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цена 40 динара

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Број 4580, година CXLVI

Примена калориметара
одлаже се на годину дана

Према незваничним информацијама
са састанка странака владајуће пан-
чевачке коалиције одржаног у среду
увече, 15. октобра, на наредној сед-
ници локалне Скупштине, заказаној
за 24. октобар, неће бити донета Но-
ва градска одлука о грејању што про-
писује наплату даљинског грејања
према утрошку топлотне енергије ко-
ји се мери на подстаницама.

Уместо тога, постигнут је начелни
договор да се одборници изјасне о
одлуци да се такав систем наплате
грејања одложи на годину дана, да-
кле до 15. октобра 2015, када треба
да почне следећа грејна сезона. За
овакав предлог гласале су све стран-
ке осим Либералнодемократске пар-
тије, чији представници су били за
то да се с применом калориметара
почне од ове грејне сезоне.

Подстицање
равноправности у друштву
» страна 8
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Незваничне информације којима
„Панчевац” располаже говоре да би
увођење калориметара у подстани-
цама, због промене начина обрачу-
на утрошка топлотне енергије, до-
вело до извесног поскупљења греја-
ња, те да би рачуни били осетно ви-
ши за станаре зграда с лошом то-
плотном изолацијом и пропалом
столаријом.

Можда су баш због тога владајуће
партије одлучиле да се овај начин
плаћања даљинског грејања одложи
на годину дана, а да се за то време
покуша обезбеђивање повољних кре-
дита за куповину индивидуалних ка-
лориметара и за изолацију станова.
Наиме, локална власт се договорила
да Градској стамбеној агенцији и
ЈКП-у „Грејање” да задатак да убрзо
почну преговоре с банкама о обезбе-
ђивању повољних зајмова за кори-
снике система грејања. Детаљи ће
бити познати наредних дана када
овај политички договор буде конкре-
тизован. Како тек предстоји писање
једне такве одлуке чији битни еле-
менти тек треба да буду утврђени,
постоји могућност да она не буде до-
нета на скупштинској седници кра-
јем наредне недеље, већ на првој
следећој која би требало да буде у
новембру.

Одборници ће се 24. октобра изја-
вити о низу предлога одлука, а оче-
кује се и да ће тада потврдити пред-
лог градоначелника Павла Раданова
да се за почасног грађанина Панчева
прогласи Мајкл Девенпорт, шеф
Мисије ЕУ у Србији, а за заслужног
грађанина пуковник Зоран Величко-
вић, заменик команданта Специјал-
не бригаде Војске Србије.

Д. Вукашиновић

ДОГОВОРЕН ДНЕВНИ РЕД НАРЕДНЕ СКУПШТИНЕ

НЕЋЕ БИТИ ОДЛУКЕ О ГРЕЈАЊУ

Због посете Путина

наши односи са

Европском унијом

мало ће захладнети.

Због прекинуте

фудбалске утакмице

са Албанијом

захладнеће наши

односи и са 

УЕФА.

Ни са нашим 

најстаријим 

суграђанима, 

због најављеног

смањења пензија,

односи неће бити

баш топли. 

Ледени дах 

дунуће и због 

ММФ-а и новог

државног

задуживања.

А коначно ћемо

се смрзнути кад 

добијемо нове 

рачуне из „Грејања”.

Предраг Патић, шеф локалног
ЛДП-а и градски већник за комунал-
не делатности, раније је изјављивао
како је доношење нове одлуке о гре-
јању заправо усклађивање са законом
из те области, који је ступио на снагу
пре месец дана. Он је рекао како ка-
лориметри на подстаницама не би
омогућили праву штедњу енергије и
породичних буџета, јер би се укупна
потрошња делила пропорционално
на све станаре у зградама, па би неки
морали да плаћају евентуално нера-
ционално понашање комшија, али је
додао како би нова одлука омогућила
грађанима да и у своје станове уведу
мераче потрошње топлоте, чиме би
се добио пуни ефекат ове мере.

Берба кукуруза 
и сетва пшеница
» страна 6

Повучен оспоравани акт уз противљење ЛДП-а

За овогодишњу Новембарску на-
граду Панчева кандидована су 24
Панчевца или организације с тери-
торије града, а за неке од њих било
је по два и више предлога. Они су
номиновани за најразличитије
области рада, а највише у области
културе и уметности, медицине и
просвете.

За разлику од ранијих година, за
достигнућа у области новинарства
стигла је само једна номинација, а

први пут од када се додељује ово
признање, на адресу Градске управе
је стигао предлог за награду у обла-
сти безбедности.

Рок за слање предлога је истекао у
среду, 15. октобра, и очекује се да ће
наредних дана бити одржан први са-
станак градске комисије која одлу-
чује о томе коме ће од кандидата на
свечаној седници Скупштине града,
8. новембра, бити уручено највише
градско признање. Д. В.

СТИГЛЕ КАНДИДАТУРЕ ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ

Сад комисија одлучује



апарата, коштао више од десет хиља-
да немачких марака!)

Сувишно је и објашњавати да, по-
сматрано из угла обичног грађанина
и потрошача, монополи представља-
ју катастрофално решење, односно
легализовану пљачку. И да свака
озбиљна држава, којој је стало до
здраве економије, мора да их сузби-
ја и онемогућава, а никако да их сво-
јим мерама још и ствара.

А у Србији смо управо добили но-
ви монопол. Реч је о јавним беле-
жницима! Склапање, овера и напла-
та уговора о промету некретнина за-
коном је гурнута у руке стотинак но-
тара и тако је код нас озваничена но-
ва врста нечијег искључивог права,
односно монопола.

И можда је ово тек почетак. Мо-
жда ћемо ускоро законом добити са-
мо тридесетак атестираних новина-
ра (са искључивим правом да се баве
писањем текстова за народ), десетак
овлашћених књижевника, пет ли-
ценцираних политичких коментато-
ра, педесетак цертификованих фри-
зерки, шест опуномоћених штројача
вепрова...

Једино смо сигурни да нам држава
неће ограничити број кафанских пе-
ваљки, познатијих као „екстрадне
уметнице”, као ни сву силу овда-
шњих продаваца магле и сличних
шибицара.

З. Сп.

До пре дан-два мало ко је знао шта значи реч „дрон”, а довољно је било да се догоди покушај одигравања
фудбалског меча између Србије и Албаније, па да сви све о њему сазнамо. Хајде да пробамо да скоцкамо
расуло остало иза одрона порука скотрљаних у јавност од лансирања дрона, тј. у последња 24 сата.

Драгомир Анђелковић, човек ког представљају као политичког аналитичара и чије се мисли, упадљиво,
баш увек поклапају са ставовима владајуће странке, први се сетио да изговори како су у догађај, не инци-
дент, умешани „држава Албанија и неки центри моћи из ЕУ”, као и да су све то „систематично испланира-
ли и спровели они који не желе да Путин посети Београд”. Његов колега Радун је додао да је све режира-
но како би се „поручило властима у Београду да је могућ хаос уколико се у присуству председника Русије
организује војна парада”.

Председник државе Николић казао је да је извршен атентат на успостављање пријатељства између Срби-
је и Албаније, али и да се ради о промоцији бескруполозне и неоствариве идеје о „Великој Албанији”. До-
дао је да је „очигледно да ће Албанији бити потребне деценије, ако не и векови да постане нормална држа-
ва, без мржње према Србији”, као и да је безумну акцију требало најоштрије да осуде државни врх Албани-
је и њена јавност. Поентирао је рекавши да је „недостајала само експлозивна направа у летелици, па да се
стекне утисак о повезаности са терористом број један у свету”, те да је „посебно забрињавајућа чињеница
да стотине Албанаца с Косова и Метохије учествују у терористичким акцијама у Ираку и Сирији.”

Премијер Вучић казао је да је предметни инцидент најтежа политичка провокација с три циља: да се по-
низи српски народ, да се изазове дугорочна нестабилност на Балкану и да се утиче на дневнополитичке
прилике у Србији. Он никако неће, ако тако што буде писало у извештају Европске комисије, прихватити
„оцену да су сви подједнако криви”, а Србија ће успети да спречи туђе територијалне претензије. Разлог ви-
ше за то је чињеница да је, како каже, три сата пред утакмицу „упозорио европске партнере на могуће про-
вокације”. Објаснио је да је очигледно да је „неко хтео да уради нешто да би изазвао хаос”, као и да је „на-
мера албанских екстремиста била да се Србија покаже као земља нетрпељива према различитостима”.

Одлуку о томе да ли ће инцидент одложити већ  заказану посету албанског премијера Едија Раме, који
(је) треба(ло) да буде први државник из те земље званично угошћен у Београду у последњих седам децени-
ја, донеће Вучић лично. „Сачували смо образ, и банди лажних албанских званичника који су били у свеча-
ној ложи показали јасну разлику између нас и њих. Држава ће предузети све законом предвиђене мере да
се казне сви починиоци за које се утврди да су чинили кривична дела”, обећао је Вучић.

Посланик СНС-а Дрецун изјавио је да је све што смо видели „добро планирана и данима припремана дивер-
зија” у организацији званичне Тиране. Послата је, каже, „снажна дестабилизујућа порука и већ се показало да
Албанија не може да прихвати да заједно са Србијом гради просперитетну добросуседску сарадњу”, а све то
„доводи у сумњу добре намере Албаније и чини несврсисходном посету премијера те земље Србији”.

А председник Владе Албаније Еди Рама „твитнуо” је врло брзо по прекиду утакмице следеће: „Поносни
на црвено-црне док је било фудбала у игри и шансама, на жалост по суседе који су оставили лош утисак
приредбе”. Сутрадан је имао допуну: оценио је да је то што се догодило у Београду „била представа наси-
ља и расизма” и поручио да се такви инциденти не могу догодити у Албанији, „која неће пасти на тај ни-
во”. „Албанија и Албанци су одлучни да буду модел надахнућа за будућност”, Рамине су речи.

Верује свом брату Олсију, првоосумњиченом да је управљао беспилотном летелицом, који каже да нема ни-
шта с тим и да не разуме одакле је дошла та прича: „Полицајци су прегледали све. Показао сам им амерички
пасош и камеру”. Бивши председник и премијер Албаније Сали Бериша огласио се на „фејсу” овом поруком:
„Варвари су побеђени”. Косовски премијер Хашим Тачи је досолио: „Варварски и кукавички чин Србије”.

Председница ДСС-а Санда Рашковић Ивић рекла је да се ради о великом поразу државе Србије. И она је
причала о томе како је било могуће донети и експлозив на стадион, па због тога очекује „смене или остав-
ке оних чија је ово кривица”. Казала је и да је „за грађане ово порука да досадашњим попуштањем и про-
меном косовске политике Србија није учинила ништа у своју корист”, већ да је „напротив, идеолозима Ве-
лике Албаније дата вера да никада нису били ближе свом циљу”. Коштуница др Војислав о томе, јавно, не
мисли ништа; он је дефинитивно ове недеље отишао у политичку пензију.

Ево још једне вести: амбасадор Албаније у Београду Иљир Бочка био је данас у Министарству спољних
послова Србије где му је уручен демарш због инцидента на утакмици.

Европска унија је „разочарана прекидом фудбалског меча због чина провокације”, речи су Маје Коцијан-
чич, портпаролке високе представнице ЕУ Кетрин Ештон. Она је казала и да ЕУ „сматра да су српске вла-
сти показале професионализам у решавању те ситуације”, и као „такође важно” истакла да „ЕУ одбацује
тврдње изнесене у неким српским медијима да је Европска унија одиграла било какву улогу у томе”. По-
себно је подвукла „значај регионалне сарадње и планиране посете албанског премијера Едија Раме Срби-
ји кроз неколико дана”.

Хајнц Вилхелм, амбасадор Немачке у Београду, изјавио је да се нада да овај инцидент неће имати неке
даље последице. Он сматра да је најважније да политички лидери обеју земаља треба да „покажу смире-
ност и уздржаност”.

Куд то Вилхелм није више пута рекао у уторак увече; онда не бисмо током целог дана после тога слуша-
ли ток надметања за најбеснијег и најнеуздржанијег политичара.

Али, дрон је, попут експлозије, покренуо запаљиви одрон ставова и мишљења, који говоре и о говорни-
цима. Да све то нама лепо, црно на бело, остане записано...

О монополу и
штројењу вепрова

Најлакши и најједноставнији на-
чин да се неко обогати јесте да му
држава обезбеди монопол на про-
дају какве робе. Па макар то биле,
на пример, и обичне пертле! Само
тоталне будале и неспособњакови-
ћи од тога не би успели да направе
богатство. Чак ни за пертле не тре-
ба трошити речи на то како би то
уносан бизнис био: огромне коли-
чине куповала би војска, па поли-
ција, па они који се баве обезбеђе-
њем, па пошта, па путари, па јавна
предузећа... О обичним грађанима
да и не говоримо. По закону вели-
ких бројева, макар зарада од јед-
ног пара пертли била минимална,
у коначном збиру биле би то
огромне паре.

Исти случај као с робом је и моно-
пол у пружању услуга. Треба се само
подсетити дружине Карић, којој је
Милошевићев режим почетком де-
ведесетих година прошлог века дао
десетогодишњи монопол на мобил-
ну телефонију. И одмах је Богољуб,
продајући прикључке десетоструко
скупље него што им је била цена у
Европи, постао богат као Крез. (Под-
сетимо, на почетку је прикључак на
мрежу, без мобилног телефонског

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Кад је тата био мали играо је некакве кликере.

У једном од милион спејс-шатл шопова, свакодневно

Снимио Богдан Петров
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• Ја знам колико су наши политичари тешки. Тачно онолико за
колико су олакшали свој народ.
• Оптимиста је песимиста без искуства.
• На једно уво ми уђе, а на друго изађе. То се зове слободан
проток информација!
• Гласали смо за најспособнијег, најпаметнијег и најбољег. Ни-
смо били у позицији да бирамо.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПОЛИЦИЈИ СЕ ПОНЕКАД ДЕСИ ДА УХАПСИ 

И НЕКОГ КРИМИНАЛЦА. КО РАДИ, ТАЈ И ГРЕШИ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 16. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Неопходно 
постављање још
звучних семафора
у нашем граду

Процењује се да у Србији жи-
ви око 12.000 слепих и слабо-
видих особа, а само 14 одсто
њих се самостално креће.
Они, као и сви други грађани,
имају право на самостално
кретање, али то им је често
ускраћено. Како би се указало
на проблеме слепих особа и
промовисала њихова већа
безбедност у саобраћају, Ује-
дињене нације су 1992. годи-
не установиле Светски дан
слепих или Светски дан белог
штапа (15. октобар).

Тај празник, као и сваке го-
дине, обележили су и члано-
ви Међуопштинске организа-
ције Савеза слепих Србије
Панчево заједничком шет-
њом с корисницима Дома за
слепе, од седишта организа-
ције до Градске управе, где су
се састали са др Миланом
Трифуновићем, чланом Град-
ског већа задуженим за
здравство. У Дому за слепа
лица, у оквиру прославе овог
дана, недавно је одржан и
турнир у доминама.

Чланови Међуопштинске
организације с којима смо
разговарали задовољни су
условима у којима живе.

– Мислим да је доста учи-
њено за нас и да су путеви
много безбеднији. Имамо

ШЕТЊА ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА БЕЛОГ ШТАПА

ЗАПОСЛЕЊЕ НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ

Четвртак, 16. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Вакцине против грипа ове го-
дине су нешто раније стигле у
панчевачки Завод за јавно
здравље и већ су подељене
домовима здравља. Дому
здравља Панчево је доставље-
но 2.900 доза цепива, а про-
шле недеље је почела и вак-
цинација. Како смо сазнали
од др Светлане Рогожарски,
начелнице Службе опште ме-
дицине Дома здравља, пред-
ност у добијању вакцине има-

ју ризичне групе грађана
(хронични болесници, људи
старији од 65 година и здрав-
ствени радници). Цепива су
бесплатна како за ризичне
групе грађана, тако и за оне
који не спадају у ту категори-
ју. Сви који желе да се вакци-
нацијом заштите од грипа,
треба да се јаве изабраном ле-
кару и да се пријаве за доби-
јање цепива.

И. П.

ВАКЦИНЕ ПРОТИВ ГРИПА СТИГЛЕ 

У ДОМОВЕ ЗДРАВЉА

Бесплатне за све

ПРОСЛАВА ДАНА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Почело да куца „Срце драгуља”
„Дарујемо вам ово велико ср-
це” и „Сваки делић на њему ис-
ткан је нашом љубављу” – неке
су од порука које се налазе на
„Срцу драгуља”, споменику от-
кривеном у петак, 10. октобра,
на Дан менталног здравља, иза
Дома војске. Начинили су га
чланови неколико друштава
ментално недовољно развије-
них особа – њих тринаесторо –
у радионици вајања код умет-
нице Иване Ракиџић Крумес.
Како их не би називали људи-
ма с посебним потребама, ова
вајарка и учитељ Предраг
Старчевић дошли су на идеју
да их назову драгуљима, а тако
је и њихов рад добио име.

Радионице су се одржавале
у подруму Културног центра
(некадашњем Арт-клубу) и
било је потребно око две годи-
не рада како би срце од бетона
украшено радовима од кера-
мике  почело да куца.

– Сваки део на скулптури су
направили полазници радио-
нице. Када сам почела да ра-
дим с „драгуљима”, било ми је
нејасно како да им присту-
пим. С временом сам почела
да откривам који су њихови
домети и шта све могу да на-

праве. У односу на то сам
осмислила како би скулптура
могла да изгледа на крају.
Вредно смо радили две године
и успели смо – рекла је Ивана
Ракиџић Крумес.

Тај пројекат су подржали
Град, у оквиру конкурса за су-

финансирање програма из
области културе, и поједини
спонзори.

Сам Светски дан менталног
здравља обележава се у око
сто земаља, а у нашем граду
је, поред откривања „Срца
драгуља”, био приређен леп и
дирљив програм, у којем су
„драгуљи” показали изванред-
но умеће у певању, свирању и
рецитовању. Њима су се при-
дружили прваци и петаци из
Основне школе „Јован Јовано-
вић Змај”, који су певали пе-
сму „Славимо љубав”, као и
бенд „Public Humiliation”, те
олимпијска шампионка у те-
квонду Милица Мандић. Оку-
пљенима се обратио и Милан
Трифуновић, члан Градског
већа задужен за здравство, ко-
ји је подсетио на значај очува-
ња менталног здравља код
сваког појединца.

Д. М.

У Галерији савремене умет-
ности у уторак, 21. октобра,
од 19 сати, биће одржана
панчевачка промоција књи-
ге „Селинџер” Дејвида
Шилдса и Шејна Салерна.
То издање се сматра глобал-
ним културним догађајем,
јер је реч о дефинитивној
биографији једног од најво-
љенијих и најмистериозни-
јих фигура 20. века.

Шилдс и Салерно осве-
тљавају последњих 56 годи-
на Селинџеровог живота –
период који је, до овог тре-
нутка, за биографе био пот-
пуно у мраку. Књига је на-
стала 2013. године (три го-
дине након Селинџерове
смрти), на основу осмогоди-
шњег исцрпног истражива-
ња и ексклузивних интервјуа
са више од 200 људи са свих
континената.

