих шахиста из
тридесет једне земље са Ста-
рог континента.

Наш седмогодишњи сугра-
ђанин Марко Милановић,
званични првак Србије у ка-
тегорији до осам година, уче-
ствовао је на том шампиона-
ту као члан репрезентације
Србије и остварио одличан
резултат. Поред њега, који је
био и најмлађи такмичар из
Србије, нашу екипу је чинило

још двадесет кадета узраста
од осам до осамнаест година.
Марко је био један од наших
најбољих репрезентативаца,
јер је освојио пет поена из де-
вет партија. То је постигао
такмичивши се са старијима
од себе, а ако се погледа учи-
нак по годиштима, види се да
је Марко, заједно са по јед-
ном такмичаром из Русије и
Литваније, био најбоље пла-
сиран седмогодишњак на
шампионату.

Почетком наредног месе-
ца биће одржано и Светско
првенство за кадете, на којем
ће Марко такође бранити бо-
је наше земље.

ТТРРООФФЕЕЈЈИИ  ИИ  ЗЗАА  „„ООРРЛЛООВВЕЕ””

На Купу Војводине у Беочину за-

пажене резултате су остварили и

најмлађи чланови Карате клуба

Combat Eagle из нашег града.

Бронзаним медаљама су се

окитили: Анастасија Трајковски,

Тамара Обрадовић, Елсадаи Хис-

хам и Ахмед Равени, а учествова-

ли су и Богдан Здравковић, Хаи-

фа Равени и Мохамед Езарзах.



ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ 
У организацији Министар-
ства омладине и спорта, АСС-а
и Града Зајечара, прошлог ви-
кенда је одржана прва трка
Кроса РТС-а у овој години. АК
Тамиш се представио с три
такмичара, а освојио је златну
и бронзану медаљу.

У конкуренцији атлетских
школа златну медаљу у трци
на 500 м освојио је Стефан
Марић, док је у надметању де-
војчица на истој дистанци
Ана Драгојевић трећа стигла
на циљ. Сања Марић је заузе-
ла четврто место.

Друга трка из овог серијала
одржана је већ 10. октобра у
Пожаревцу, а у њој је АК Та-
миш такође зарадио две меда-
ље. Стефан Марић је овог пу-
та заслужио сребрно одличје,
Сања Марић је освојила брон-
зу, док се Ана Драгојевић пла-
сирала на пето место.

СЈАЈНИ АЛЕКСА
У Спортском центру „Шумице”
11. октобра је одржан међуна-
родни џудо-турнир у конку-
ренцији сениора, под називом
„Звонко Осмајлић”. Учествова-
ло је 90 бораца из: Словеније,
БиХ, Црне Горе, Хрватске, Бу-
гарске и Србије.

ЏК Динамо су представља-
ли Алекса Стојадинов и Мла-
ден Буља. Екипу је предводио
тренер Љубомир Станишић.

Са скором од три победе и
једног пораза, Алекса је освојио
бронзану медаљу, а Младен Бу-
ља се пласирао на седмо место.

ЗЛАТНА АНЂЕЛА
Најмлађи чланови БК-а
Панчево учествовали су про-
шлог викенда на турниру у
Вршцу, где су постигли вред-
не резултате.

Најуспешнија је била Анђе-
ла Витман, која је освојила
златну медаљу у конкуренци-
ји девојчица до једанаест го-
дина. Анђела се надметала и у
групи играчица до тринаест
година, у којој је заслужила
сребрно одличје. Наталија
Бохаревић се окитила брон-
зом, а надомак освајања тро-
феја била је и Сања Перић.

БК Панчево су представља-
ли и: Стефан Мијатовић, Игор
Дамјановић, Борис Куруц и
Михајло и Никола Борка.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Четвртак, 15. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ФМП СИГУРАН У ПАНЧЕВУ
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Pedersen

ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Дб8)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА

Г. Милановац: ТАКОВО–БОРАЦ

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Н. Пазова: МЛАДОСТ–ПАНЧЕВО

мушкарци

Зубин Поток: МОКРА ГОРА – ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Кикинда: КИКИНДА–ЈАБУКА

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Врбас: ВРБАС – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–БНС

недеља, 16.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Шид: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Б. Црква: БАК–БОРАЦ

Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ЈУГОСЛАВИЈА

Б. Н. Село: СЛОГА–ЈЕДИНСТВО

Војловица: МЛАДОСТ – МЛАДОСТ (О)

Алибунар: БУДУЋНОСТ – ДИНАМО 1945

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Баваниште: БСК–СТРЕЛА

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Панчево: „МИКА АНТИЋ” – СПАРТАК

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПОЛЕТ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО – БОР РТБ 24:26

мушкарци

Панчево: ДИНАМО–ЦРВЕНКА 31:16

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–ЖСК 27:26

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–ФМП 69:88

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ТОПОЛА 50:73

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ДИНАМО 67:83

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ 1:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО 1945 – МЛАДОСТ (В ) 9:0

Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА 3:1

Качарево: ЈЕДИНСТВО – Ц. ЗВЕЗДА 1:1

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВЛАДИМИРОВАЦ 2:1

Старчево: БОРАЦ–ВОЈВОДИНА 2:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Долово: ДОЛОВО–БСК 5:1

Иваново: СТРЕЛА–ОМЛАДИНАЦ 3:0

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ 6:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Самош: ПОБЕДА – „МИКА АНТИЋ” 1:5

Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ 2:2

неколико месеци није имао
прву поставу на располагању,
а камоли кад су се играле
пријатељске утакмице...

Наравно, не сме то бити
оправдање због два пораза у
низу на почетку такмичења,
али од те чињенице се не може
побећи. Тамиш је био недо-
вољно квалитетан за доброг
ривала, а кад се погледа стати-
стика и оно што смо видели на
терену, недостајало је од свега
по мало да се стигне до повољ-
ног утиска. Само искусни
Иван Смиљанић се истакао у
поразу, малу помоћ је имао од
Душана Милошевића, а оста-
ли могу и морају много боље.

У Првој српској лиги ко-
шаркаши Крис-кроса угости-
ли су Тополу и изгубили са

50:73. Утакмица је била фер и
коректна, али извесна од са-
мог почетка.

– Појединци из нашег тима
као да нису били на утакми-
ци. Противник је то искори-
стио. Свака част квалитетној
и искусној екипи Тополе.
Одржали су нам лекцију из
кошарке и односа према игри
– истакао је Вук Станимиро-
вић, први тренер тима из на-
шега града.

Прошлог викенда је старто-
вала трка за бодове и у Другој
српској лиги, а Динамо је по-
бедио Омладинац у Новим
Бановцима са 67:83.

– Успели смо да забележи-
мо веома важну победу на тра-
диционално тешком гостова-
њу. Од самог почетка смо кре-

Момци из Железника
савладали Тамиш

Крис-крос поражен,
Динамо победио

У другом колу КЛС-а, које је
одиграно прошлог викенда,
кошаркаши Тамиша су изгу-
били од ФМП-а из Железника
са 69:88, по четвртинама:
19:22, 15:23, 17:24 и 18:19.
Сусрет у Хали спортова на
Стрелишту пратило је око 400
гледалаца.

Тим из предграђа српске
престонице оправдао је улогу
фаворита у овом дуелу. Био је
бољи од ривала у већем делу
утакмице, а предводио га је
одлични Филип Човић, капи-
тен тима. Плејмејкер гостију
је упоредо низао поене и аси-
стенције, па Апићу, Давидов-
цу, Бурсаћу и Добрићу није
било тешко да допринесу си-
гурном тријумфу. На другој
страни, Тамиш је у ову утак-
мицу ушао с великим пробле-
мима. Никад раније се није
догодило да само десеторица
играча изађу на паркет овда-
шњег храма спорта, али и то
довољно говори с колико бри-
га су се сусретали играчи и
стручни штаб угледног спорт-
ског колектива из нашега гра-
да. Повреде и болест играча
узимају данак од почетка
припрема, а сада, кад је пр-
венство стартовало, веома до-
бро се уочава колики је недо-
статак то што сви играчи нису
здрави. Бојан Јовичић ни на
једном тренингу у последњих

нули изузетно агресивно, што
нам је и донело осетнију пред-
ност. Домаћини су до полу-
времена успели да се резул-
татски врате у утакмицу, пого-
дивши неколико шутева ван
линије 6,75 метара. Ипак, у
наставку смо „прочитали”
игру Омладинца, а с неколико
контранапада, чврстом одбра-
ном и контролом дефанзивног
скока, успели смо да направи-
мо осетнију предност крајем
треће четвртине, па победа
више није долазила у питање
– истакао је Ненад Раковац,
тренер Динама.