О публикацији „Селин-
џер” у Панчеву ће говорити:
Горан Скробоња, Милета

Аћимовић Ивков, Алексан-
дар Петровић (Аца Селтик)
и Мила Милосављевић. Улаз
је слободан. Д. К.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „СЕЛИНЏЕР”

Потрага за ловцем 
у ражи

Серијал Горана Милића од
петнаест получасовних еми-
сија о савременој Србији, ме-
ђу којима је и прича о нашем
граду и „Панчевцу”, биће еми-
тован на програму телевизије
„Ал Џазира Балканс” од че-
твртка, 16. октобра, у 21.30.

Ова посве другачија телеви-
зијска станица, чији потенци-
јални аудиторијум броји неко-
лико стотина милиона људи,
пуштаће репризе емисија то-
ком недеље до следеће преми-
јере, а серијал „Алхемија Бал-
кана – Србија” биће актуелан
до краја јануара 2015. У овом
циклусу приказане су већ Цр-
на Гора и Босна и Херцегови-
на (све емисије доступне су на
„Јутјубу”), а после Србије у
фокусу ће бити Хрватска.

Милић, оригиналан као и
увек, решио је да публици

представи објективан приказ
Србије данас и да гледаоцима
остави могућност да пројекту-
ју њену будућност на основу
материјала сниманог 35 дана
по целој земљи; прошлост је
оставио на проучавање исто-
ричарима, јер о њој ионако
свако суди по себи. У серијалу
о Србији, према ауторовим ре-
чима, између осталих говоре:
премијер Александар Вучић,
престолонаследник Алексан-
дар Карађорђевић, академик
Матија Бећковић, градоначел-
ници пет градова у Србији,
најбогатији Србин с београд-
ском адресом – Миодраг Ко-
стић, успешни предузетници
из целе Србије, млади људи
који сами успевају створити
посао, медијски могул Роберт
Чобан, креатор „Топ шопа” Ба-
не Бркљач, глумци, режисери,

певачи и трубачи, угоститељи
и њихови гости; биће приказа-
ни манастири, музеји, позори-
шта, фестивали, успешне, али
и посрнуле средине.

– Наша екипа је посетила и
најстарији живи локални лист
на Балкану „Панчевац”, а ан-
кетирала је 120 грађана Новог
Сада и Београда с питањима о

стању у Србији. Покушали
смо да добијемо одговоре на
многа питања. Да ли је Србија
успешна или неуспешна др-
жава? Ко је крив за економске
тешкоће? Ко је крив за ратове
деведесетих у Југославији?
Шта је најважније за срећу?
Шта бисте учинили са изне-
надним добитком од 100.000
евра? Какав друштвени си-
стем вам је најдражи? Бисте
ли пре радили као пекар с
троструком платом у односу
на државни посао? – открива
Милић део онога што ће гле-
даоци моћи да виде.

Екипа „Ал Џазире”, с Ми-
лићем на челу, истиче да је
на путовању по Србији свуда
била примљена срдачно и
пријатељски, и задовољна је
што ће слика Србије изазвати
занимање и коментаре пу-

блике у целом региону, а ре-
дакција „Панчевца” зато што
је имала част да тај тим про-
фесионалаца угости у својој
редакцији и да му буде водич
кроз наш град.

Информација за млађе чи-
таоце: доајен југословенског
новинарства Горан Милић већ
скоро пола века ради на теле-
визији, и то у Београду, Њу-
јорку, Загребу и Сарајеву.
Створио је преко 120 доку-
ментарних и путописних еми-
сија из 60 земаља. Интервјуи-
сао је више од 30 шефова др-
жава или влада. Једини је те-
левизијски новинар који је во-
дио и уређивао „Дневник” у
три државе – Србији, Босни и
Херцеговини и Хрватској.

„Алхемија Балкана – Срби-
ја”: серијал који се не пропу-
шта. С. Т.

УСКОРО НА „АЛ ЏАЗИРИ БАЛКАНС”

Серијал о Србији, епизода о Панчеву

звучне семафоре, који ми
много значе. Велики проблем
за мене је силазак низ степе-
нице, то ми је врло напорно –
рекла је Анка Марек.

Крста Јовановић објашњава
да су данас слепе особе у много
бољем положају него пре и да
му много значи дружење у
удружењу, као и могућност чи-
тања књига на Брајевом писму
и слушање романа на диску, ко-
је чланови организације добија-
ју из Новог Сада и Београда.

Слепе и слабовиде особе се
сусрећу с бројним проблеми-
ма, међу којима су најалар-
мантнији: немогућност запо-
слења, физичке баријере које
им онемогућавају самостално
кретање, потешкоће прили-

ком паркирања, одлазак лека-
ру и лош однос друштва пре-
ма овој популацији. Златибор
Лазаров, председник Међуоп-
штинске организације Савеза
слепих Србије Панчево, која
броји око 500 чланова, каже
да је локална самоуправа до-
ста урадила на решавању про-
блема слепих особа, па је тако
у граду постављено неколико
звучних и говорних семафо-
ра, што ипак није довољно.
Он, међутим, наглашава да је
запослење велики проблем
ових људи, јер се закон који
обавезује послодавце да међу
радницима имају и особе са
инвалидитетом не поштује.

Др Милан Трифуновић је
након шетње примио слепе

особе у холу Градске управе и
том приликом рекао да је
неопходно решити њихове
проблеме како би им се омо-
гућио лакши и самосталнији
живот. Он је изјавио да се на-
да да ће се постављање говор-
них семафора наставити и да
ће Веће подржати све захтеве
удружења слепих.

Чланови Међуопштинске
организације слепих окупљају
се двапут недељно у просто-
ријама тог удружења, где се
друже, а једном месечно орга-
низују и журке. Током целе
године функционише радио-
ница старих заната, а тренут-
но је у току курс салветне тех-
нике – декупажа.

И. Предић

Слепе и слабовиде особе се сусрећу с бројним проблемима, попут немогућности запослења

Национална се-
лекција наше
земље у спорт-
ском обарању
руке наступиће
у суботу, 18. ок-
тобра, на једном
од највећих
европских тур-
нира, који се
одржава у Бу-
димпешти.

Србија ће
имати пред-
ставнике у свим
тежинским ка-
тегоријама, у обарању и ле-
вом и десном руком, а што
се тиче Панчеваца, насту-
пиће Марћело Русован, ак-
туелни шампион Србије у
категорији до 85 кг. Једа-
наести велики турнир у

овој години, овог пута у
главном граду Мађарске,
биће права провера снаге
наше репрезентације. Оче-
кује се долазак великог
броја актуелних и бивших
светских и европских пр-
вака. С. Д.

ОБАРАЊЕ РУКЕ У БУДИМПЕШТИ

Русован међу елитом

Милић у редакцији „Панчевца”



Покрет „Доста је било – Саша
Радуловић” тражио је од Аген-
ције за приватизацију на увид
податке о свим потенцијал-
ним инвеститорима који су
доставили писма о заинтере-
сованости. Пошто је Агенција
тај захтев одбила, овај покрет
је на њено решење поднео
жалбу Родољубу Шабићу, по-
веренику за информације од
јавног значаја.

„Објављивање тражених по-
датака би открило о коликој
фарси се ради и јавност би мо-
гла да се увери у трагикомичан

квалитет пристиглих понуда.
Не може се приватизовати ха-
ос. Приватизација хаоса је по-
зив на пљачку. Мора се прво
увести ред, пописати имовина
и обавезе, извршити финансиј-
ско реструктурирање и тек он-
да приступити приватизацији.
У противном, имаћемо само
наставак пљачкашке привати-
зације коју спроводимо дуже
од деценије”, каже се у саоп-
штењу овог покрета.

Ова група грађана упозорава
да по новом закону „не знамо
ни шта приватизујемо”, као и

да је могуће да Влада одлучује
непосредном погодбом „ван
очију јавности и супротно било
каквој економској логици скла-
па ’стратешка партнерства’ са
повлашћеним компанијама”.

Да су усвојени реформски за-
кони из децембра прошле годи-
не, у приватизацији „не би могле

да учествују фирме из пореских
рајева иза којих се увек крију на-
ши грађани”, морао би да посто-
ји доказ о пореклу имовине, а
партијски надзорни одбори и за-
ступници капитала били би уки-
нути – подсећа овај покрет.

Предлог из децембра је
предвиђао и неке нове моде-
ле, односно могућност да ме-
наџмент и радници преузму
фирму, што је било посебно
важно приликом приватиза-
ције медија, подвукао је По-
крет „Доста је било – Саша Ра-
дуловић”.

показала како „из прагматич-
них и тобоже тактичких раз-
лога жели да се окрене идеји
’суверенизма’, која у полити-
ци има различита и неодре-
ђена значења”, као и да „она
не може бити замена за поли-
тичку неутралност”. То је
оценио као „изневеравање
Програма” ДСС-а, због чега је
донео одлуку да напусти
странку.

Расправа о разлици између
идеје суверенизма и политич-
ке неутралности је финеса и
представљала би „исувише су-
вопарну академску расправу”,
рекао је Деља, подвлачећи да
ту „нема места таквом изгово-
ру за напуштање чланства у
странци”. Према његовим ре-
чима, управо је Коштуница
уочи избора инсистирао на
очувању јединства у странци
и помирењу, без обзира на то
ко победи. То, међутим, пока-
зује да он „није баш био у пот-
пуности неутралан” и да има
места причи да је напустио
странку „због разочарања по-
бедом једног кандидата”.

Сви овдашњи месни одбори
ДСС-а су и пре избора изрази-
ли подршку Садни Рашковић
Ивић, тако да, према речима
председника Градског одбора,
то што је оснивач странке на-
пустио партију, неће утицати
на будући рад.

Панчевачки Градски одбор По-
крета социјалиста изразио је за-
довољство због најављене посе-
те Владимира Путина, председ-
ника Руске Федерације, јер је
она „у духу дубоке повезаности
нашег и руског народа и искре-
ног пријатељства које се исказа-
ло и учврстило кроз историју и
у највећим искушењима за наш
народ и нашу земљу”.

„Путин долази у Београд да
поздрави српски народ, који је
заједно с руским учествовао у
ослобађању Београда и Србије
од фашизма. За Србију и Југо-

славију битка за ослобађање
Београда била је врхунски па-
триотски чин после 1.311 дана
немачке окупације и с правом

је изазвала усхићење и подр-
шку већине грађана. У борбама
за ослобођење Београда поги-
нуло је приближно 2.953 борца
НОВЈ и 976 бораца Црвене ар-
мије (због исказане храбрости
13 црвеноармејаца проглаше-
но је за народне хероје Југо-
славије). Током фашистичке
окупације у Београду је што од
бомбардовања, што на разним
стратиштима, по неким проце-
нама, страдало око 80.000 ро-
дољуба, антифашиста и неви-
них жртава”, подсећа ова
странка.

Покрет социјалиста сматра
да је 70. годишњица од ослобо-
ђења главног града и велика вој-
на парада тим поводом „порука
да се не заборави антифашизам
и да се јасно покаже да је Бео-
град град слободе”, те због тога
позива све грађане да се при-
кључе и увеличају ову прославу.

www.pancevac-online.rs
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Страну припремио

Зоран
Спремо

ДСС добио новог лидера,
а оснивач потом 
напустио странку

Од седам предложених
Панчеваца, четворо 
у Главном одбору

Демократска странка Србије
је добила новог председника:
двотрећинском већином гла-
сова на скупштини одржаној у
недељу, 12. октобра, изабрана
је Санда Рашковић Ивић. Она
је добила 359 гласова, док су
за Милоша Алигрудића гласа-
ла 174 скупштинара.

Овом приликом изабран је
и нови Главни одбор странке
у који је, од седам предложе-
них кандидата из Панчева,
ушло четворо: Милица Маџа-
ревић, Владимир Деља, Ми-
ладин Шакић и Милош Ђу-
рин, а нису прошли Миша
Марковић, Тигран Киш и
Бранислав Бјелица.

Од седам потпредседника
странке двоје је из Војводине,
и то Борко Илић, заменик
градоначелника Новог Сада и
Миленко Јованов, посланик
покрајинске Скупштине из
Кикинде. Већ на следећем са-
станку Главног одбора биће
изабрани председништво и
извршни одбор странке, чији

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

ПОСЛЕДИЦЕ ЛОШЕГ ВИЦА

ће члан по функцији бити и
Милош Ђурин.

– Велика вест и освежење је
што сада на политичкој сцени
Србије имамо жену као пред-
седника једне странке. То по-
казује да ДСС жели да се про-
мени и своје идеје прилагоди
времену. Иначе, изјава др Во-
јислава Коштунице да напу-
сти странку за нас је била то-
лико шокантна да нам је у
старту деловала као лош виц.
То представља непријатно из-
ненађење, с обзиром на то да
се највећи број одбора ДСС-а
у Србији одлучио за наставак
политике коју је управо он

трасирао – рекао је Владимир
Деља, председник Градског
одбора на конференцији за
новинаре одржаној у среду,
15. октобра.

Он је оценио да је то „уда-
рац за чланове странке” што
су показали решеност да на-
ставе путем „суверенизма, ко-
ји је друго име за политичку
неутралност”, као и путем
спровођења идеје евроскепти-
цизма и мордернизације пар-
тије.

Подсетимо, у писму које је
Војислав Коштуница после
седнице Скупштине упутио
ДСС-у навео је да је странка

„У овом тренутку, када наро-
ди у Србији немају много
разлога за славље, када су об-
узети бригом за елементарно
преживљавање, долазак ру-
ског председника и војна па-
рада представљају нову наду
и подршку грађанима да
ипак могу повратити своје
достојанство. Држава Србија,
оличена у скупини на власти,
не мора да трпи притиске
’западних демократија’, нити
да живи под економском и
политичком окупацијом ЕУ и
НАТО алијансе”, каже се у

саопштењу панчевачког По-
крета „Двери”. Та странка
поздравља долазак председ-
ника Путина,
као политичке
личности коју
поштују „сви
они који су
искусили аме-
рички метод
за изазивање
криза и еко-
номско поро-
бљавање под плаштом демо-
кратије и бриге за људска и
мањинска права”.

„Двери” сматрају да ће дола-
зак руског председника „про-
менити геополитички однос

снага на Балка-
ну” и изазвати
„ с в о ј е в р с т а н
тектонски поре-
мећај у досада-
шњем положају
Србије у односу
на НАТО и ЕУ”,
а економски
гледано, помо-

ћи ће нам у „привредном пове-
зивању са земљама БРИКС-а,
које представљају богатији,

моћнији и слободнији свет и
будућност човечанства”.

Тај покрет је истовремено
поздравио избор Санде Ра-
шковић Ивић за председника
ДСС-а, оцењујући да је то зна-
чајан помак „за све родољуби-
ве снаге које данас таворе у
режираној изолацији”, као и
за Србију у целини. „Двери”
због тога очекују да више „не-
ће бити препрека за искрено и
истинско обједињавање свих
националних снага” и „ства-
рање новог раздобља на нашој
политичкој сцени”.

ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Путин нам враћа достојанство

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ”

Агенција крије податке

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Да се не заборави

У дворани „Аполо” (Улица
Максима Горког 6) у уторак,
21. октобра, од 19.30, биће
одржана јавна трибина под
називом „Ко уводи медијски
мрак у Србији?”. Учесници
ће бити новинари Предраг
Сарапа из „Студија Б”, Дра-
гољуб Петровић из листа
„Данас” и Ненад Живковић,
а разговор ће водити Драган
Вукашиновић, новинар-
-уредник „Панчевца”.

Да ли су медији изложени
притиску владајућих струк-
тура или им се додворавају,
колико аутоцензура уни-
штава професионално нови-

нарство, зашто су укинуте
емисије „Сарапин про-
блем”, „Утисак недеље” и „У
центру”, зашто тако често
„пада” сајт „Пешчаника”,
зашто се све ређе критички
промишља стварност и шта
о медијској ситуацији пише
у Извештају о напретку
Европске комисије – само
су неке од тема о којима ће
бити речи.

Ову трибину, прву у низу
оних које ће бити посвећене
новинарству у Србији данас,
организовала је панчевачка
Грађанска акција у сарадњи
с Домом омладине.

ТРИБИНА ГРАЂАНСКЕ АКЦИЈЕ

Ко уводи медијски
мрак?

„Хашко инаугурисање гово-
ра мржње” и „Српски народ
мора да ослободи Републи-
ку Српску Крајину” наслови
су нових књига др Војислава
Шешеља, чија је промоција
одржана у уторак, 14. окто-
бра, у просторијама Српске
радикалне странке.

– Др Војислав Шешељ је са
ове две књиге дао нови до-
принос борби против глоба-
лизма, тог новог светског по-
ретка, као што је теоретски и
практично учествовао у раз-
бијању тоталитарних режи-

ма и комунизма. Чак и по
признању Ноама Чомског,
једног од највећих интелек-
туалаца на свету, Шешељ је
постао водећи антиглобали-
ста. Он доказује и да нам се
Република Српска Крајина
не враћа ратом, већ за зеле-
ним столом, и то тако што се
Србија мора ојачати. А са
овако поданичком и издај-
ничком влашћу нема шансе
ни Србија да се сачува, а не
да нам се наше територије
врате – подвукао је Милорад
Мирчић, потпредседник
СРС-а, представљајући нај-
новија дела лидера СРС-а
пред тридесетак присутних.

– Шешељ данас јесте оп-
тужен, али је он оптуженик
који оптужује. Он се бори
за интеграцију свог народа,
за разлику од оних који већ
годинама раде на дезинте-
грацији српског национал-
ног бића. Он је уочио да у
Хагу нема правде. Има
правника, али правде нема,
а правници су мање-више
корумпирани. Тамо су чак
измислили одговорност на
основу претпостављене
кривице, што не постоји у
праву. Синтагму „говор мр-

жње”, који је општа људска
појава, Хашки трибунал је
уврстио као кривицу која
се санкционише. А слобода
говора не сме се повезива-
ти са садржином говора –
рекао је Павел Домоњи, ис-
такнути интелектуалац и
такође непомирљиви анти-
глобалиста.

Називајући Шешеља „Про-
метејем слободе говора”, он
је нагласио да су ове две
књиге додатак броју од 160
досад објављених наслова из
пера лидера СРС-а, што га
сврстава у једног од „нај-
плоднијих публициста у све-
ту од искона до данас”.

ПРОМОЦИЈА У 

СРПСКОЈ РАДИКАЛНОЈ СТРАНЦИ

Оптуженик који оптужује

На простору између Град-
ског архива и Зелене пија-
це у суботу, 18. октобра,
активисти Нове странке ће
од 10 до 13 сати на поста-
вљеном штанду заинтере-
соване грађане упознавати
са седам недавно усвоје-
них принципа политике те
партије, који носе зајед-

нички назив „Нова моби-
лизација”.

Током те акције активи-
сти Нове странке ће и ан-
кетирати наше суграђане о
питањима у вези са актуел-
ним дешавања на политич-
кој сцени Србије, као и о
проблемима који тиште
житеље нашег града.

НОВА СТРАНКА

„Нова мобилизација”
пред Панчевцима



Затражено да градска
власт одложи примену
одлуке о грејању за идућу
годину и наредну грејну
сезону 

У уторак, 14. октобра, у биоскопској
сали Скупштине МЗ Котеж одржана је
јавна расправа на којој су о променама
у наплати грејања говорили Предраг
Патић, члан Градског већа задужен за
стамбено-комуналну област, и Мио-
драг Лазић, директор ЈКП-а „Грејање”.

Сала је била испуњена скоро до
последњег места, а расправа се све
време одвијала у наелектрисаној ат-
мосфери, уз честа гласна негодовања
присутних и прекидања излагања
Патића и Лазића.

– Скупштина Месне заједнице Ко-
теж упутиће званичан допис град-
ским властима у којем ће тражити
да ЈКП „Грејање” одложи почетак
примене новог начина наплате гре-
јања до идуће године, како би се ти-
ме дало времена грађанима да се
припреме – изјавио је Бошко Опа-
чић, председник Скупштине Месне
заједнице Котеж.

Он је најавио да ће у четвртак, 16.
октобра, бити одржана конференци-
ја за новинаре на којој ће руковод-
ство те месне заједнице детаљније
објаснити разлоге за такву одлуку.

Бројни грађани су замерили „Гре-
јању” због тога што, према њиховим
речима, није на време дало понуду с
ценама за уградњу калориметара,
као и зато што то предузеће није ис-
користило те уређаје које је добило
као донацију. Миодраг Лазић је то
демантовао и рекао да су калориме-
три који су добијени као донација
уграђени у подстанице по зградама.

Што се тиче уградње тих уређаја у
становима, рекао је да грађани нису у
обавези да то траже искључиво од
„Грејања,” већ да тај посао може да
уради било која градска приватна
фирма која се бави тим пословима.
Додао је да је „Грејање” послало по-
нуде станарима у неколико зграда за
уградњу калориметара и да чека њи-
хове одговоре.

Велики број присутних грађана
захтевао је од Лазића и Патића да се
почетак примене новог начина на-
плате грејања одложи за идућу греј-
ну сезону, како би грађани имали до-
вољно времена да се припреме за
промене, преоријентишу на неки
други начин грејања или затраже да

ХРОНИКА
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Често се чује како се људи деле на
конзументе цигарета и оне друге.
Дуванска индустрија је једна од нај-
јачих на планети, а број пушача је
премашио неколико милијарди. Без
обзира на то што је познато да пуше-
њем угрожавамо своје здравље, али
и здравље других људи и што су кам-
пање против ове страсти све дра-
стичније, не би се могло рећи да се
последњих година смањио број пу-
шача. Пре неколико година уведен
је закон којим се не дозвољава пуше-
ње у јавним установама, а у кафићи-
ма и ресторанима постоје рестрик-
тивне зоне. Све се више прича да је у
најави потпуно укидање пушења у
било ком затвореном простору од
јавног значаја. Може ли до тога
стварно доћи?

РАДОВАН ЂЕРИЋ, фотограф:
– Ако је то тачно и ако се буде ин-

систирало на томе, сматрам да је у
питању класично укидање људских
права. Није спорно да је дуван ште-
тан, али колико видим, на мала вра-
та ће се легализовати много тога дру-
гог. Исто тако, не сме се заборавити
да држава инкасира огромна сред-
ства од акциза на дуван, па ме баш
занима како мисли да помири те две
супротстављене стране.

НИКОЛА БИБА ВЕЛИЧКОВИЋ, 
кошаркашки тренер:

– Искрено сам против било какве
одлуке да се укине право на пушење
у кафићима или кафанама. Мислим
да би неки мало озбиљнији протест
против оваквих одлука могао да про-
мени мишљење оних који имају иде-
ју да остваре свој наум. Требало би
препустити људима да сами одлуче
да ли негде желе да конзумирају ци-
гарете или не.

АЛЕКСАНДРА ЈАКОВЉЕВИЋ, етнолог:
– Немам ништа против пушача и

смета ми кад неко мисли да су они
грађани другог реда. Живимо у сло-
бодној земљи или би бар тако треба-
ло да буде. Мислим да је глупо и што
постоје забране у кафанама и кафи-
ћима и одређена места где сме да се
пуши. Ваљда се зна шта се ради у ка-
фани. Мислим да је поштеније да
свако у своје име одлучи да ли жели
да пуши и где то може да ради.

ИГОР МАТИЈЕВИЋ, студент:
– Ако то стварно желе да ураде, он-

да је реч о укидању слободе. Доста
времена проводим у кафићима и мо-
ја је воља да ли хоћу баш тамо да бу-
дем кад имам слободног времена. Но,
с обзиром на то да је реч о држави и

да њени органи имају моћ да спрове-
ду то у дело, онда је моја воља да се то
не деси недовољна у борби неједна-
ких ривала. Наравно да је пушење
штетно по здравље, али питајте пуша-
че да ли је лако оставити пушење.

МАРКО ТОДОРОВ, средњошколац:
– Толико тога је речено о теми пу-

шења да је тешко додати нешто ново.
Увек ће бити оних који обожавају ду-
вански дим и без цигарета не могу
ни дан. Такође, не смемо заборавити
ни оне који презиру то што раде пр-
вопоменути. Већ су уведена нека
правила, али нисам сигуран колико
она доприносе идеји творца истих.
Хајде да видимо да ли ће до те забра-
не уопште и доћи.

ВЕЛИМИР ГИГИЋ, студент:
– Ако се то стварно оствари, угро-

жена је људска слобода. Постоје
многе нелогичности у вези са овом
темом. Па зар није свеједно где пу-
шите? Бране вам да пушите у канце-
ларији или кафани, а чим изађете на
улицу, све је дозвољено. Како су кре-
нули, ускоро очекујем декрет о томе
да је пушење укинуто у Србији.
Имам осећај да још више хоће да
конфронтирају пушаче и оне друге.

Анкетирао С. Дамјанов

А. ЈАКОВЉЕВИЋН. ВЕЛИЧКОВИЋ И. МАТИЈЕВИЋ М. ТОДОРОВ В. ГИГИЋ

НАША АНКЕТА

ПУШЕЊЕ ИЛИ ЗДРАВЉЕ?

Забране угрожавају људска права

Р. ЂЕРИЋ

Лако је вама Панчевцима: данас,
кад ово читате, нећете морати да
затварате прозоре, спуштате ро-
летне и да се не појављујете на те-
расама што гледају на саобраћај-
нице којима ће се возити самодр-
жац васколике Русије, грађанин
Путин, Владимир Владимирович.
Наиме, такву директиву издала је
полиција становницима Новог
Београда за четвртак, 16. октобар.

Добро, није то много; ем смо од
Дана ослобођења Београда напра-
вили покретни празник, ем ћемо
имати и параду и летеће нам кри-
латице над главама и све је у нај-
бољем реду. Када једнога дана Ба-
рак Обама дође овамо, помериће-
мо ми 20. октобар и неколико да-
на тамо или овамо, нема пробле-
ма, нисмо ми ситничави.

Та наредба о затварању прозора
занимљива ми је. Наиме, сећам се
као дете сличних појава. Ми смо
до 1953. живели у Савској улице
(пре тога Штросмајеровој, па Кр-
цуновој, па опет Савској), баш не-
како преко пута главне железнич-
ке станице у Београду. Сваки пут
кад би друг Тито путовао тамо или
натраг или кад би му неко важан
долазио у госте, нама би на врата
зазвонио грађанин у цивилу и уч-
тиво замолио да седне поред про-
зора док се ствари не заврше. По-
сле свега би се учтиво извинио на
сметњи и отишао. Није тражио да
спуштамо ролетне, мада смо их
имали; могли смо уз њега да гле-
дамо на трг и догађаје.

Разни су у међувремену дола-
зили у Београд, чак и неки аме-

рички председници, који се од
Даласа 1963. јако чувају. Мене је
посета Никсона затекла у Загребу
(1970, ако се не варам), на аеро-
дрому „Плесо”, где смо снимали
неки филмић за телевизију. Људи
из Тајне службе су мене и екипу
љубазно претресли и пустили су
нас да радимо своје. Није било
затварања прозора и спуштања
ролетни у Загребу; за Београд не
знам, мада сумњам. Као дете сам
гледао Хаила Селасија („цара
Африке и Азије”) како се с Титом
вози у оном „ролс-ројсу” од бри-
танске краљице, кроз прозор во-
за, и нико нас није дирао.

Биће да је процењено да је до-
лазак Владимира Владимирови-
ча, грађанина Путина, догађај
надасве ризичан. Не видим за-
што би био. Овде га волимо ко
Тита (уф, пардон!), једва смо га
чекали, нема ко би му зло поми-
слио, Украјина је далеко. Кад је
већ наређено да се прозори за-
творе, ролетне спусте итд., ло-
гично је помислити и на снајпе-
ристе по крововима; па ти онда
отвори прозор...

Све је то лепо и фино, прежи-
већемо и то, кад већ мора. Али
зар баш морамо толико да се ис-
тичемо? У реду, имамо први пут
после 9. марта 1991. војну пара-
ду, за коју се надамо да ће бити
успешнија и да ће Путин бити од-
говарајуће импресиониран. Ту ми
пада на памет стара опаска Мати-
је Бећковића, који је у свој „Спи-
сак тужних ствари” унео и „војне
тајне малих народа”.

Обезбеђење 
Путина

ЈАВНA РАСПРАВA У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КОТЕЖ

ГРАЂАНИ „ЗАГРЕЈАНИ”, А ВЛАСТ...

Пише: Милош Васић

се искључе с мреже ако не могу да
плаћају рачуне.

Директор „Грејања” је одговорио
да то зависи од одлуке Скупштине
града. Објаснио је да је локална
власт оснивач ЈКП-а „Грејање” и да
је то јавно комунално предузеће због
тога у обавези да поштује одлуке
Градске управе.

– Да ли ће Град одлучити да се ове
грејне сезоне грађани греју на основу
потрошње по квадратном метру, као
што је било раније, или ће тражити да
ЈКП „Грејање” започне нови начин
наплате, зависи од локалне власти,
која је оснивач. Како оне каже, ми ће-
мо тако радити. Ја сам директор „Гре-
јања”, а у ствари сам чиновник који ће
спровести ону одлуку коју Град буде
донео – рекао је Лазић.

Бројни грађани су замерили „Гре-
јању” и због тога што је током про-
шле грејне сезоне наплаћивало ра-
чуне у пуном износу иако је зима
била изузетно блага. Велики број
питања односио се и на бројне ад-
министративне проблеме с којима
се суочавају они који затраже да им
се искључи грејање. Директор „Гре-
јања” је одговорио да је сада то мно-
го једноставније него пре.

Предраг Патић је изјавио да про-
мена у начину наплате рачуна за гре-
јање није нешто што би требало да се
примењује само у Панчеву, нити је то
хир локалне власти и „Грејања”.

– Ми не терамо никог да угради
калориметре. То је одлука сваког

од вас и ваших скупштина станара
у зградама. Закон обавезује само
„Грејање” да угради мераче топло-
те у подстанице по зградама и оно
је то већ урадило – истакао је Па-
тић.

Он је додао да је досадашњи на-
чин наплате грејања био погрешан
јер није остављао могућност грађа-
нима да штеде. Према његовим ре-
чима, у случају уградње калоримета-
ра биће другачије и свако ко их буде
имао, тачно ће знати колико је тро-
шио сваког месеца.

Патић је рекао и да је градска власт
постигла договор с Дирекцијом за из-
градњу и уређење града да се проце-
дура за уградњу калориметара макси-
мално поједностави и убрза.

Према последњим незваничним
информацијама које смо добили
пред закључење овог броја, Нова
градска одлука о грејању сачекаће
наредну годину (видети текст „Неће
бити одлуке о грејању” на насловној
страни). М. Глигорић

Председник Скупштине Панчева
Филип Митровић саопштио је да ће
локални парламент, у сарадњи с
Програмом за развој Уједињених на-
ција у Србији, у наредном периоду
организовати јавна слушања.

„Ради се о парламентарном меха-
низму који служи да се унапреди про-
цес доношења одлука, врши надзор
над радом извршне власти и утврди
спровођење донесених одлука. Јавно
слушање се организује и ради приба-
вљања информација и стручних ми-
шљења, и обезбеђује транспарентније
доношење одлука, те учешће јавности
у том процесу”, наведено је у саопште-
њу председника Скупштине Панчева.

Додаје се да се у свету овакав вид
скупштинског рада превасходно
примењује на локалном нивоу, те да

ће Панчево бити међу првих пет гра-
дова у Србији у којима ће бити уве-
дена таква пракса.

Прво јавно слушање у панчевач-
ком парламенту биће посвећено до-
ношењу Стратегије развоја Панчева,
а одвијаће се под окриљем скуп-
штинског Савета за буџет и финан-
сије. У њему ће, поред предлагача
Стратегије, учествовати и такозвани
експерти сведоци, који ће дати своје
мишљење о тексту Одлуке о Страте-
гији. Поред скуштинских одборника,
на јавно слушање ће бити позвана и
заинтересована јавност и сви они
моћи ће да дискутују о излагањима
предлагача и експерата.

Планирано је да ова сесија не траје
дуже од два сата, а датум њеног одржа-
вања биће накнадно заказан. Д. В

ЛОКАЛНИ ПАРЛАМЕНТ УВОДИ ЈАВНА СЛУШАЊА

Нови вид контроле власти

Пуна сала незадовољних



од тога, али да има и виших, у
складу с површином земљи-
шта које грађани поседују и
зоном у којој се оно налази, а
највише га је у петој зони. Реч
је, наравно, о пољопривред-
ном земљишту у сеоским ата-
рима. 

шало да организује протест,
али су сви на крају платили,
или су бар потписали спора-
зум о измирењу пореза у рата-
ма. Марјановићева је изнела
податак да је упркос свему на-
веденом пре доспећа послед-
ње рате пореза чак 89 проце-
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Уместо катастарског
прихода плаћаће се
по зонској тарифи

Секретаријат за локалну поре-
ску администрацију донео је
решења о порезу на имовину за
2014. за оне грађане који имају
право својине, коришћења или
државине пољопривредног,
шумског и грађевинског зе-
мљишта чија је површина већа
од десет ари. Решења су рађена
у складу са изменама Закона о
порезу на имовину и одговара-
јућим градским одлукама, а
основица овог пореза је вред-
ност непокретности, а не као
досад петоструки износ ката-
старског прихода.

То значи да је висина ове
обавезе одређивана и према
одлуци о зонирању града, ко-
јом је прописано да се обрачун
пореза обавља на основу про-
сечне цене квадратног метра
непокретности и коефицијента
за зону у којој се она налази.

Градски порезници напо-
мињу да у случају да више љу-
ди има право коришћења јед-
не парцела, сви они спадају у
обвезнике сразмерно свом
уделу у тој имовини.

Грађани који поред земљи-
шта имају станове, куће, гара-
же и друге објекте добиће но-
ва пореска решења, у којима

Саветујемо ратарима да не чекају с бербом, јер
свако одлагање повeћава присуство плесни. 

Богдан Гаралејић, шеф саветодавне
службе Института „Тамиш”

Род кукуруза
рекордан, али берба
касни због велике
влажности зрна

Озиме пшенице и 
до 15 одсто мање 
него прошле године

Временски услови током ав-
густа и септембра условили су
да се у атарима Панчева, Опо-
ва, Алибунара и Ковачице
ових дана паралелно одвијају
берба и жетва кукуруза, као и
сетва озиме пшенице. Струч-
њаци саветују да се ови радо-
ви не одлажу.

Богдан Гаралејић, шеф са-
ветодавне службе Института
„Тамиш”, каже да је до среди-
не ове недеље на територији
поменутих јужнобанатских
локалних самоуправа кукуруз
скинут са 20 одсто засејаних
површина, односно са 16.600
хектара. Просечан принос је
осам тона по хектару, што је
рекордан род најзаступљеније
ратарске културе код нас. Га-
ралејић је додао да честе кише
у претходном периоду нису
дозволиле развој штеточине
кукурузне златице, али су до-
принеле појави гљивичних
обољења на клиповима. Упра-
во због тога он је саветовао по-
љопривредницима да не чека-
ју превише с бербом или вр-
шидбом те ратарске културе.

– Због велике влажности
зрна, која се креће од 20 па
чак до 27 одсто на њивама где
су засејане сорте касног зре-
ња, многи произвођачи чекају
да се кукуруз просуши при-
родним путем, како би га тек
тад брали, јер трошкови суше-
ња у силосима могу знатно
умањити приход од овогоди-
шњег рода, чија је цена иона-
ко ниска. Ми им саветујемо
да ипак не чекају, јер свако
одлагање бербе повећава при-
суство плесни на клиповима –
рекао је Гаралејић.

ната планираног годишњег
износа по овом основу већ
ушло у градску касу. Она је
оценила да је разлог томе
претња драконским новча-
ним казнама за неплатише,
које нису ниже од 50.000 ди-
нара. Страх је тако натерао и
пореске дужнике из претход-
них година да почну да изми-
рују своје обавезе.

Слабија је наплата пореза од
предузећа, јер су она у реструк-
турирању заштићена од те оба-
везе, па ће њихов немали дуг
бити поново конвертован у ка-
питал. Насупрот томе, популар-
на „такса на точкове”, то јест
еколошка накнада за промет
сировина и производа из јужне
зоне инкасирана је у висини од
86 процената у односу на годи-
шњи план, а Марјановићева
очекује да ће до краја године
бити потпуно реализована. Она
је рекла да је због ремонта у
НИС-овој рафинерији тај бу-
џетски приход преполовљен,
али је касније надокнађен за-
хваљујући ефикасном утерива-
њу дугова од обвезника таксе.

Драстично је побољшан и
приход од наплате паркирања у
граду, јер је од планирана 53
милиона динара наплаћено 46
милиона, што је много више
него прошле године. Секретар-
ка за пореску администрацију
открива да је такав резултат по-
стигнут захваљујући томе што
је неколико стотина возача ко-
ји нису плаћали паркинг мора-
ло да плати казне, па су они на
тај начин дисциплиновани.

ЈЕСЕЊИ РАДОВИ У ПОЉОПРИВРЕДИ

БЕРБА КУКУРУЗА И СЕТВА ПШЕНИЦЕ

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

Института „Тамиш” рекао је да
је та установа финансијски ло-
ше прошла јер је род са свог
огледног поља, на којем је би-
ло око 22 одсто влаге, морала
да преда на сушење.

Гаралејић је изнео податак
да је у овом делу јужног Бана-
та готово 60 одсто обрадивих
површина било под кукуру-
зом и да је добро што та биљ-
ка није предусев за пшеницу,
јер би због окаснеле бербе би-
ло немогуће посејати стрна
жита на време. Он је навео ка-
ко је оптималан рок за оба-
вљање тог посла у нашем ре-
гиону до краја октобра, али да
ратари треба да искористе су-
во и топло време како би што
пре засејали ову житарицу.

Он је додао да су због свега
тога многи ратари који то могу
ове године одлучили да свој
кукуруз оберу и сместе га у
клипу у амбаре да се тамо су-
ши, уместо да га с њива односе
у зрну. На тај начин пољопри-
вредници покушавају да сма-
ње трошкове сушења и склади-
штења и дочекају бољу цену на
тржишту. Први саветодавац

– Имамо одличне услове за
конзервацијску обраду земље
и сетву, јер у тлу нема много
влаге, па овај посао треба
урадити брзо. Произвођачи-
ма препоручујемо да се држе
сетвене норме и да пре тога
земљу снабдеју неопходним
комплексним ђубривима по-
пут МАП-а или КАН-а у фор-
мулацији 20:20:0, али да не

Он је навео да је досад пше-
ницом посејано око 3.000 хек-
тара од планираних 17.350, те
да ће ове јесени површине
под том ратарском културом
бити за петнаестак одсто ма-
ње него прошле године. Оце-
нио је да се хлебно жито све
мање сеје, јер се пољопри-
вредници окрећу индустриј-
ским културама попут сунцо-

претерују с њиховом приме-
ном. Многи баце 100 до 150
килограма ђубрива по јутру
и тако само беспотребно го-
милају фосфор у земљишту.
Они тако поступају зато што
не обављају анализу земљи-
шта да би утврдили шта му
тачно треба, него се поводе
за понудама трговаца ђубри-
вом. Дешава се да примена
комплексних ђубрива на не-
ким земљиштима уопште
није потребна, већ само ма-
ња количина азота у јесен и
прихрана на пролеће, али да
бисмо им дали тачан савет,
морали бисмо да имамо
анализе земљишта, које ра-
тари не раде – објаснио је
Гаралејић.