У тиму из Панчева посебно
су се истакли Милан Штимац,
Миљан Раденковић и Саша
Радовић. 

С. Дамјанов

Репрезентација Србије у аме-
ричком фудбалу убедљиво је
победила Мађарску с резулта-
том 56:0 у квалификационој
утакмици за Европско првен-
ство Б-групе, која је одиграна
у суботу, 10. октобра, на ста-
диону ФК-а Вождовац у Бео-
граду.

Дрес репрезентације Србије
у том сусрету носили су Ми-
лош Јанковић и Братислав
Бошњак, чланови панчевач-
ких Пантера. Они су умного-
ме допринели овом успеху,
као и Бојан Милић и Предраг
Дурлић, такође Панчевци, ко-
ји су били део стручног штаба

националног тима. Иако је
падала киша, због чега је по-
сећеност на овом мечу била

слабија, наша селекција је
играла на високом нивоу, а
убедљив тријумф довољно ка-

зује како су се одвијале ства-
ри на терену.

У директном преносу на
„Спорт клубу” љубитељи аме-
ричког фудбала су се могли уве-
рити да имамо тим који је до-
стојан предстојећег такмичења.

Европско првенство у Б-гру-
пи биће одиграно наредне го-
дине у Италији, а поред Србије
и земље домаћина, учествова-
ће и Швајцарска, Русија, Изра-
ел, Чешка и победник сусрета
Белгија–Холандија. Ко буде
победио у овој скупини репре-
зентација, састаће се с Дан-
ском или Шведском у баражу
за попуну А-групе. С. Д.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ ИЗБОРИЛА ПЛАСМАН НА ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ

БОШЊАК И ЈАНКОВИЋ ДОПРИНЕЛИ УСПЕХУ

ПАНЧЕВО МЕКА СТОНОГ ФУДБАЛА У СРБИЈИ

ОТВАРАЊЕ МОДЕРНОГ 

ТРЕНИНГ ЦЕНТРАУ земунској хали
„Пинки” у неде-
љу, 11. октобра,
одржан је први
турнир у метном
с т р е л и ч а р с т в у
под називом „Куп
Земуна”, којим је
отворена нова се-
зона у надметању
у дворани. У вео-
ма јакој конку-
ренцији СК Пан-
чево је наступио
са шест такмича-
ра, који су оства-
рили запажене
резултате.

У гађању олим-
пијским стилом у
надметању сенио-
ра Ненад Димић је освојио
бронзано одличје. Ветерани
Душан Грбић и Ивица Шпе-
хар зарадили су сребро одно-
сно бронзу, а пионир Јован
Шпехар освојио је сребрну
медаљу. Петар Смуђа је гађао

у компаунд стилу и показао је
највише – окитио се највред-
нијим одличјем.

СК Панчево ће приредити
турнир 6. децембра, када ће
прославити и 34. рођендан.
Клуб из нашега града је основан
4. децембра 1981. А. Ж.

ПОЧЕЛА ЗИМСКА СТРЕЛИЧАРСКА СЕЗОНА

НА СТАРТУ – ПЕТ ОДЛИЧЈА

У петак, 16. октобра, у 17 са-
ти, у нашем граду ће свечано
бити пуштен у рад први тре-
нинг центар за стони фудбал у
Србији, који се отвара од по-
кровитељством ресора за
спорт Града Панчева и Алек-
сандра Фаркаша, члана Град-
ског већа задуженог за спорт.

Свечаном чину ће прису-
ствовати репрезентативци Ср-
бије, као и многе познате лич-
ности из света спорта, културе
и забаве. Тренинг центар ће
бити отворен у Улици Вука
Караџића 2-б (пасаж преко
пута Градске управе Панчева).