крета и кукуруза. Гаралејић је
упозорио да то доноси опа-
сност од све веће појаве боле-
сти тих биљака због непошто-
вања плодосмене.

Овај агроном је рекао да
произвођачи не желе да
прихвате чињеницу да про-
изводња пшенице може би-
ти јефтина када се правилно
израчунају сви улазни тро-
шкови. Он је додао како по-
љопривредници не треба да
живе у заблуди да ће се вра-
тити времена у којима се од
четири-пет месеци рада мо-
гло живети целих годину да-
на, те да ће због тога нашу
ратарску производњу мора-
ти да прати и развој сточар-
ства.

Брање има предност над вршидбом, а амбари над силосима

налаца, објаснио је да су ру-
ководства градских предузе-
ћа неосновано и незаконито
умањила део зарада који се
односи на минули рад, тако
што су без икаквог основа по-
чела да исплаћују ову накна-
ду по новом Закону о раду.

– Део зарада који се одно-
си на минули рад исплаћен
је по новом пропису, иако
правилници о раду и колек-
тивни уговори, тамо где их
има, нису промењени, па
Закон о раду није могао ни
да буде примењен. Синди-
кат је добио тумачење Ми-
нистарства за рад да се до
усклађивања правилника и

СИДНИКАЛИСТИ УПОЗОРИЛИ ВЛАСТ 

Незаконито умањење
зарада

НОВА ФИСКАЛНА ОБАВЕЗА

Уведен порез на земљиште

Наш град се заједно са још
неколико локаних самоу-
права из Баната представио
инвеститорима и пословним
људима из Европе на 17. ме-
ђународном сајму некретни-
на и инвестиција EXPO
REAL 2014, одржаном у
Минхену од 6. до 8. октобра.

Минхенски сајам посве-
ћен је инвестицијама, не-
кретнинама, финансирању,
изградњи, консалтингу и ме-
наџменту, а на њему је Јеле-
на Батинић, чланица Град-
ског већа задужена за при-
вреду, представила могућно-
сти за улагање у Панчеву.
Она је по повратку са ове
привредне манифестације
изјавила да је то била прили-
ка да се сретне с представни-
цима консултантских кућа
чији је посао да нас повежу
са инвеститорима. Додала је
да то неће бити брз процес,

већ подразумева период ин-
тензивних комуникација с
консултантима и размену
неопходних информација
пре него што дође до контак-
та са улагачима.

Организатор учешћа ба-
натских општина и градова
на сајму у Минхену био је Ре-
гионални центар за друштве-
но-економски развој „Банат”
из Зрењанина, а уз шест ло-
калних самоуправа из овог
дела Војводине посетиоцима
се представио и Војвођански
инвестициони фонд. Зајед-
нички штанд наших учесни-
ка током трајања манифеста-
ције посетили су Игор Бајић,
конзул за економске послове
Србије у Немачкој, Игор Ви-
довић, министар економије
Републике Српске, и Мићо
Ћетковић, шеф Представни-
штва Републике Српске у
Штутгарту.

ОДРЖАН САЈАМ ИНВЕСТИЦИЈА У МИНХЕНУ

Панчево представило
потенцијале ће бити наведена сва имовина,

а на износ фискалне обавезе
за објекте биће додат и онај за
земљиште. Нови порез доспе-
ва 14. новембра, када и по-
следња овогодишња рата по-
реза на имовину, с тим да ће
њега обвезници морати да
плате у целини. Милица
Марјaновић, секретар надле-
жног секретаријaта, каже да је
то тако зато што градски поре-
зници нису раније имали еле-
менте за обрачун ове обавезе.

Она је навела да велики
број решења гласи на износе
од око 2.000 динара или ниже

Наша саговорница је изјави-
ла да износ пореза по квадрат-
ном метру није велики, али је
оценила да ће он ипак пред-
стављати оптерећење за пољо-
привреднике чији су приходи
ове године смањени због пада
цена њихових производа.

Финансијски ефекти новог
намета и степен његове на-
плате тек ће се видети, као и
реакција обвезника. Након
повећања пореза на имовину
средином године велики број
грађана је негодовао лично у
Секретаријату или телефо-
ном, а неколико њих је поку-

Директори 
комуналних фирми
снизили коефицијент
за минули рад

Градски одбор синдиката за-
послених у стамбено-кому-
налним делатностима одлу-
чио је на седници одржаној у
уторак, 14. октобра, да Град-
ској управи и директорима
јавних и јавних комуналних
предузећа упути упозорење
да су радницима тих фирми
у последња два месеца нео-
сновано умањене зараде.

Жељко Јелкић, председ-
ник одбора синдиката кому-

колективних уговора са За-
коном о раду, а најкасније
до краја јануара 2015, мора-
ју примењивати важећи ак-
ти у предузећима, што зна-
чи да се минули рад мора
исплаћивати по старом. По-
ред тога, у истом допису је
јасно наведено како Закон о
раду не забрањује послодав-
цима да новим правилни-
цима о раду или колектив-
ним уговорима омогуће да
се радницима та накнада
исплаћује у досадашњем из-
носу – објаснио је Јелкић.

Он је додао како распола-
же незваничним информа-
цијама да је већина директо-
ра градских фирми била про-
тив умањења зарада запосле-
нима, али су то ипак урадили
„на усмену препоруку добије-
ну из Градске управе”.

Миланко Бодирога, пред-
седник Већа савеза само-
сталних синдиката Панче-
ва, изјавио је да је умањење
зарада незаконито, јер не
постоји никаква писана од-
лука о томе, нити су запо-
сленима понуђени анекси
уговора о раду са оваквом
изменом зарада. Он је рекао
да таквих аката није ни мо-
гло бити, јер је синдикат
још 15. августа поднео ини-
цијативу за доношење но-
вих колективних уговора
код послодавца, а закон не
допушта да се до окончања
преговора било шта мења у
актима који регулишу одно-
се послодаваца и радника.

Радници сада практично
имају могућност да туже по-
слодавце за незаконито ума-
њење зарада, што би могло
изазвати приличан удар на
ионако „истањен” панчевач-
ки буџет. Сетимо се да је јед-
на таква неопрезност начи-
њена у АТП-у пре десетак го-
дина коштала градску касу
неколико десетина милиона
динара, а предузеће је годи-
нама нестабилно пословало.



Туристичка организација Пан-
чева приредиће 26. октобра, од
11 до 17 сати, први „Панчевач-
ки дан авантуре”. Тако ће Пан-
чево, уз највећи скејт-парк и
вештачку стену у Србији, доби-
ти и манифестацију чији је
циљ афирмација спорта и
здравог начина живота. Посе-
тиоци ће имати прилику да се
спуштају низ сајлу, да праве
дрвене лукове и посете сајам
активног туризма, спорта и
здраве хране.

Организатори истичу да ће
ова акција, с једне стране, обо-
гатити туристичку понуду на-
шег града, а с друге, омогућити
гостима да се окушају у неком
од екстремних спортова. Пла-
ниран је низ активности, а спор-

тови, вештине и игре биће при-
лагођени првенствено деци и
младима. Гости ће моћи да про-
вере своје способности у спорт-
ском пењању и ходању по гурт-
ни, на полигону спретности за
децу, али и да ојачају тело и дух
кроз фитнес-тренинг на справа-

ма. „Панчевачки дан авантуре”
биће прилика да се заљубљени-
ци у традиционалне и ретке
спортове и вештине укључе у
рад радионица у којима ће пра-
вити дрвене лукове и проверити
прецизност у испаљивању стре-
ла. Уколико временске прилике
дозволе, парк Барутану ће над-
летати моторни змај.

У програму ће учествовати
припадници Специјалне бри-
гаде Војске Србије, планинар-
ски, пењачки, бициклистички,
стреличарски, скејтерски и
многи други клубови. Поред
учешћа у спортским садржаји-
ма, посетиоци ће моћи да по-
сете и мини-сајам активног ту-
ризма, спорта и здраве хране.
На штандовима дуж централне

стазе у парку Барутана пред-
ставиће се туристичке органи-
зације и агенције и спортска
удружења (првенствено она
која се баве екстремним спор-
том и активним туризмом), а
биће изложена и спортска
опрема и здрава храна.

Бранислав Ровчанин, један
од организатора недељног ску-
па, очекује да ће потенцијал
природног окружења и огро-
ман извор позитивне и ствара-
лачке енергије који влада у
граду на Тамишу омогућити да
„Панчевачки дан авантуре” по-
стане традиционална манифе-
стација која ће на туристичкој
мапи Србије представити наш
град као атрактивну и незаоби-
лазну дестинацију.

КАМПАЊА У ГРАДУ

Дан спортскe авантурe

трошње. С друге стране, уште-
де које се остваре улагањем у
енергетску ефикасност омогу-
ћавају смањење буџетских из-
датака за набавку енергената
и тиме отварају перспективе
за развој других сегмената
привреде – рекла је Антонела
Солујић.

Стратегија гиганта
Како се могло чути током ди-
скусије, Нафтна индустрија
Србије, у оквиру својих број-
них активности усмерених на
побољшање енергетске ефи-
касности постројења и развој
обновљивих извора енергије,
посебно се фокусирала на
пројекат изградње малих
електрана на нафтним и га-
сним пољима, као и на кори-
шћење геотермалних вода.

– Тренутно у нашем систему
ради пет мини гасних елек-
трана и на тај начин решавамо
два проблема – користимо гас
тамо где нема инфраструктуре
за његов пласман у транспорт-
ни или дистрибутивни систем
и смањујемо емисије штетних

гасова у атмосферу. Такође,
велику пажњу поклањамо и
што већем искоришћавању ге-
отермалних капацитета. НИС
тренутно има 75 извора, од ко-
јих је 12 активно. Наши најве-
ћи партнери у коришћењу
овог ресурса су бање Кањижа и
Јунаковић, али су наши капа-
цитети такви да можемо да
снабдевамо бројне партнере –
рекао је Игор Кораћ, заменик
директора Блока Енергетика.

Држава оманула
Маја Матејић, представница
Програма Уједињених нација
за развој (УНДП), представила
је пројекте које је ова институ-
ција подржала како би се уна-
предила енергетска ефика-
сност у Србији, док је Влади-
мир Божичковић, професор
Машинске школе у Панчеву,
представио пројекат градње ве-
трогенератора мале снаге, који
су његови ученици направили
уз подршку компаније НИС.

– Ветрогенератор је моду-
ларног типа, који због своје
робустне али лаке конструк-

Покрет горана и центар во-
лонтера Панчево започео је у
мају реализацију пројекта
„Имамо план”, који се спрово-
ди у сарадњи с панчевачким
основним и средњим школа-
ма. Циљ тог програма је да се
применом иновативних при-
ступа у настави објасни енер-
гетска ефикасност и укаже на
неопходност штедње енергије.
Како кажу у тој организацији,
едукација деце основношкол-
ског и средњошколског узра-

ста о обновљивим изворима
енергије и уштеди веома је ва-
жна јер обезбеђује развој еко-

лошке свести. Пројекат су по-
држали Покрајински секрета-
ријат за образовање, управу и

националне заједнице и пред-
узеће „Соларни системи” из
Атенице.

Теоретска предавања и
практичне радионице за по-
менуте циљне групе основни
су модели овог програма, а
новоусвојена теоретска зна-
ња учесници примењују при-
ликом израде мини соларних
електрана. Тако, на пример,
ђаци на предавањима и прак-
тичним радионицама уче ка-
ко се светлосна енергија мо-
же претворити у електричну,
како се обавља прорачун за
соларне елементе и како мо-
гу повезати потребне елемен-
те у јединствену целину која
ће производити електричну
енергију.

Трошимо четири пута
више енергије од ЕУ

Средњошколци 
представили
ветрогенератор

Ученици и професори машин-
ске школе Панчево били су у
уторак, 14. октобра, учесници
панел-дискусије „Енергетска
ефикасност – улагање у будућ-
ност”, коју је редакција „Бал-
кан магазина”, у партнерству
са НИС-ом, организовала на
10. Међународном сајму енер-
гетике – „Енергетика 2014”.

Идеја организатора је била
да се у циљу унапређења енер-
гетске ефикасности истакне
значај рационалног газдовања
енергијом за будућност и да
се тако да допринос јачању
сарадње надлежних држав-
них органа и заинтересованих
страна. У панел-дискусији
учествовали су представници
државних и научних институ-
ција и привреде.

Антонела Солујић, шеф од-
сека за унапређење енергет-
ске ефикасности Министар-
ства рударства и енергетике у
Влади Србије, током дискуси-
је је рекла да је наша земља
увозно зависна када је реч о
енергетици и да се код нас
троши од два до три пута ви-
ше енергије по јединици про-
извода него у земљама регио-
на, као и четири-пет пута ви-
ше енергије по истом крите-
ријуму него у најразвијенијим
земљама Европске уније.

– Ипак, опредељење Србије
је да развија енергетску ефи-
касност, на шта је обавезна и
по међународним уговорима.
Стратегија развоја енергетике
Србије до 2030. године подра-
зумева уштеде од девет одсто
у односу на садашњи ниво по-

Четвртак, 16. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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САЈАМ ЕНЕРГЕТИКЕ

УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ

ЕКОЛОШКА РАДИОНИЦА

Чувам природу
Удружење „Дану” одржаће
радионицу о компостирању
у петак, 17. октобра, од 8 до
9.30, у ОШ „Мирослав Ан-
тић”. Реч је о трећој у низу
акција које чланови тог
удружења организују у
оквиру пројекта „Чувам
природу – компостирам”.
Циљ овог програма је да се

кроз едукативне и креатив-
не еколошке радионице о
компостирању утиче на раз-
вој свести o управљању от-
падом код деце од другог до
четвртог разреда основне
школе. Овај пројекат се реа-
лизује уз подршку Секрета-
ријата за заштиту животне
средине.

Планинари из клуба „Јеле-
нак” недавно су освојили
планину Ртањ и њен најви-
ши врх Шиљак (1.560 мета-
ра надморске висине). Вре-
ме је било идеално, па је
леп дан био савезник експе-
диције. Чланови тима су од-
лучили да до врха дођу
успоном који се налази на
северној страни Ртња и,
према речима искусних
планинара, изискује опре-
зност и концентрацију. Ка-

ко су рекли, свако ко се по-
пео на Ртањ северном стра-
ном, може рећи да је постао
планинар. Сама планина
представља изазов за сваког
љубитеља овог спорта, без
обзира на то да ли је реч о
зимским или летњим осва-
јањима њеног врха.

Експедиција се у поврат-
ку определила за јужну
страну, која је питомија и
блажа, али је то изискивало
више пешачког труда.

ОСВОЈЕН ЈОШ ЈЕДАН ВРХ

„Јеленак” на Ртњу

АКТИВНОСТ ПАНЧЕВАЧКИХ ГОРАНА

Мини електричне централе

Неизвесна енергетска судбина

ције може да се примени у
свакој малој компанији или
домаћинству. Снага ветроге-
нератора је 1.000 вати, а он
може да се постави тако да
више њих буде повезано. По-
себно је важно то што смо,
услед сарадње с НИС-ом, ус-
пели да пројекат изведемо и
коришћењем нанотехнологи-
је, као и што ће и будуће ге-
нерације наше школе моћи
да се оспособљавају стичући
таква знања – рекао је Бо-
жичковић.

Посебно је било интересант-
но мишљење панчевачког про-
фесора о одсуству било каквих
правила игре у сектору добија-
ња дозвола за прикључење ал-
тернативних извора енергије
на постојећу електромрежу.
Он је навео случај донације
Краљевине Шпаније једној
школи у Србији, када је тек по-
сле седам година, након при-
тиска шпанске владе, инстали-
ран систем соларних панела
добио дозволу за рад и при-
кључивање на српску електро-
дистрибутивну мрежу.

Неправилно држање тела,
искривљеност кичме и равна
стопала су најчешћи пробле-
ми у физичком развоју деце
школског узраста. Често и
дуготрајно седење за рачуна-
ром, физичка неактивност и
неадекватна исхрана главни
су узрочници честих дегене-
ративних стања кичменог
стуба и стопала.

Стога је Основна школа
„Свети Сава” покренула
кампању како би се тај про-
блем решио. Наставница
физичког васпитања Драга-
на Стојнић, уз помоћ и по-
дршку директорке школе
мр Татјане Божић и покра-
јинске секретарке за спорт
и омладину Маринике Те-
пић, осмислила је пројекат
који обухвата опремања фи-
скултурне сале реквизити-
ма за корективну гимнасти-
ку и реализовање едукатив-

них радионица за ученике,
родитеље и наставнике те
школе. Полазници овог ко-
рективног спортско-рекреа-
тивног програма уче вежбе
које доприносе општем
здрављу и правилнијем раз-
воју деце.

КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА

Пут до здравог тела

ЈКП „Хигијена” је недавно
поклонила двадесет пакета
школског прибора деци Ро-
ма који сакупљају секундар-
не сировине за то јавно ко-
мунално предузеће.

Крајем јуна „Хигијена” је
потписала уговоре с Ромима
који су прихватили понуду

тог ЈКП-а да раде за њега,
односно да пластичне фла-
ше, стакло, картон и стару
хартију које су до сада ску-
пљали по граду и предавали

приватним откупљивачима
убудуће доносе у „Хигије-
нин” Центар за рециклажу у
Власинској улици.

– Сарадња с њима биће
настављена да би тај центар
још боље радио и да би град
био још чистији. У наред-
ном периоду ћемо додатно

развити мрежу сакупљача
отпада – најавила је Јованка
Дакић, руководилац Секто-
ра управљања отпадом у
„Хигијени”.

ПОКЛОН „ХИГИЈЕНЕ” ЗА РОМСКУ ДЕЦУ

Пакети школског
прибора



Натуролог и истраживач Геор-
гије Назаров, рођени Рус, већ
двадесет година живи у Србији
и познат је по свом концепту
здраве исхране. Он је у петак,

10. октобра, у читаоници Град-
ске библиотеке промовисао
књигу „Тајне здравог срца” и
одржао предавање. Посетиоци
су имали прилику да бесплатно
дегустирају кафу од цвекле,
производ биомаркета „Олеа”.

Назаров је до сада издао око
20 књига, које су преведене на
неколико језика. Његов си-
стем здравог живота темељи

се на ослобађању лоших нави-
ка у исхрани и њеном усавр-
шавању. Уз примену Назаро-
вљевог система исхране орга-
ни и крвни судови се чисте, а
организам се подмлађује. Он
тврди да се већина болести са-
временог доба јавља као по-
следица лоше исхране.

– Сматра се да су болести
срца наследне. Међутим, у 90

одсто случајева болести се ја-
вљају као последица нездра-
вих навика, а само у три про-
цента су наследне – објаснио
је Назаров.

Он је рекао да грађани Ср-
бије последњих деценија живе
здравије. С друге стране, све је
више нездравих производа, а
на појединцу је да одлучи шта
ће изабрати.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ГЕОРГИЈА НАЗАРОВА

Здрава исхрана против болести

Поводом 160 година од рођења
Михајла Пупина, у Идвору,
родном месту великог српског
научника, у четвртак, 9. окто-
бра, на дан његовог рођења,
приређена је свечаност и акаде-
мија. Прослава је отворена пре-
мијером филма „Пупинов по-
вратак”, чији су аутори чланови
Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин” из Панчева.
Према речима Драгољуба Цу-
цића, директора тог центра,
сценарио је написао гимназија-
лац Марко Војновић, а у филму
су глумили чланови Регионал-
ног центра, уз стручну помоћ
професионалних глумаца Ми-
ленка Павлова, Мирослава Жу-
жића и Милана Цација Михај-
ловића. То остварење је настало
летос током кампа који Регио-
нални центар спроводи већ че-
тири године, као наставак фил-
ма „Пупиново детињство”.

На свечаној церемонији пред-
ставници Фондације „Младен

Селак”, која обнавља „Пупинов
фонд” уз подршку САНУ, Саве-
за проналазача и других орга-
низација, доделили су бројна
признања. Награду „Пупинова
медаља” добиле су две панче-
вачке установе – Регионални
центар за таленте „Михајло
Пупин” и Народни музеј. Та-

кође, чак 40 чланова Регио-
налног центра добило је при-
знања за успехе на републич-
ким такмичењима, а њих десе-
торо за награде на државним
првенствима.

Признање за допринос „пу-
пинизацији” отишло је у руке
Народног музеја Панчево јер

та установа, како се наводи у
саопштењу, „континуирано
ради на подизању нивоа све-
сти о значају и делу Михајла
Пупина и његовом великом
доприносу у афирмацији срп-
ског народа. ’Пупинова меда-
ља’ је велико признање које
обавезује да се и у будућности
настави са идејом пупиниза-
ције”.

Народни музеј почео је
обележавање великог јубилеја
отварањем изложбе „Михајло
Идворски – стваралачка коор-
динација”, а настављено је ор-
ганизовањем радионица, три-
бина и пројекција филмова о
великом српском научнику.
Поред сталне поставке у род-
ној кући Михајла Пупина, ко-
ја је заправо депанданс На-
родног музеја Панчево, Музеј
дуги низ година активно уче-
ствује и у организацији про-
грама посвећених научнику
из Идвора.

њеним речима, отворити пер-
спективу за развој друштва у
коме је различитост није
претња, већ богатство.

Пoвeрeник зa зaштиту
рaвнoпрaвнoсти je нeзaвисaн,
сaмoстaлaн и спeциjaлизoвaн
држaвни oргaн фoрмирaн нa
oснoву Зaкoнa o зaбрaни
дискриминaциje из 2009.
гoдинe. Зaдaци тoг држaвнoг
oргaнa су спрeчaвaњe свих
видoвa дискриминaциje, зaш-
титa рaвнoпрaвнoсти физич-
ких и прaвних лицa у свим
oблaстимa друштвeних oднoсa,
нaдзoр нaд примeнoм прoписa
o зaбрaни дискриминaциje, кao
и унaпрeђивaњe oствaривaњa и
зaштитe рaвнoпрaвнoсти.

Према Зaкoну o зaбрaни
дискриминaциje, пoвeрeник
имa стручну службу, кoja му
пoмaжe у вршeњу њeгoве
нaдлeжнoсти. Овлaшћeн је дa
спрoвoди пoступaк пo при-
тужбaмa у случajeвимa дис-
криминaциje појединца или
групe oсoбa. Пoвeрeник je нaд-
лeжaн дa примa притужбe
збoг дискриминaциje, дaje

Дечја недеља обележена је у
нашем граду од 6. до 13. окто-
бра радионицама, изложбама
и представама. У четвртак, 9.
октобра, отворена је изложба
радова ученика ОШ „Миро-
слав Антић” у галерији Дома
омладине. Сутрадан је у
„Аполу” приређена инклузив-
на представа позориштанца
„Мали принц” из Јабуке, ко-
ја је била изузетно посећена.
У комаду „Џинко млин” уче-
ствовала су деца основно-
школског узраста и два ко-
рисника Дома за лица оме-
тена у менталном развоју
„Срце” у Јабуци. Руководи-
лац позоришне трупе и ре-
жисерка представе Драгана
Вујасиновић рекла је да је
ово прва представа инклу-
зивног типа и да су искуства
одлична.

– Сарадња с корисници-
ма Дома „Срце” у Јабуци

била је фантастична. Они
су пресрећни што су дола-
зили на пробе и дружили се
са осталим глумцима, који
су их одлично прихватили
– истакла је наша саговор-
ница.

Прослава Дечје недеље
настављена је у суботу, 11.
октобра, испред Народног
музеја Панчево, који је ор-
ганизовао такмичење у тра-
диционалној дечјој игри
„Школице”. Истог дана је
одржана и позоришна
представа „Ловац на бајке”
у Културном центру, а на
крају дана је приређена и
креативна радионица удру-
жења „Препознај у себи” у
просторијама те организа-
ције. У недељу, 12. октобра,
одржана је пројекција треш
филмова направљених у
филмској радионици у
„Аполу”.

Михољско лето је донело
стабилније време, дужи бо-
равак напољу и неке нове
бољке, примерене вишим
температурама. У кратком
периоду били смо сведоци
многих ургентних стања – од
саобраћајних траума, самоу-
бистава и тешких повреда
задобијених у тучама, преко
колапса, падова и епилеп-
тичних напада, па све до ср-
чаних застоја изазваних бо-
лешћу срца или загушењем
страним телом. У сарадњи
са социјалним радницима и
полицијом, интервенисали
смо у неколико случајева по-
родичног насиља. Као по
правилу, најстарији и нај-
млађи чланови породице
постају мета насилника, а у
позадини свега најчешће је
алкохол и с њим повезана
агресивност. Последице су
обично много озбиљније да
би биле решене само интер-
венцијом ургентних служби.

У протеклој недељи пред-
ставници домова здравља и
хитне помоћи који гравити-
рају Панчеву и Општој бол-
ници Панчево имали су ва-
жан састанак о начинима
унапређивања организације.
Муке с великим бројем
транспорта пацијената и
прекомерним задржавањем
екипа покушаћемо да реши-
мо бољом комуникацијом и
међусобним помагањем.
Охрабрује спремност за са-
радњу и воља да се промени
оно што од нас зависи. То,
наравно, неће бити довољно
све док се примарној меди-
цини не да довољно кадров-
ских и материјалних могућ-
ности за ефикаснији рад.
Боље спречити него лечити
– народна је мудрост која
своју пуну примену треба да
има управо у сарадњи са
изабраним лекаром и слу-
жбама попут наше, које су у
првим редовима борбе за
здравље.

Градови имају колику-то-
лику покривеност меди-
цинским радницима, док
мање средине нису у могућ-
ности да обезбеде једнак
квалитет здравствене за-
штите. Нажалост, то доводи
до неразумевања и агресије
према лекарима, који у си-
туацијама када пружају по-
моћ на терену, морају оста-
вити амбуланте празне.
Због тога не замерите људи-
ма који свој посао раде са-
весно и најбоље што могу.
О оним другима нећемо
овог пута.

Боља комуникација
међу службама

Пише: 
др Мирослав Тепшић
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НОВИНАРСКА РАДИОНИЦА О ДИСКРИМИНАЦИЈИ

ПОДСТИЦАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ДРУШТВУ
Размена искустава 
и упознавање са 
институцијом 
повереника за 
заштиту 
равноправности

Дводневна новинарска радио-
ница под називом „Како изве-
штавати о дискриминацији”
одржана је у понедељак и уто-
рак, 13. и 14. октобра, у хотелу
„Зира” у Београду. Обука је
организована у оквиру пројек-
та „Спровођење антидискри-
минационих политика у Ср-
бији”, који финансира Европ-
ска унија у оквиру циклуса
ИПА 2011. Семинару је при-
суствовало тридесетак нови-
нара из наше земље, међу ко-
јима је била и новинарка
„Панчевца”.

Циљеви радионице били су
упознавање представника/
представница медија са ин-
ституцијом повереника за за-
штиту равноправности и бли-
же информисање о његовим
законским овлашћењима и
циљевима, а разговарало се и
о новинарској етици и начину
извештавања о овој веома осе-
тљивој теми. Присутни су на
радионици коју је водила ме-
дијска експерткиња Тања Ја-
коби разменили искуства у
вези с раширеношћу дискри-
минације у друштву, њеним
облицима и улогом медија у
подизању свести јавности о
тим питањима.

Различитост као богатство
Радионици су присуствовале
и Антигона Андонов, шефица
кабинета повереника, као и
др Невена Петрушић, повере-
ница за заштиту равноправ-
ности. Она је објаснила да Ср-
бија има добре прописе и
правне механизме за заштиту
од дискриминације и по томе
се не разликује од европских
држава. Потребно је, према

Страну припремила 

Ивана 
Предић

ДЕЧЈА НЕДЕЉА, ДРУГИ ДЕО

Инклузивна представа
и школице

сли да су мањинске групе са-
ме криве за свој положај. Ан-
кета међу грађанима показа-
ла је да је за једну трећину
порастао број оних који сма-
трају да је дискриминација
негативна појава, али је сма-
њен број оних који би је при-
јавили.

Примећено је да је највећи
проценат дискримације на
радном месту, а у најгорој по-
зицији су припадници ЛГБТ
заједнице. Такође, постоји и
дискриминација према особа-
ма са инвалидитетом, људима
који имају другачију боју ко-
же и веру, као и на основу по-
ла, сексуалне оријентације,
старосног доба и других ка-
рактеристика.

Повереница у разговору са учесницима семинара

мишљeњa и прeпoрукe у кoн-
крeтним случajeвимa дискри-
минaциje и изричe зaкoнoм
утврђeнe мeрe. Такође, он има
овлашћења и да пoднoси
прeкршajнe и кривичне при-
jaвe, као и да покреће посту-
пак пред судом.

Сами криви за свој положај
Колико је наше друштво упо-
знато с појмом дискримина-
ције, говоре и резултати ис-
траживања које је међу запо-
сленима у јавним органима
власти спровела институција
повереника. Они су показали
да сваки пети представник
власти није знао да постоји
Закон о забрани дискримина-
ције. Такође, петина њих ми-

ОБЕЛЕЖЕНО 160 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА МИХАЈЛА ПУПИНА

„Пупинова медаља” за две панчевачке установе

ЛЛААККОО  ДДОО  ППРРИИТТУУЖЖББЕЕ

Сваки грађанин који сматра да је жртва дискриминације мо-

же поднети притужбу поверенику за заштиту равноправности.

Образац се може преузети на сајту www.ravnopravnost.gov.rs и

може се послати електронским путем или на адресу поверени-

ка: Београдска 70, 11000 Београд.

САСТАНАК ДРУШТВА ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА

Годишња скупштина
У малој сали Градске управе
Панчево у петак, 17. октобра,
биће одржана годишња скуп-

штина Друштва за борбу про-
тив рака. Састанак чланова
тог друштва почиње у 18 сати.



Јавно комунално предузеће
„Хигијена” и ове године у пе-
риоду од 29. септембра до 31.
октобра спроводи акцију „Ок-
тобар – месец чистоће и уређе-
ња Панчева”.

Радници тог предузећа ће у
наведеном периоду сваког
радног дана од 7 до 15 сати са-
купљати и односити кабасто
смеће, стари намешај, белу
технику, амбалажу, ауто-ли-
марију, гуме, баштенско ђубре
и сав други отпад осим грађе-
винског шута, по распореду

који ћемо објављивати током
трајања акције.

За то време грађани могу
добити детаљније информа-
ције радним данима путем те-
лефона 327-010 и 310-931.

УУ  ччееттввррттаакк,,  1166..  ооккттооббрраа,,  рад-
ници „Хигијене” ће чистити
улице у насељу Војловица –
Јанка Чмелика, Добровољачку,
Гробљанску, Борачку и Пољ-
ску, као и насеље Топола. УУ  ппее--
ттаакк,,  1177..  ооккттооббрраа,, на реду ће би-
ти улице које су пређене од 13.
до 16. октобра (Пере Сегедин-
ца, Стеријина, насеље Тесла,
Милоша Обреновића, Стевана
Шупљикца, железничка стани-
ца Предграђе, Моше Пијаде –
од Светог Саве до Стевана Шу-
пљика), Котеж 2, Котеж 1,
Основна школа „Исидора Се-

кулић”, Димитрија Туцовића –
од Моше Пијаде до Светозара
Шемића, Марка Кулића, Хај-
дук Вељкова, Патријарха Чар-
нојевића, Матије Гупца, Иве
Курјачког, Михајла Пупина,
Јове Максина, Уроша Преди-
ћа, Основна школа „Васа Жив-
ковић”, Спољностарчевачка,
Јаношикова, Светозара Марко-
вића, Шандора Петефија,
Братства–јединства и Основна
школа „Братство–јединство”.

Подсећамо, акцијом „Окто-
бар – месец чистоће и уређења
Панчева” ове године ће бити
обухваћено и Старчево. УУ  ппоо--
ннееддеељљаакк,,  2200..  ооккттооббрраа,,  радници
„Хигијене” ће проћи кроз сле-
деће улице: Панчевачки пут,
Пролећна, Дунавска, Вука Ка-
раџића, Војвођанска, Ивано-

вачки пут, Летња, Првомајска,
Утринска, 7. јула, Жарка Зре-
њанина, Лењинова, Маршала
Тита, Бориса Кидрича и Ба-
штенска.

УУ  ссррееддуу,,  2222..  ооккттооббрраа,, у плану
за чишћење су старчевачке
улице Вељка Влаховића, Мо-
ше Пијаде, Бечејска, Зрења-
нинска, Вршачка, Иве Андри-
ћа, Сомборска, Суботичка,
Михајла Пупина, Николе Те-
сле, Новосадска, Петра Драп-
шина, Матије Гупца, Иве Лоле
Рибара, Ритска, Вишњичка,
Ослобођења, Пролетерска,
Партизанска, Радничка, Вино-
градска, Сремска, Омладин-
ска, Банатска, Гробљанска,
Његошева, Максима Горког,
Наделска, 4. октобра, Зимска,
Јесења и Мала.

ВВЕЕССТТИИ

Радници и механичари АТП-а
успели су да за много мање
новца него што су им понудиле
неке фирме потпуно обнове ау-
тобус који се запалио и скоро у
потпуности изгорео током во-
жње 18. априла прошле године.

Пожар је избио у мотору ка-
да се аутобус враћао из Београ-
да, а пламен се појавио у бли-
зини скретања за нови пут, око
13.20, док је унутра био велики
број путника. Срећа у несрећи
је да међу њима није било по-
вређених и да су сви без про-
блема напустили возило.

Када је објављена инфор-
мација о том догађају, многи
су помислили да је реч о не-
ком од старијих аутобуса, ко-
ји су у већини у возном парку
АТП-а, али није тако. Возило
које је изгорело коришћено је
мање од десет година, а шта је
тачно било узрок пожара,
надлежни нису објавили.

Славко Крачун, шеф гараже
АТП-а, изјавио је да је обнова
аутобуса још значајнија ако се
узме у обзир да су у прошло-

ји се буду убудуће возили тим
аутобусом, немају разлога за
страх, јер је он сигуран сто од-
сто – рекао је Крачун.

Мирјана Балог Кормањош,
заменица директора АТП-а, из-
јавила је да је сваки исправан
аутобус значајан за то јавно ко-
мунално предузеће јер је позна-
то да оно има стари возни парк.

– Једна фирма нам је пону-
дила да обнови изгорели ауто-
бус за четири милиона и
шестсто хиљада динара. Међу-

НАШ СУГРАЂАНИН ТРИ ГОДИНЕ НЕ МОЖЕ ДА РЕШИ ПРОБЛЕМ
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Куће Стевана
Гашпара и његових
комшија угрожене
после падавина

Наш суграђанин Стеван Га-
шпар већ три године страхује
чим почне да пада киша јер се
вода слива са улице и тротоа-
ра у двориште његове куће у
Улици Светог Саве, подрива
темеље и влажи зидове.

Он каже да се први пут суо-
чио с тим проблемом након
асфалтирања Улице Светог
Саве. Према његовим речима,
нови пут који је тада напра-
вљен знатно је издигнут у од-
носу на околне куће, па се по-
сле сваке кише вода слива и
задржава испод темеља његове
куће и кућа његових комшија.

У покушају да због штете ко-
ју трпи реши тај проблем, Сте-
ван се до сада обраћао „Систе-
му 48”, „Водоводу и канализа-
цији”, Дирекцији за изградњу
и уређење града, грађевинској
и комуналној инспекцији и за-
штитницима грађана у Панче-
ву и у Војводини.

– Тражио сам и лични при-
јем петком код претходног
директора Дирекције за из-
градњу и уређење града, јер је
он изјављивао како тог дана
прима грађане који имају
проблеме. Међутим, ни он, а
ни остали којима сам се обра-
ћао ни дан-данас или нису
уопште одговорили на моје
молбе и дописе, или су ми по-
слали неразумљиве одговоре

ком стамбеном објекту”, пи-
ше у одговору „Водовода”.

Стеван Гашпар каже да га је
разочарао и одговор који је до-
био из Дирекције за изградњу и
уређење града јер је, уз то што
је нејасан, још и противречан.

У њему се наводи да је у
близини његове куће коловоз

„Бетонски кишни канали
који прихватају воду с тротоа-
ра су чишћени и функциони-
шу, и једино се јавља проблем
кад су у питању јаки пљуско-
ви, када је време отицања ки-
шнице са површина дуже”,
наглашава се у допису из Ди-
рекције.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Зидови пуцају у свакој просторији Гашпареве куће

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Стокилаши имају
предност

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас шта је за
вас највећа привилегија.
„Панчевац” и издавачка ку-
ћа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један
примерак књиге „Искра у
тами” Руперта Томсона за
два наша читаоца или чита-
тељке који су најкреативни-
је одговорили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Са 100 килограма свуда
имам првенство јер сви ми-
сле да сам трудница.”
064/6609...

„Највећа привилегија за
мене је то што сам већ више
година сведок великих ре-
формских успеха наших
власти.” 063/7417...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на
питање шта је, према њихо-

вом мишљењу, истински хе-
ројски подухват. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Завет хероја” Слави-
ше Павловића.

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

„Истински херојски поду-
хват је пружање помоћи не-
коме када то нико не гледа.”
063/7649...

„Херојски подухват је
увек имати вере и будити се
с надом да ће бити боље
свима нама у овом суровом
свету и никад не посустати и
одустати од свог циља.”
063/2351...

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.

рени кишни канал за чије је
одржавање задужен ЈКП „Во-
довод и канализација”.

„До сада није било пробле-
ма у његовом функциониса-
њу, а узроци могућег оштеће-
ња могу бити вишеструки: из-
градња суседног објекта, ат-
мосферска вода која се с бе-

УСПЕХ МАЈСТОРА АТП-а

Сами поправили изгорели аутобус

који ми ништа нису значили –
рекао је Гашпар.