Федерација стоног фудбала
Србије претходних година је
организовала велики број тур-
нира широм земље, а послед-
ње три године је учествовала и
на такмичењима у иностран-
ству. 

– Како бисмо што боље
представљали себе, овај спорт

и своју земљу, одлучили смо
да уз помоћ пријатеља и спон-
зора отворимо први тренинг
центар стоног фудбала. У на-
шем центру ће се налазити
столови реномираних произ-
вођача, верификованих од
Међународне федерације сто-
ног фудбала, чија смо члани-
ца постали ове године. Коли-
ко је ово важна ствар за нас,
говори и чињеница да је ово
један од три тренинг центра у
региону, с обзиром на то да
објекти овог типа постоје још
само у Софији и Грацу – рекао
је наш суграђанин Милош
Ђорђевић, председник Феде-
рације стоног фудбала Србије.

Почетак рада овог тренинг
центра је најбоља најава међу-
народног турнира „Балкан
куп”, који ће бити одржан од
23. до 25. октобра у дворани
„Аполо”.

А. Ж.
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Никола 
Нинковић, 
кошаркаш:
– У суботу и недељу 
ћу имати две утакмице,
па ће ми у игрању 
фудбала највећим 
делом и проћи овај 
викенд. Током сезоне
је углавном тако.

Миња 
Вaрсаковић, 
каратисткиња:
– Тренирам карате, 
а баш ове суботе идем
на једно такмичење. 
У недељу ћу се видети 
с друштвом, а мораће
мало и да се учи.

Петар Станић,
фудбалер:
– Ако не буде кише,
обавезно је виђење 
с другарима и мало
пикања фудбала. 
У недељу идем у
Београд на праву 
фудбалску утакмицу,
у којој и сам учествујем.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

З. Компар З. Спремо

Позор...

Много наших суграђана је на пола пута до зимске топлине.

Наручили су огрев на време, платили у договореном року, али

је испоручилац мало закаснио.

И све би било лепо и красно да је каснила и киша.

Припреми се...

Они који се још увек нису припремили за предстојећу зиму има-

ју какве-такве шансе.

Изгледи им нису гори од изгледа наше кошаркашке репрезен-

тације да оде на предстојећу Олимпијаду.

А много су бољи од шансе наше фудбалске селекције да оде

на Европско првенство.

Да би се огрејали једино ће морати да прођу кроз живо блато,

плаћање више цене, сечу мокрих трупаца и дим који прави вла-

жно дрво.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Сад!

Од свих еколошки савремених и технолошки модерних система

грејања, ми смо најпре усвојили ложење пресоване пиљевине.

Пелет је компактан, лепо упакован, високо калоричан и оста-

вља сасвим мало пепела.

Добро, усисивач је ту само као златна резерва.

И нема те сунчеве енергије, топлотних пумпи или геотермал-

ног система који се могу мерити са угођајем кад у фуруни пла-

мен запуцкета.

Панчевци лако савладали
Црвенку

Девојке изгубиле, Јабука
одлична у дербију

У четвртом колу Супер Б лиге, које је
одиграно прошлог викенда, рукомета-
ши Динама су у Хали спортова на
Стрелишту победили Црвенку с 31:16
(16:8). Тај дуел је пратило неколико
стотина гледалаца.

Утакмица је била извесна од самог
почетка, као ретко када у сусрету ових
ривала. Већ после неколико уводних
минута било је јасно да Панчевци има-
ју квалитет, али и много расположеније
играче. Млади голман Никола Радова-
новић бравурама је додатно мотивисао
саиграче, а онда су голови почели да се
нижу као на траци. Уверили смо се још
једном да је одбрана Динама главни
ослонац екипе, а Бранко Радановић је
предводи на маестралан начин. Због
тога је у нападу било много течних ак-
ција и лепих голова. Јован Стојановић
је на позицији средњег бека био главни
асистент саиграчима, а са шест постиг-
нутих голова и први стрелац екипе.
Миломир Радовановић, Миљан Буњев-
чевић и Јован Сремчевић нису само бу-
дућност клуба из нашега града, јер како
играју, они представљају реалну снагу
Динама у овом тренутку.