Он је рекао да га је посебно
зачудио одговор који је добио
из „Водовода и канализације”.
У том ЈКП-у су рекли да у де-
лу Улице Светог Саве у коме
Гашпар живи (потез од Моше
Пијаде до Светозара Милети-
ћа) постоји бетонирани отво-

тонског колског улаза (пар-
кинга) уместо у отворени ка-
нал слива ка кући Гашпара,
велика фреквенција саобра-
ћаја у том делу Улице Светог
Саве. Међутим, ЈКП ’Водовод
и канализација’ није овла-
шћен за утврђивање узрока и
доношење закључка због чега
је дошло до оштећења на не-

одвојен ивичњацима и широ-
ком бициклистичком стазом
од тротоара, па је продор воде
која се скупља после кише на
коловозу ка тротоару онемо-
гућен. Додаје се да је вода што
се слива на тротоар само ки-
шница која пада на тротоар и
на приступне рампе од коло-
воза ка објектима.

годишњем пожару изгорели
ваздушна инсталација, мо-
торни део, седишта и патос.

– Сада је све у њему ново. Ре-
монтовани су мењач и мотор и
урађена је комплетно нова ин-
сталација. Поправљали су га
наши мајстори у гаражи, уз
свој редован посао. Било је до-
ста тешко, али смо уложили
велики напор да га поново
оспособимо за учествовање у
саобраћају и драго нам је што
се све добро завршило. Они ко-

тим, наши мајстори су ком-
плетно обавили тај посао за
милион и седамсто хиљада ди-
нара. Аутобус ће одмах бити
пуштен у саобраћај и сигурни
смо да ће путницима бити
пријатно у њему јер сада из-
гледа као нов – истакла је
Мирјана Балог Кормањош.

Она је додала да је мото но-
вог руководства АТП-а да сваки
путник треба да буде што задо-
вољнији услугама тог ЈКП-а.

Предраг Патић, члан Град-
ског већа задужен за стамбе-
но-комуналну област, истакао
је да се показало да АТП има
стручне људе, који су способни
да обаве и најтеже поправке.

– Они су добили шансу да се
докажу и у потпуности су је
искористили. То што су уради-
ли, резултат је њиховог рада,
знања, стручности и способно-
сти. Показали су да много тога
могу да ураде за своју фирму,
само је потребно да им руко-
водство АТП-а и Град пруже
прилику – нагласио је Патић. 

НАСТАВЉА СЕ АКЦИЈА „ХИГИЈЕНЕ”

Октобар – месец чистоће

„Зеленило” 
обележило славу

Прослава пензионера
ХИП „Петрохемије”

Запослени у ЈКП-у „Зеле-
нило” прославили су славу
Михољдан у недељу, 12.
октобра, уз присуство
бројних гостију из других
јавних комуналних преду-
зећа. Обред сечења слав-
ског колача обавио је про-

тонамесник Милун Павло-
вић.

– Нека Господ подари
здравље и спасење запосле-
нима у „Зеленилу” и њихо-
вим породицама, али и свима
вама који сте им дошли у го-
сте – рекао је протонамесник.

Удружење пензионера ХИП
„Петрохемије” обележиће
годишњицу постојања у пе-
так, 17. октобра, у простори-
јама Клуба „Петрохемије”,
који се налази у Улици вој-

воде Петра Бојовића 2. По-
четак свечаности је заказан
за 17 сати, а председништво
Удружења позива све његове
чланове да присуствују овом
догађају.

Иницијатива Румуна из Ср-
бије, то јест група кандида-
та за избор чланова Нацио-
налног савета румунске на-
ционалне мањине у Србији,
у суботу, 11. oктобра, у Ули-
ци браће Јовановић 51, одр-
жала је конференцију за но-
винаре у том приликом
отвореном румунском Ме-
дија центру и изложила
програм рада.

На листи Иницијативе с
територије града Панчева је
седам од укупно двадесет
кандидата. Бојан Барбуцић,
носилац листе, најавио је
активну изборну кампању и
промотивни скуп у Долову,
18. октобра. Том приликом
ће, поред кандидата, бити
представљен и предизборни
програм ИРС-а. Као прио-
ритетни циљеви те групе из-

двојени су шира употреба
румунског језика, односно
право школовања на матер-
њем језику, неговање ру-
мунске културе и традиције,
слобода вероисповести, као
и зближавањe Румуна из
Војводине са сународници-
ма из Тимочке Крајине.

Један од кандидата, Лучи-
јан Данилов, истакао је како
ће се Иницијатива борити да
се настави досадашња прак-
са прекограничне сарадње с
Румунијом, како на култур-
ном плану, тако и кроз ИПА
фондове и пројекте.

– Важно је да анимирамо
децу румунске мањине да се
школују на матерњем језику
и да им обезбедимо могућ-
ност да се усавршавају и да
студирају у Румунији – за-
кључио је Данилов. A. Б.

Отворен румунски
Медија центар

Комунална полиција је ових
дана успешно спровела још
једну акцију с циљем сузби-
јања нелегалног откупа пла-
стичних флаша на терито-
рији нашег града.

Поред куће једног нашег
суграђанина који је познат

по томе, заплењено је више
од пола тоне, тачније 531
килограм пластичних фла-
ша. Након тога су их радни-
ци „Хигијене” одвезли у
Центар за рециклажу те
фирме, који се налази у
Власинској улици.

Ударац за нелегалне
откупљиваче



Неколико пута смо скретали
пажњу надлежнима на то да
АТП пропада и питали да ли
ће зауставити пропадање тог
јавног  комуналног предузећа.
Оно се урушило организацио-
но и кадровски, возни парк је
непоуздан, а последица свега
тога је финансијски колапс.

Очекивали смо да ће надле-
жни предузети мере за спас,
али АТП је нагло потонуо. То
се може видети из шестоме-
сечног извештаја о пословању
у коме је исказан губитак од
преко тридесет милиона дина-
ра. Тај извештај Надзорни од-
бор је усвојио 22. јула ове го-
дине, а руководство даје изјаве
како је предузеће солвентно?!
Како? Овакве и сличне изјаве
о уштедама и успешности у
пословању стварају утисак у
јавности о доброј ситуацији у
АТП-у, а реалност је потпуно
другачија, што се види из из-
вештаја о пословању.

Звездице АТП-а и продавци
магле који су преко једне по-
литичке партије ушли у то

предузеће не могу наћи излаз
из тешке ситуације јер немају
ни одговарајућу стручну спре-
му ни знање. О њиховом нера-
зумевању стања, бахатости,
незрелости, сујети, неваспита-
њу и ароганцији је излишно
говорити!

Раднике је огорчило понов-
но награђивање запослених у

служби контроле. Та служба
се бави свим другим ствари-
ма, али слабо оним које би
требало да јој буду приоритет
– контролом карата путника.

У току је страшна битка из-
међу кланова да би се задржа-
ле привилегије и незаслужено
високе плате које су стечене
без резултата. Спорна је и но-

ва систематизација јер ће во-
зно особље, радници одржава-
ња и администрација поново
бити преварени, као и после
прављења претходне система-
тизације.

Поред тога, возни парк
АТП-а се лоше одржава. Ауто-
бус на гас о коме се помпезно
извештавало у локалним ме-
дијима већ дуже време стоји
неисправан. Сада кад је поче-
ла школска година намеће се
питање чиме ће се обављати
превоз ђака, студената и дру-
гих путника, јер је возни парк
АТП-а стар око тридесет годи-
на. Треба ли уопште говорити
о томе колико су толико стара
возила поуздана?

Од оснивача очекујемо да
нађе начине да среди финан-
сијско стање у АТП-у, али да
никако не дозволи да нови
менаџмент то прикаже као
резултат њиховог руковођења.
Без одлагања се мора почети
и обнова застарелог возног
парка.

Забринути радници АТП-а

су затражили да шесторица
младића који су ухапшени због
учествовања у нередима одмах
буду пуштени из затвора, али је
виши јавни тужилац Гордана
Чолић одбила тај захтев.

И поред тога што су ти мла-
дићи били у протестним ко-
лонама чији су учесници не-
колико дана плашили Роме и

Уместо да иде у затвор, Ми-
хајло Мијајлевић, рођен 1997.
године, биће упућен у васпит-
но-поправни дом. Више јавно
тужилаштво у нашем граду
одбацило је кривичну пријава
коју је Полицијска управа
Панчево поднела против овог
седамнаестогодишњака и до-
нело је одлуку да он ипак не
заврши иза решетака.

Да је за кривичну пријаву
било разлога потврђује пода-
так да је Мијајлевић починио
кривично дело тешка крађа на
штету кинеског држављанина
Жоуа Јунџија, власника про-
давнице „Ок јо-јо” у Панчеву!

Овај случај је потврда све
чешћих упозорења која се чу-
ју у последње време да је ма-

лолетнички криминал у стал-
ном порасту. О томе говори и
један случај о коме је „Панче-
вац” писао крајем маја ове го-
дине.

Панчевачка полиција и Ви-
ше јавно тужилаштво тада су
расветлили серију крађа по
становима и кућама наших
суграђана. Њих је починила
група лопова састављена од
двојице чернаестогодишњака
и двојице тринаестогодишња-
ка, која је одавно била позна-
та полицији.

На једној кући сломили су
прозор, ушли унутра и из јед-
ног ормана украли таблет
компјутер и златни накит. У
другу кућу која се налази у
близини здравствене станице

на Стрелишту успели су да
уђу иако је капија била закљу-
чана. Након тога, из шупе у
дворишту су извукли мерде-
вине, прислонили их на зид и
попели се до прозора купати-
ла кроз који су ушли. Из те ку-
ће су украли мобилни теле-
фон, компјутер и звучник. Те
предмете су најпре ставили у
кесу коју су сакрили у Тополи
поред једног отпада, а један
од њих је касније продао
украдени мобилни телефон за
700 динара!?

У последње време све је ви-
ше малолетних починиоца те-
шких кривичних дела попут
пљачки, разбојништава и пре-
продаје наркотика. Посебно
забрињава што су они често

агресивни током вршења кри-
вичних дела и не презају од
напада на жртве, па чак ни од
убистава.

На руку им иде то што се у
закону наводи да малолетни-
ци који у моменту извршења
кривичних дела нису напуни-
ли четрнаест година не под-
лежу кривичној одговорности
и не може им бити изречена
ниједна казна осим упућива-
ња у васпитно-поправне уста-
нове.

Међутим, након што изађу
из њих најчешће су поново
препуштени улици, осећају се
одбаченима, занемаренима
од свих и не успевају да нађу
излаз из зачараног круга кри-
минала. М. Г.

АПЕЛАЦИОНИ СУД ДОНЕО КОНАЧНУ ОДЛУКУ

КУЋНИ ЗАТВОР ЗА МЛАДЕ ЈАБУЧАНЕ

Четвртак, 16. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Стављена тачка на
догађаје из јуна
2010. године после
убиства 
седамнаестогодишњег
младића

Због вишедневних
нереда у Јабуку су
тада послате 
жандармерија 
и појачане јединице
полиције

Јабучани Предраг Спасић,
Марко Стефановски, Дејан
Лешниковски, Владимир Ста-
нишић, Срђан Бубало и Тони
Змејковски мораће да прове-
ду у кућном затвору по пет
месеци због учешћа у про-
тестним шетњама средином
јуна 2010. године у Јабуци,
неколико дана након што је
седамнаестогодишњег Дејана
С. у центру тог села убио ње-
гов вршњак Б. Ј. ромске наци-
оналности.

Ту правоснажну пресуду
донео је Апелациони суд у Бе-
ограду, чиме је преиначена
првостепена пресуда Вишег
суда у Панчеву. Подсећамо,
судије у нашем граду казниле
су Спасића и Стефановског
17. октобра 2013. са по шест
месеци, док су Лешниковски,
Станишић, Бубало и Змејков-
ски добили по осам месеци.

У пресуди панчевачког Ви-
шег суда било је наведено да

су млади Јабучани починили
кривично дело изазивање на-
ционалне, расне и верске мр-
жње и нетрпељивости. Суди-
је у нашем граду су образло-
жиле да су донеле такву од-
луку зато што су, по њима,
кажњени младићи учество-
вали у протестним скупови-
ма организованим неколико

ПРОШЛЕ СУБОТЕ У БРЕСТОВЦУ 

Претучен палицама

ОДЛУКА ПАНЧЕВАЧКИХ БОРАЦА

Признање за Мишића

Прошле суботе, 11. окто-
бра, око 22.30, у Банатском
Брестовцу је претучен Ми-
ланко Б. (51) из тог села.
Док је возио бицикл Катун-
ском улицом, пресрела су
га два маскирана нападача
и претукла га бејзбол пали-
цама.

Миланко је брутално ис-
пребијан јер су га том при-
ликом нападачи ударали по
глави и телу, и поломили су
му кости на лицу. Због тога
је, након што му је указана
прва помоћ, у тешком стању

пребачен у београдски Ур-
гентни центар.

„Панчевац” је покушао да
у среду, 15. октобра, од
портпарола те здравствене
установе Александре Берић
сазна како се осећа напад-
нути Брестовчанин. Она је
одговорила да се он не на-
лази више у Ургентном цен-
тру, што по свему судећи
значи да је након санирања
повреда које је задобио пре-
бачен на неку од београд-
ских клиника ради даљег
опоравка. М. Г.

Председник Градског одбо-
ра Удружења бораца Народ-
ноослободилачког рата То-
дор Тоша Стојановић и гра-
доначелник Панчева Павле
Раданов посетили су 14. ок-
тобра Драгог Мишића, јед-
ног од некадашњих председ-
ника панчевачке општине и
учесника борби за ослобође-
ње Панчева 1944. године.

Стојановић и Раданов су му
том приликом уручили пове-
љу коју му је доделило панче-
вачко Удружење бораца НОР-
а у част седамдесет година од
ослобођења нашега града.

– Хтели смо да му се оду-
жимо јер је оставио дубок
траг у Народноослободилач-
кој  борби – рекао је Стој-
ановић. М. Г.

су запалили, а другу  тешко
оштетили каменицама и ци-
глама које су бацали на прозо-
ре, при чему су лакше повреди-
ли девојчицу ромске национал-
ности која је спавала у тој кући. 
Због тих догађаја Роми који
живе у Јабуци данима нису
смели од страха да изађу из
својих кућа. То је био разлог

Призор из Јабуке, 2010. године

ОЛАКШИЦА ЗА МАЛОЛЕТНОГ КРАДЉИВЦА

Уместо у затвор, иде у дом

ПИСМО ГРУПЕ РАДНИКА АТП-а

Зауставите даље пропадање наше фирме

ноћи у Јабуци после убиства
седамнаестогодишњег мла-
дића.

Тада је више стотина лица у
колони долазило до дела Ја-
буке у коме живе Роми и узви-
кивало пароле попут: „Убиј
Цигана, запали, закољи, да
Циган не постоји”.

Протестанти се нису задово-
љили тиме, него су и каменова-
ли ромске куће. Једну од њих

због којег је руководство Поли-
цијске управе Панчево тада од-
лучило да се пребаце појачане
полицијске јединице у Јабуку и
наредило полицајцима да све
време патролирају и чувају
ромске куће. Након тога је Ми-
нистарство унутрашњих по-
слова донело одлуку да у Јабу-
ку упути и жандармерију. Ме-
штани Јабуке су тада организо-
вали протестни скуп на којем

претили им, Апелациони суд
у Београду је утврдио да они
не сносе одговорност за нару-
шавање јавног реда и мира.

У тексту коначне пресуде
Апелационог суда наглашава се
да они нису учествовали у па-
љењу једне, нити у оштећивању
друге ромске куће, као и да ни-
су криви за повређивање девој-
чице ромске националности.

М. Глигорић

Јесенка 
Сенка 
Мандрино
(1951–2014)

Почетком октобра, после те-
шке болести, изненада нас је
напустила Јесенка Сенка
Мандрино. По професији
историчарка, радни век је
провела предајући историју у неколико основних и
средњих школа, најдуже у Медицинској и Хемијско-
техничкој, одакле је пре две године отишла у пензију.

Била је предана свом послу, и то не само у стручном
погледу, упознајући ђаке са историјским чињеницама,
начинима тумачења и могућностима (зло)употребе
историје, већ и у другом, за њу чак и много важнијем
делу – педагошком и васпитном раду. Многе генера-
ције су осетиле њену искрену заинтересованост за њи-
хову добробит, а често је била и једина особа којој су
могли да повере немире одрастања, озбиљне животне
проблеме и изазове, знајући да ће их пажљиво саслу-
шати, подржати и помоћи им да пронађу решење. Да-
вање и брига за друге били су нераскидиви део њеног
карактера, што се лако претакало у акције од ширег
значаја. У школи је неуморно радила на различитим
плановима – од малих акција које су оплемењивале
школски простор до осавремењавања наставе и већих
реформских напора, не одустајући од вредности и
принципа грађанског друштва, које је преносила на
сваки могући начин.

Изван школе, активистички немир навео ју је да се
почетком деведесетих ангажује у различитим антират-
ним и мировним иницијативама, међу којима су По-
крет за мир Панчево, „Жене у црном”, Мировна група
М. Сенка је била „тиха вода” која је стајала иза многих
акција и пројеката. Она је била та која је сваке вечери
током трајања ратова 1991–1995. године паковала све-
ће, кандила и платно с натписом „За све жртве рата”,
како би на тргу испред Привредне банке одржала ак-
цију паљења свећа – протест против ратних политика
и исказ солидарности с њиховим жртвама, са свих
страна новонасталих националних граница. Панчевач-
ке „свеће” су, захваљујући Сенки, прерасле у симбол
континуитета панчевачког мировног покрета. Почет-
ком 2000. укључила се, као једна од оснивачица, у рад
Женске мировне групе, унутар које је објединила ми-
ровни и женски активизам с педагогијом цивилног
друштва.

Иако су је красиле нада и вера у могућност промена,
тешко се суочавала с нарастањем материјалне, социјал-
не и моралне беде у окружењу, с непрофесионалношћу,
општом површношћу, свакодневном окрутношћу, са
степеном деградације коју је, пажљива и осетљива ка-
ква је била, осећала на сваком кораку. У тренутку када
је њена, чинило се, неизмерна потреба за придавањем
смисла и повезивањем људи попустила под ударима
нарастајућег ништавила, створио се терет који је с вре-
меном добио и своје клиничке симптоме и дијагнозу.

Ипак, и у смрти, као да нам је послала последњу по-
руку. Отишла је 2. октобра, на Гандијев рођендан и
Међународни дан ненасиља, а сахрањена је 6. октобра,
на дан ослобођења Панчева, празник антифашизма.
Остаће да живи у сећању свих нас, њених пријатељица
и пријатеља у активизму, и у активностима нове гене-
рације ЖМИГ-а, којој се искрено радовала.

Њене пријатељице из Женске мировне групе
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Омладинска организација
Глогоњ је у недељу, 12. ок-
тобра, приредила интере-
сантну акцију под називом
„Три на три”.

Реч је о мини-пројекту у
оквиру којег је на спорт-
ском терену у поменутом
месту одржан турнир у ба-
скету. Такмичило се десет
трочланих екипа, а у фина-
лу је, након занимљивог ме-
ча, екипа „Ветерани Гранд”

заслужено победила КК
„Опово”.

Глогоњски омладинци су
претходно, уз помоћ ЈКП-а
„Глогоњ”, на кошаркашком
терену поставили нову та-
блу са обручем. Вреди иста-
ћи и да је Град Панчево фи-
нансирао овај пројекат са
25.000 динара, а иницијати-
ву је подржао и Оливер Пет-
ковић, одборник у Скуп-
штини града из Глогоња.

Јабучка култура је од почетка
текућег месеца у све већем за-
маху. Најпре је позориштанце
„Мали принц” између 3. и 5.
октобра гостовало у македон-
ском Тетову. Том приликом
је, у оквиру пројекта „Мост”,
изведена представа „Две мале
виле”, коју су глумци из наве-
дених места заједнички при-
премили.

Премијера тог комада одр-
жана је пре неколико година
на дечјем фестивалу у Јабуци,
а потом је он игран и у Глого-
њу, Пландишту и Панчеву.

„Две мале виле” симболизују
борбу добра и зла кроз обраду
све негативнијег утицаја дру-
штвених мрежа на дечји раз-
вој. Поред четворо чланова

домаћег Драмског студија
„Иљо Антески – Смок”, у
представи је учествовало и
седморо глумаца позори-
штанца „Мали принц”: Јелена

Ђорђијевски је играла мајку,
Јована Јовчић – црвенкапу,
Мирослав Величковић –
принца, Зорана Стојановски и
Јована Миновски – виле, а
Милица Величковски и Зора-
на Спасић су биле лутке.

Поред тога, јабучки Дом
културе је у понедељак, 13. ок-
тобра, приредио књижевни
сусрет на којем су ученици ви-
ших разреда Основне школе
„Гоце Делчев” читали песме,
које су писали током летњих
месеци, о љубави, машти,
природи, породици... Награ-
ђена су три најлепша рада, а
специјалан гост овог програма
био је књижевник, новинар и
звезда бројних дечјих емисија
Раша Попов.

Наредних дана треба да буде
расписан јавни позив наме-
њен женама на селу за учешће
у активностима у склопу про-
јекта „Информатичка обука за
жене на селу”, који суфинан-
сирају Завод за равноправност
полова из Новог Сада и Град
Панчево. То ће се и званично
догодити постављањем кон-
курсне документације (текста
јавног позива и обрасца прија-
ве) на званичан сајт града , а
конкурс ће бити отворен за-
кључно с 31. октобром.

Након учешћа на јавном
конкурсу Покрајинског завода
за равноправност полова Граду
Панчеву је додељено 120.000
динара за наведени пројекат,
чија је укупна вредност 160.000
динара (остатак од 40.000 ди-
нара обезбеђује Град).

Циљ пројекта је унапређи-
вање положаја жена на селу
кроз савладавање комуника-
ционих вештина, а очекује се
да четрдесет осам полазница
буде оспособљено за рад на
рачунару.

С тим у вези образован је тим
за реализацију, у који је укљу-
чен и Савет за родну равноправ-
ност Скупштине града Панчева.
За едукацију ће, на основу нај-
повољније понуде, бити ангажо-
вана „Бизнис академија ЛЦ” из
Ниша. Полазнице курса ће бити
подељене у три групе од по ше-
снаест особа, а обука ће се одви-
јати од новембра до децембра у
просторијама Тренинг центра
Градске управе Панчева.

Право учешћа на јавном по-
зиву имаће жене са села.

Предност при одабиру добиће
активне чланице удружења
жена и других организација,
као и незапослене особе.

Све информације у вези с
подношењем пријава заинте-
ресоване могу добити од Тима
за реализацију пројекта „Ин-
форматичка обука за жене на
селу” у згради Градске управе,
Трг краља Петра I број 2–4,
канцеларија 312, као и путем
телефона 013/308-752, 308-944
и 308-945 или имејл-адресе
selo@pancevo.rs.

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Рекон-
струисана амбуланта пу-
штена је у рад у уторак, 14.
октобра. Истог дана реали-
зован је пројекат под нази-
вом „Песма, игра, радост,
толеранција” у организаци-
ји Дома културе, основне
школе и Удружења жена
„Сосе”. Током викенда ма-
скирани револвераш оро-
био је СТР „Шујдовић”, а
недуго затим четворица на-
падача брутално су прету-
кла Миленка Б. (1963).

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Још
увек нема договора око из-
бора новог председника
Скупштине Месне заједни-
це. Румунски народни ан-
самбл из места Сибију одр-
жао је, заједно с домаћини-
ма, целовечерњи концерт у
четвртак, 9. октобра, у
спортској хали. Велики ор-
кестар и први ансамбл До-
ма културе учествовали су
током викенда на смотри
фолклора српске дијаспоре
у Бањалуци.

ДДооллооввоо:: На иницијативу
Месне заједнице и Удруже-
ња одгајивача оваца „Ба-
нат”, у петак, 10. октобра,
уприличено је предавање о
болести плавог језика код
оваца. Рукометаши су побе-
дили Глогоњце с невероват-
них 60 : 10.

ГГллооггооњњ:: Асфалтиран је глав-
ни пут у улицама ЈНА и
Ослобођења. Фолклорна сек-
ција Дома културе наступила
је у недељу, 12. октобра, у Га-
ју. Поводом Међународног
дана жена на селу, од 15. до
19. октобра, Удружење жена
„Глогоњке” реализоваће про-
јекат „Важно је кад вас неко
подржава”.

ИИввааннооввоо:: Чланице МКУД-а
„Боназ Шандор” учествова-
ле су на Сајму стварала-
штва сеоских жена у Војво-
дини, одржаном у суботу,
11. октобра, у Апатину.

ЈЈааббууккаа:: Јабучани Предраг
Спасић, Марко Стефанов-
ски, Дејан Лешниковски,
Владимир Станишић, Срђан
Бубало и Тони Змејковски
мораће да проведу у кућном
затвору по пет месеци због
учешћа у протестним шет-
њама средином јуна 2010. у
Јабуци, неколико дана на-
кон што је седамнаестогоди-

шњег Дејана С. у центру тог
села ножем убио његов вр-
шњак Б. Ј. ромске нацио-

налности. У Дому културе
почеле су креативне радио-
нице везане за осликавање
предмета од стакла и израду
накита, које ће све до среди-
не новембра бити одржава-
не недељом по подне.

ККааччааррееввоо::  Изложба карика-
тура „Пјер 2013” отворена
је у понедељак, 13. октобра,
у Дому културе и биће до-
ступна грађанима сваког
радног дана између 9 и 15
сати све до 1. новембра.
Драмска секција, коју води
глумац Јован Поповић, по-
чела је с радом у среду, 15.
октобра. Конкурс за учени-
ке качаревачке школе на
тему афоризама, карикату-
ре и сатире трајаће до 27.
октобра.

ООммоољљииццаа:: Месна заједни-
ца је други пут добила ло-
кацијску дозволу за проје-
кат фекалне канализације.
„Електровојводина” је ан-
гажовала приватног изво-
ђача за радове на кресању
грана дрвећа по улицама,
након чега многа стабла
изгледају унакажено. Ових
дана је на њиви Синише
Вучуровић покраден куку-
руз, а посечен је и воћњак
Николе Сакића. Удружење
„Сунцокрет” поставило је
клупе на Поњавици.

ССттааррччееввоо:: Дечја недеља одр-
жана је у Дому културе од 6.
до 11. октобра, када су, по-
ред осталог, уприличени и
књижевно вече Бориса Ма-
тијевића, маскенбал на тему
„Воће и поврће” и креативна
радионица Николе Драга-
ша. Хуманитарни концерт
три бенда одржан је у неде-
љу, 12. октобра, у малој сали
Дома културе, у организаци-
ји поменуте установе и Паба
„Неолит”. Панк-рок састав
„Креативни неред” уприли-
чиће рођендански концерт у
петак, 17. октобра, од 22 са-
та у ККК-у, када ће наступи-
ти и бенд „Ујка Сенф”.
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СЕЛО

Реконструкција 
чекана тридесет 
година

У радове уложено
преко дванаест 
милиона динара

Сада приоритети 
Долово и Качарево

Након вишедеценијског иш-
чекивања и око осам месеци
радова Брестовчани су доби-
ли објекат здравствене зашти-
те достојан цивилизацијских
стандарда.

У тај посао је ЈП Дирекција
за изградњу и уређење Панче-
ва инвестирала преко двана-
ест милиона динара, а на згра-
ди на којој ништа није рађено
последњих тридесет година
обављена је комплетна рекон-
струкција – од спуштања пла-
фона, електрорадова, подопо-
лагачких и гипсарско-молер-
ских радова, преко замене са-
нитарних чворова и столарије,
до претреса крова, чиме је за-
устављено прокишњавање. Ус-
пут су промењене водоводне
цеви и постављен је противпо-
жарни систем.

Нови стандарди
Амбуланта је званично пу-
штена у рад у уторак, 14. ок-
тобра, чему су, поред спонта-
но окупљених грађана, прису-
ствовали и многи градски зва-
ничници.

Директор Дирекције Ненад
Станојевић захвалио је на
успешном планирању, орга-
низовању и контролисању ра-
дова грађевинским инжење-
рима из јавног предузећа ко-
јим управља, као и медицин-
ском особљу на показаном
стрпљењу, јер је све то време
радило у тешким условима.

– Међутим, када се сада-
шње стање упореди са оним из
јануара, мислим да се чекање
исплатило. Преостало је да се

У ТОКУ СРЕЂИВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА СЕЛИМА

ЗАБЛИСТАЛА БРЕСТОВАЧКА АМБУЛАНТА
Месне актуелности 

– од четвртка до среде –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

стичких папира, а објекат од
1969. године није легализован
– нагласио је Овука.

Начелница здравствене ам-
буланте др Марија Глушица
изјавила је да је проблема би-
ло напретек – од прокишња-
вања и влаге до катастрофал-
ног стања столарије.

– Добили смо много више
него што смо се надали. Прео-
стало је само да стигне други

Обновљени објекат за лечење у неупоредиво бољим условима

Том приликом је градона-
челник Панчева Павле Рада-
нов подсетио да је прошле го-
дине пуштен у рад и нови обје-
кат у Иванову, као и да је у
кратком периоду реконструи-
сано петнаест градских амбу-
ланти. Што се тиче осталих
улагања у одржавање здрав-
ствених објеката предвиђених
овогодишњим градским буџе-
том, већник за здравство др
Милан Трифуновић навео је да
су у току реконструкција амбу-
ланте на Тесли и израда греја-
ња у Качареву, а ускоро треба
да почне рад на пројекту за са-
нацију објекта у Долову. То је,
уз комплетну реконструкцију

обично, па се и цео посао оду-
жио, јер није било могуће
предвидети све радове. Испо-
ставило се, рецимо, да је водо-
водна мрежа у веома лошем
стању, што је захтевало распи-
сивање нове јавне набавке и
дуг процес. Сада је све то, на
срећу, за нама, а запослени мо-
гу несметано да раде у једном
од најуређенијих објеката у си-
стему Дома здравља. Кад је реч
о другим насељеним местима,
27. октобра треба да буду отво-
рене понуде за извођење неких
радова на крову доловачке ам-
буланте. Тамо је, нажалост, две
године почетак посла био бло-
киран због недостатка урбани-

део новог намештаја. Што се
тиче редовних обавеза, опте-
рећење је велико, нарочито у
време сезонских прехлада, ка-
да дневно примимо око ше-
здесет пацијената. Поред од-
раслих, прегледамо и малу де-
цу, укључујући и новорођен-
чад, а радимо и хитне случаје-
ве, кућне посете, мртвозор-
ства... – навела је начелница.

У брестовачкој амбуланти
службују два лекара у две сме-
не, које испомажу три меди-
цинске сестре. Ту су и бабица,
стоматолог и зубни техничар.
Педијатар једном недељно ра-
ди са здравом децом, а посто-
ји и добро снабдевена апотека.

БАСКЕТ „ТРИ НА ТРИ” У ГЛОГОЊУ

Ветерани „Гранда”
најбољи

ЈАБУЧКИ КУЛТУРНИ ПРОГРАМИ

Две виле и Раша

ПОЗИВ СУГРАЂАНКАМА ИЗ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

Информатичка обука за жене са села

обезбеди још систем снабде-
вања водом с притиском од
минимум 2,5 бара, јер тако
налажу најновији стандарди
противпожарне заштите. Но-
вац за то биће обезбеђен пр-
вим наредним ребалансом
градског буџета. Тек тада ће се
стећи сви услови за технички
пријем, добијање употребне
дозволе, као и за легализацију
објекта – рекао је Станојевић.

амбуланте у Качареву, први
приоритет за идућу годину.

Непредвиђени радови
Ни директор Дома здравља др
Слободан Овука није крио за-
довољство што је овај објекат
заблистао након тридесет го-
дина.

– Зграда је била стара и руи-
нирана, због чега су нам била
неопходна већа средства него



У предстојећем издању Пан-
чевачког џез фестивала 7. но-
вембра у дворани Културног
центра Панчева публици ће се
представити најбоља џез кла-
ринетисткиња на свету – Анат
Коен. Међу многобројним вр-
хунски школованим музича-
рима с престижних џез одсе-
ка, од аустријског Граца до
америчког „Берклија”, ова
музичарка се у кратком року
издвојила из просека и забри-
љирала на великој сцени.
Комбинацијом вансеријске
виртуозности, креативности и
свирачке харизме позната
кларинетисткиња и саксофо-
нисткиња је за свега десет го-
дина бендлидерске каријере
нашла своје место у самом вр-
ху савременог џеза.

Ова рођена Израелка оти-
снула се пут Америке среди-
ном деведесетих. Након шко-
ловања на „Берклију” – где
бива фасцинирана светском
музичком баштином, а наро-
чито музиком Латинске Аме-
рике – сели се 1999. у Њујорк
и „стажира” у бендовима ра-
зноврсних формата, полако
скупљајући искуство за буду-
ћу берићетну ауторску карије-
ру. Дебитантски албум „Place
& Time” Коенова је објавила
2005. године, а потом је у вео-
ма кратком року очарала ре-
левантну џез критику и пу-

ћом, у маниру великих мај-
стора џез импровизације. Као
композиторка и аранжерка
успешно спаја џез традицију
и музику с различитих свет-
ских меридијана, у присту-
пачној форми која не циља
само на тврдокорну џез пу-
блику, већ и на шири аудито-
ријум. Посебна посластица су
њени концертни наступи, на
којима Анат плени како сво-
јом свирачком харизмом, та-
ко и опуштеним, шармант-
ним понашањем на сцени.

О њеном стваралаштву „All
Music Guide” пише: „Поред
високог нивоа техничког уме-
ћа, музику Анат Коен чини
посебном њена плодна имаги-
нација. Тешко да ћете у било
ком њеном издању наићи на
моменат отаљавања, већ упра-
во на богатство идеја, те жељу
да прошири границе израза
свог инструмента изван нор-
ми традиционалног свинга”.
Не заборавимо ни радост му-
зицирања, која у први план
ставља емоцију испред инте-
лекта. Како Анат сама каже:
„Када делим своју музику с
људима – са другим музича-
рима или публиком – увек се
осећам као да сам на некој
прослави”. Сва је прилика да
се и публика тако осећа на ње-
ним концертима.

Никола Марковић

Чак пет простора 
којима располаже
КЦП у поступку
враћања старим 
власницима

Шта ће бити с 
Галеријом савремене
уметности?

Процес враћања објеката ста-
рим власницима увелико је у
току, а та тема се посебно ти-
че Културног центра Панчева,
који ће у наредном периоду
остати без простора у којима
су сада Галерија савремене
уметности, књижара „Мала
галерија” и простор „Електри-
ке”. Уз то, реституцијом ће
бити обухваћена и два објекта
којима Културни центар још
увек располаже, али су оба у
тако лошем стању да се уоп-
ште и не користе. Реч је о би-
оскопу „Војводина” и галери-
ји „Двориште”.

Још увек је неизвесно када
ће тачно бити завршени ти
процеси, да ли се говори о јед-
ној, две, три или четири годи-
не, али је извесно да ће они
бити окончани у корист за-
конских власника. Тако ће
приземље зграде на углу Кор-
зоа и Улице војводе Радомира
Путника (највероватније) би-
ти враћено Татјани Сопић, ро-
ђаки Олге Смедеревац, био-
скоп „Војводина” породици
Драгичевић, а објекти у дво-
ришту у Улици војводе Радо-
мира Путника Сави Брашова-
ну и Меланији Адамовић.

Према мишљењу Немање
Ротара, директора Културног
центра, измештање књижаре
неће бити превише проблема-
тично, јер се она може сме-
стити у простор десно од ула-
за у Културни центар (некада-
шња „Ђелита”). То важи и за
„Електрику”, јер ће се за про-
граме тог удружења наћи од-
говарајући простор. Људима
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Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један зани-
мљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања мо-
гу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.

Два читаоца који до среде, 22. октобра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање „Преко чега бисте све прешли због праве љуба-
ви?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Mелодија моје душе” Рајанa Винфилдa. Имена добит-
ника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а на-
граде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП
мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Четрдесетогодишња Џејн
решена је да расветли узрок
смрти своје кћерке Мелоди и
покуша да разуме последње
дане њеног живота. Зато же-
ли боље да упозна Кејлеба,
младог уличног свирача, који
је био Мелодин близак прија-
тељ. Усамљена и неутешна,
Џејн ће се на олујном путу
пожуде запитати преко чега
би све прешла због праве љу-
бави и открити да ли је ису-
више касно за нови почетак
или понекад срећа произила-
зи из најдубљег бола и патње.

КУЛТУРА

Музика
Понедељак, 20. октобар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт Хане Параушић (харфа), Милоша Микетића (фла-
ута), Јелене Бојовић (клавирска сарадња) и Милене Дамја-
новић (сопран).  
Петак и субота, 17. и 18. октобар, 21 сат, дворана „Аполо”:
панк фестивал „Вам дам мало панка”.

Књижевност
Четвртак, 16. октобар, 19 сати, Градска библиотека: про-
моција књига „Увод у религије, митологије и секте” Хајру-
дина Реџовића.
Четвртак, 16. октобар, 19 сати, Галерија савремене уметности:
промоција књиге „Црно пиле које бежи” Ивана Златковића.
Уторак, 21. октобар, 19 сати, Галерија савремене уметно-
сти: промоција књиге „Селинџер”. Учествују: Горан Скро-
боња, Милета Аћимовић Ивков, Александар Петровић
(Аца Селтик) и Мила Милосављевић.
Уторак, 21. октобар, 19 сати, Градска библиотека: промо-
ција монографије „Рудник” у издању „Службеног гласника”.
Учествују Борисав Челиковић и Владимир Валешински.

Изложбе 
Четвртак, 16. октобар, 19 сати, Галерија савремене уметно-
сти и фоаје биоскопа „Војводина”: изложба „Вајари Србије”.
Петак, 17. октобар, 20 сати, Дом омладине: изложба фото-
графија Милице Дуждевић „Бежимо од мрака”. 

Тематски догађаји
Субота, 18. октобар, 12 сати, сала за састанке при Општој
болници Панчево: састанак Научног друштва за историју
здравствене културе Војводине и предавања о историји ме-
дицине у нашем граду.

Филм
Четвртак, 16. октобар, 19.30, дворана Културног центра:
Циклус новог француског филма – комедије, филм „Радио-
старс” из 2012. 
Петак, 17. октобар, 19.30, дворана Културног центра: Ци-
клус новог француског филма – комедије, филм „Девојка
са прославе 14. јула”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Културни телекс

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

ЗБОГ ТЕБЕ ПРОМЕНИЋУ / / / / 21.00 20.00 20.00

„Mелодија моје душе”
Рајанa Винфилдa

СТАРИ ОБЈЕКТИ И СТАРИ/НОВИ ВЛАСНИЦИ

РЕСТИТУЦИЈА И ЈЕДНА 
КУЛТУРНА ИНСТИТУЦИЈА

из „Електрике” ће вероватно
бити понуђено да за изложбе
користе нови павиљон, изгра-
ђен за потребе Бијенала, који
ускоро треба да буде преме-
штен у Народну башту.