За Панчевце није било проблема у
овом мечу. Водили су убедљиво до
краја и заслужено славили. Овог ви-

кенда пред њима је право спортско ис-
кушење. Иду на Косово, на мегдан Мо-
крој гори. Сусрет се игра у Зубином
Потоку, а експедиција овдашњег клуба
на пут креће још у петак, дан пре су-
срета, што довољно говори о томе с ко-
лико озбиљности динамовци прилазе
новом противнику.

Рукометашице ЖРК Панчева су по-
ражене и трећи пут у новом првенству.
У суботу, 10. октобра, у Хали спортова
на Стрелишту победио их је тим Бора
са 24:26.

То је било боље издање изабраница
Игора Шуловића у поређењу с губит-
ком бодова од Јуниора, али недовољно

добро да се стигне бар до нерешеног
исхода. Док Светлана Ничевски и ње-
не саиграчице још увек траже добру
игру, ривалке зналачки кажњавају сва-
ку њихову грешку. Појачани Бор, је-
дан од лидера на табели Супер Б лиге,
имао је сталну резултатску предност,
али су Панчевке у завршници успеле
да сусрет додатно драматизују. Прак-
тично, сустигле су вођство гошћи, али
нису имале снаге за потпуни преокрет.
Било како било, утисак се поправља, а
још квалитетнији рад донеће и резул-
татски бољитак.

Рукометаши Јабуке су били одлич-
ни у дербију кола против ЖСК-а из
Жабља. Они су у недељу, 11. октобра,
савладали врло доброг ривала са 27:26
и тако остали непоражени на свом те-
рену и после треће утакмице. Вредело
је погледати овај меч. Није изостала
добра партија ривала, било је доста го-
лова и атрактивних потеза, а драма са
срећним крајем за Јабуку оправдала је
назив дербија.

Далибор Брети је доминирао на го-
лу домаће екипе. Имао је двадесет од-
брана и био је главни ослонац тима.
Млади Мирјанић и Јовановски су да-
ли огроман допринос свом тиму, а гол
Савића за победу, само три секунде
пре краја дуела, одушевио је неколико
стотина навијача у дворани у Јабуци.
Дуго је трајао аплауз победницима, а
свеукупни утисак о приказаној игри
изабраника Жикице Милосављевића
више је него позитиван.

С. Дамјанов

СС  РРУУККООММЕЕТТННИИХХ  ТТЕЕРРЕЕННАА

МОЋНИ ДИНАМО

Светске шампионке 
у Новом Селу

Новосељански бриџ клуб БНС је у не-
дељу, 11. октобра, у својим простори-
јама организовао турнир за попуну
Прве бриџ лиге Србије, на којем су
учествовали и Кикинда и два новосад-
ска клуба – НСБК и „НС1 јуниор”.

После двокружних мечева први је
био домаћи БНС, с пет победа и јед-
ним поразом, и тако је постао члан
елитног друштва. Тај резултат добија
на снази ако се зна да прва лига броји
свега осам чланова. Подсећања ради,
бриџ клуб из Новог Села се и протекле
сезоне надметао у најјачој државној
конкуренцији, али је заузео шесто ме-
сто и преко ових квалификација морао
да се избори за статус прволигаша. До
овог успеха Новосељане су довели Ана
Брајовић, Станко Милановић, Владан
Николић, Јово Кнежић, Младен Кара-

БАРАЖ ЗА ПОПУНУ ПРВЕ ЛИГЕ

НОВОСЕЉАНИ ПОНОВО У ЕЛИТИ

панџић и Зоран Лауташ. Ново држав-
но првенство стартоваће 8. новембра.

Интересантно је да ривалима (из
клуба „НС1 јуниор”) нису помогле ни
Јована Зорановић и Селена Пепић, које
су на четвртом светском јуниорском
првенству, одржаном у августу у Опа-
тији, освојиле титулу шампионки у

женској јуниорској конкуренцији. Њи-
ма је, у име новосељанске Месне зајед-
нице и локалног бриџ клуба, речи до-
бродошлице упутио Зоран Лауташ,
председник БК-а БНС, који је поводом
великог јубилеја – 250 година од на-
станка места светским – шампионкама
уручио пригодне поклоне. Ј. Ф. 