И Александар Зограф сма-
тра да ће проблем с просто-
ром за „Електрику” бити лако
решен и уверен је да ће „Елек-
трика” наћи начин да опстане.

Како смо незванично сазна-
ли, разматра се могућност
пресељења „Електрике” у је-
дан објекат поред Дома омла-
дине, али то је још неизвесно.

Најпроблематичнија је си-
туација с Галеријом савреме-
не уметности. Као што је по-
знато, након враћања Штап-
ске зграде Католичкој цркви,

да Град није реаговао на тај
начин.

– Сада је на Граду да се
определи хоће ли поседовати
простор у којем би могла да се
налази галерија савремене
уметности или ће плаћати
ренту будућим власницима –
изјавио је Немања Ротар.

Као једна од потенцијалних
локација које одговарају потре-
бама савремене галерије, он је
навео „Петрохемијин” простор
изнад „Снежане”, али је подсе-
тио да то зависи од хиљаду
ствари, пошто је и судбина саме
„Петрохемије” неизвесна. Оста-
ли простори одговарајуће вели-
чине и у центру града углавном
су већ у приватном власништву.

Д. Младеновић

Галерија се краће време нала-
зила у том објекту, а после то-
га је премештена на локацију
на којој је сада. На први по-
глед звучи нелогично, чак и
бахато, да се новац обвезника
потроши на адаптацију про-
стора за који се зна да ће та-
кође ускоро бити обухваћен
реституцијом. Међутим, када
се има у виду да је за адапта-
цију потрошено милион ди-
нара, а да је то износ једного-
дишњег закупа у Штапској
згради, очигледно је да је град
ипак на добитку јер је Галери-
ја на овој локацији од 2011.
године. Још важније од тога
јесте чињеница да је Галерија
савремене уметности опстала,
што можда и не би био случај

У СУСРЕТ 17. ПАНЧЕВАЧКОМ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛУ

Свирачка харизма Анат Коен

блику. До данас је објавила
шест албума под властитим
именом, као и три издања у
„породичној” постави „3 Co-
hens”, са браћом Јувалом и
Авишаијем, који такође ове
године наступа на Панчевач-
ком џез фестивалу – као члан
квартета Марка Тарнера.

Америчко Удружење џез
новинара од 2007. редовно
проглашава Анат Коен за кла-
ринетисту године. Критичари
најпознатијег светског џез ма-
газина „Down Beat” ову титулу
јој додељују у последња три
годишња избора, а добија ви-
шеструка признања и као

„звезда у успону” на тенор и
сопран саксофону! Читаоци
истог часописа је бирају за
најбољег извођача на клари-
нету од 2010. до данас. Редов-
на је и радо виђена гошћа нај-
познатијих светских џез ма-
нифестација, од америчког
„Newport Jazz Festival-а” до
највећих европских окупља-
лишта џез елите, какви су
„Jazz а Vienne”, „Umbria Jazz
Festival” или „North Sea Jazz
Festival”.

Анат Коен је инструмента-
листкиња раскошног, лепр-
шавог стила. Свира емотивно,
страствено и с великом лако-

Штапска зграда је већ враћена старим власницима

У оквиру турнеје по Амери-
ци, оркестар Београдске фил-
хармоније, чији су чланови и
Огњен Поповић и Вељко
Кленковски, најуспешнији
панчевачки кларинетисти,
наступио је у петак, 10. окто-
бра, у Карнеги холу у Њујор-

ку. Тај концерт је пратило око
1.500 људи, који су српске
музичаре испратили на нога-
ма и уз вишеминутне овације.
О том догађају већ се говори
као о историјском и он пред-
ставља нову етапу у развоју
Београдске филхармоније.

Наступ у Карнеги холу

Поводом рођендана Жана
Клода ван Дама, у дворани
„Аполо” у петак и суботу, 17.
и 18. октобра, од 21 сат, по
други пут ће бити приређен
панк фестивал под називом
„Вам дам мало панка”.

Учешће су најавили бен-
дови: „Погон БГД”, „При-
лично празни”, „Укратко
Штеф”, „Депонија”, „Жута
минута”, „Венерин брег” и
„Боксер”.

Улаз је слободан.

ФЕСТИВАЛ У „АПОЛУ”

Вам дам мало панка

ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ ССВВИИ//ССВВУУДДАА



Позоришна представа „На-
родни посланик” Народног
позоришта из Београда оди-
грана је у понедељак, 13. окто-
бра, на сцени Културног цен-
тра. Повод за постављање
управо те драме на сцену на-
ционалног театра (19. маја ове
године) био је важан јубилеј –
обележавање 150 година од
рођења Бранислава Нушића,
једног од наших најпознати-
јих комедиографа. Редитељ
Саша Габрић посветио је ве-
лику пажњу управо оригинал-
ном драмском тексту и на не-
ки начин у дијалозима иста-
као оне кључне реченице које
су актуелне и у данашњој Ср-
бији, нарочито у предизбор-
ним периодима. Народно по-
верење, агитација, издаја,
скупштина, влада и народно
одушевљење само су неке од
тема које нису изгубиле на
својој актуелности од Нуши-
ћевог доба (а и пре њега) па
све до данашњице.

Нушић је материјал за своје
драме проналазио у малој
средини, међу просечним љу-
дима који живе обичним па-
ланачким животом и немају
храбрости да се одвоје од та-
козване равне линије живота.

Они нису ни изразито нега-
тивни, нити се за њих може
рећи да су позитивни. Њихово
схватање живота је везано за
мишљење других људи, а на
политику гледају као на поли-
гон с којег могу најлакше да
одскоче, добију власт, приви-
легије и моћ, а уз то и завист
осталих становника паланке.
Такве просечне јунаке писац
нагло ставља у неочекиване
околности, гура их ка ономе
што желе, како би их што ја-
сније и беспоштедније дема-
скирао. Судар претераних
личних амбиција с неспособ-
ношћу, необразованошћу и
кукавичлуком таквих ликова
представља праву гротеску и
публика може јасно да види
наличје слике човека који же-
ли да се попне на друштвеној

лествици по сваку цену иако
му ту није место. Јеврем Про-
кић је несуђени народни по-
сланик, али таквих као он има
свуда, у свим професијама и
сталежима, а Нушић помаже
гледаоцима да их препознају
и схвате наличје маске.

Представа се може сматра-
ти и омажем Нушићу, који је
све видео и све знао о филозо-

фији паланке и смејао се томе
на посебан, лековит начин.
Редитељ Габрић је у ту палан-
ку унео доста фолклорних
елемената и донекле померио
начин живота главних јунака
ка типичном сеоском, са етно-
детаљима и карикирањем не-
ких обичаја и народног весе-
ља. Јеврема на специфичан
начин тумачи Борис Комне-
нић. Његов лик је веома ћу-
тљив, меланхоличан, несигу-
ран и помало у сенци опште
агитације, готово као марио-
нета. Треба истаћи и одличну
глумачку екипу (Радмила
Живковић, Нада Мацанковић,
Миленко Павлов, Бранко Ви-
даковић и остали) и предивну
сценографију Бориса Макси-
мовића, на које је публика до-
бро реаговала. С. Ћ.

промену представља то што су
у израду треш филмова били
укључени основци из Панчева
– њих шеснаесторо. Због тога
се овом приликом „Ин треш”
нашао у програму обележава-
ња Дечје недеље. Радионице
је с њима водио редитељ Мар-
ко Бацковић, аутор многих
треш филмова, а  малишани
су учили како да напишу сце-
нарио, на који начин да ураде
режију и монтажу филма итд.
Један од филмова је режирао
полазник Стефан Кљајић.

– Све је протекло савршено,
изузев снимања последње
сцене, која је била мало про-
блематична. Мој задатак је
био да глумцима објасним
шта треба да раде у филму, да
усмерим камермана како да
снима и слично. То је било
одлично искуство – објаснио
је Стефан Кљајић.

У такмичарском делу про-
грама нашли су се филмови
аутора из Београда и Панчева.
Као и претходних година, ту је
било свега – од духовитих,
шармантних филмића, до пот-
пуно бесмисленог треша (што
је плеоназам).

Д. Младеновић.

Четвртак, 16. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs

КУЛТУРА 13

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Новак Ђоковић није само
један од најбољих тенисе-
ра на свету, он је дефакто
амбасадор своје домови-
не. То није лак задатак с
обзиром на то да у свет-
ским вестима још одјеку-
је улога Србије у југосло-
венским ратовима деве-
десетих година 20. века.
И дан-данас многи у све-
ту повезују речи „Србија”
и „зверства”.

У овом приказу Ђоко-
вића и Србије Крис Бау-
ерс осликава два снажна
портрета. Он прати причу
о дечаку скромног поре-
кла, говори о томе како је
упознао жену која га није
научила само тенису, већ
и како да се носи са живо-
том као славна личност,
описује како се трудио да
побољша здравље и Нова-
ков однос с ратоборним
оцем, али и како се Србија
поноси његовим подвизи-
ма на терену.

Бауерс, биограф швај-
царске тениске звезде Ро-

џера Федерера и заменика
енглеског премијера Ника
Клега, преде спортске и ге-
ополитичке нити како би
начинио промишљен пор-
трет једног човека и њего-
вог народа и описује како
одлучност здружена с раз-
боритошћу може створити
спортског лидера.

Драги читаоци, издавачка кућа „Лагуна” и „Панчевац”
препоручиће вам сваке недеље по један занимљив на-
слов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи
у књижари „Делфи” у тржном центру „Авив парк”, у Ули-
ци Милоша Обреновића 12.

Два најбржа читаоца који до среде, 22. октобра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питања „Да ли се стидите улоге Србије у југо-
словенским ратовима? Због чега?”, наградићемо по јед-
ним примерком књиге „Спортски лидер Новак Ђоковић
и успон Србије” Крисa Бауерсa. Имена добитника ћемо
објавити у наредном 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
мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи  и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Новак Ђоковић 
и успон Србије

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Александра Фишер, 

васпитачица

Свако се може смејати.
Смех је знак да живимо
овај чудесни живот. По-
зитивне утицаје смеха
описивао је још Чарлс
Дарвин. Подстицај за ис-
траживање смеха као те-
рапије дао је шездесетих
година амерички нови-
нар Норман Казинс, који
је када му је постављене
дијагноза неизлечиве бо-
лести кичме, одбио да
узима лекове против бо-
лова, изашао са клинике,
затворио се у хотелску
собу и одлучио да се сме-
је. Читао је вицеве и гледао
хумористичке филмове.
Смех је опуштао његове ми-
шиће, покретао мале згло-
бове кичме и почео смањи-
вати болове. Тада је настала
наука о утицају смеха на
људско тело, названа гело-
тологија.

Смејање је одличан анти-
депресив који не кошта ни-
шта и нема нежељене ефек-
те. Најздравији је вентил
којим се човек ослобађа не-
гативних осећања као што
су страх, љутња, агресив-
ност или трема. Омогућава
објективније сагледавање
стварности, ослобађа од
окова образаца у разми-
шљању, па тако подстиче
пажњу, концентрацију и
креативност.

Смех узрокује многе фи-
зиолошке промене у нашем
организму. Услед јаког и ду-
готрајног смејања више од
три стотине различитих ми-
шића дијафрагме, лица, тр-
буха, леђа, ногу и руку по-

стаје активно. Одрасли се
дневно просечно насмеју
само 15, а деца чак 400 пу-
та. Смех је ипак најбољи
лек, зато се угледајте на де-
цу. Урадите нешто детиња-
сто, нешто што сте радили
као клинци, неку лудост ко-
ја ће насмејати и вас и вашу
околину. Разговарајте о
озбиљним стварима с ма-
лом децом, откриће вам са-
свим други свет, много леп-
ши, безбрижнији и слобод-
нији.

Предлажем књиге једног
од најбољих светских сати-
ричара и хумориста Ефраи-
ма Кишона, рецимо „Апоте-
ку за здраве”, „Код куће је
најгоре” или „Мој чешаљ”.
Пробајте и да погледате не-
ки од дугометражних црта-
них филмова као што су
„Како припитомити змаја”
или „Крудси”. Насмејаће
вас до суза, а можда ћете и
открити и научити нешто
ново!

Видите ли неког без осме-
ха, дајте му један свој!

Фестивал „Ин треш”
окупио филмаџије
различитих 
генерација

Како су се основци
снашли у филмским
водама

Финално вече седмог фести-
вала „Ин треш”, које је прире-
ђено у недељу, 12. октобра, у
дворани „Аполо”, обухватало
је пројекције трију филмова
насталих претходних недеља
у радионици „Ин треш” у До-
му омладине, потом такми-
чарски део програма са два-
десет једним филмом, те ре-
вијално приказивање филма
„Слобода” Марка Маринкови-
ћа. Након тога су додељене
награде. Првонаграђени је
Аљоша Дакић, који је освојио
дигитални фото-апарат и
3.000 динара за филм „Шти-
мунг у Прагу”, другу награду
су понели Милан Јеличић и
Михаљ Пески за треш оства-
рење „Пуж” (дигитални фото-
апарат и 2.000 динара), а тре-
ћу је освојила Ана Костић за

ФИЛМОВИ КОЈИ СУ ИЗГУБИЛИ РАВНОТЕЖУ

ТРЕША ПУНИ ЏЕПОВИ

Бирам смех!

„Причу о храни” (екстерни
хард-диск и 1.000 динара).

– На „Ин трешу” учествујем
од 2010. и ове године је награду
освојио филм који смо сними-
ли у Прагу, што ме веома раду-
је. Треш је само медиј за кому-
никацију, а прича мог филма
се заснива на односима међу
глумцима и самом месту сни-
мања – рекао је Аљоша Дакић.

Милан Јеличић и Михаљ
Пески су филмом „Пуж” зако-
рачили у свет филма. Пески је

снимао, Јеличић је радио
монтажу, а заједно су осми-
слили причу о пужу пред ко-
јим је дуг и бесмислен пут, че-
га он није свестан. Награду на
„Ин трешу” су доживели као
ветар у леђа за неке нове за-
једничке филмске треш и не-
треш пројекте.

Љубомир Радовановић, ор-
ганизатор „Ин треша”, изја-
вио је да је програм ове годи-
не био редукован због мањка
финансија. Најпозитивнију

„Увод у религије, митологије
и секте” назив је књиге нашег
суграђанина Хајрудина Реџо-
вића Брежанина, која је ових
дана објављена у издању

Историјског архива Панчево.
Реч је о обимном лексико-
графском делу, у којем су за-
ступљена поглавља о свим по-
знатијим светским религија-

ма (од аврамске религије, ју-
даизма, хришћанства и исла-
ма, до будизма, конфучијан-
ства, гностицизма и неопаган-
ских религија), потом о
европским, азијским, африч-
ким, абориџинским и другим
митологијама, те о теориј-
ском одређивању нових над-
религијских покрета и вер-
ских секти. Како је Реџовић
навео у поговору књиге, он се
као официр у војсци сусретао
с војницима разних религиј-
ских припадности и верских
праваца. То га је нагнало да се
посвети изучавању религија.
Овај лексикон је плод његовог
тридесет година дугог рада на
проучавању те тематике.

О каквом је делу реч, заин-
тересовани ће моћи више да
сазнају на промоцији те књи-
ге, која ће бити приређена у
четвртак, 16. октобра, у 19 са-
ти, у Градској библиотеци.

ННООВВЕЕ ККЊЊИИГГЕЕ

О религијама, митологијама
и сектама

Почетком октобра, у издању
Удружења књижевника Србије,
објављена је песничка књига
Панчевке Иванке Радмановић
под насловом „Рајски кавез –
50 песама о страсти и истини”.
Она је конципирана као прича

која се састоји од пролога и два
поглавља: „Рајска башта” и
„Кавез”. Илустрације за кори-
це, као и оне у књизи, рад су
уметника Вука Вучковића, а
рецензију је написао књижев-
ник Радомир Андрић.

У рајском кавезу

Изложба радова „Натурали-
тер” Наташе Василић, која је
отворена у уторак, 14. окто-
бра, у фоајеу Културног цен-
тра, показује на који се начин,
као тема и централна инспи-
рација, могу повезати керами-
ка као медиј и природа и про-
цеси што се у њој одвијају.

Како је приметила Марија
Јовановић, филозофкиња, у
центру пажње уметнице Ната-
ше Василић је мотив дрвета, а
сегменти стабала су кадрирани
тако да и корен и гране излазе
из задатог формата и нагове-
штавају даљи раст.

Према речима Иване Мар-
кез Филиповић, уреднице ли-
ковног програма Културног
центра Панчева, Наташа Ва-
силић кроз компликовану
технику успева да створи де-

ла која одишу једноставно-
шћу. Реч је о старој јапанској
техници раку, која подразу-
мева дуготрајан процес при-
преме елемената слике и изу-
зетну прецизност и стрпљење
приликом њиховог уклапања.
Како је рекла ауторка, једну
од изложених композиција
(из дводелног циклуса „Дрво-
ред”) радила је чак шест ме-
сеци.

Наташа Василић је млада
уметница из Београда. После
завршене Школе за дизајн у
Београду дипломирала је на
Факултету примењених умет-
ности у истом граду. Досад је
имала четири самосталне из-
ложбе и учествовала на више
од 40 групних излагања.

Поставка се може погледа-
ти до 31. октобра. Д. М.

ИЗЛОЖБА РАДОВА НАТАШЕ ВАСИЛИЋ

„Натуралитер”, 
природа од керамике

ПРЕМИЈЕРА У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА

Нушић као лек за мане друштва



– Ушли неки брадати људи,
одвели ми старог и никада га
више нисам срео. Краљево је у
то лудо време било тужно ме-
сто за преживљавање и одра-
стање. Посебно за породице
без мушке мудрости, одва-
жности и одговорности. А во-
лим Краљево, премда сам по-
сле земљотреса остао и без
старе рушевне породичне ку-
ће у центру и оних маглови-
тих сећања радости и туге у
њој – објашњава.

Удова мајка са нејачи, у
време када се Партија ломила
по питању ко је за Тита, а ко за
Стаљина и када се и из Панче-
ва кретало на дуги пут ка Го-
лом отоку, дакле 1948, прела-
зи у варош између Дунава и
Тамиша. А није да њени војво-
ђански корени нису имали
битног удела у одлуци. Ту у
Панчеву Шуки постаје полу-
домац и – „хајдуковац”.

– Вечери и ноћи сам прово-
дио с породицом, а преостали
део дана с децом палих бора-
ца, домцима, да ти сада не по-
мињем позната имена. Фудбал
је био обавеза, а могао си да

бираш: „партизановац” или
„хајдуковац”! Али прво си мо-
рао да научиш пригодну реци-
тацију како би се уопште ква-
лификовао за навијача једног
или другог тима. Сећам се,
„Партизанова” песма је била
предуга и тешка за ошишане
главе домаца, а „Хајдукова”
рецитација кратка и јасна: „Ко
није за Хајдука из Сплита, тај
није за Партију и Тита!” Тако
сам постао „били”, дружио се
касније с људима истог опре-

дељења, упознао неке велике
играче, одлазио на утакмице.
Док је трајало... – прича Шуки.

Краљево је незаобилазна
животна станица Шукијеве
породице. Шумарско-технич-
ку школу завршио је он, затим
ћерка Јасмина и коначно син
Миле. Али његово школовање,
у оно сиротињско време, када
те, док трепнеш, преобрате за-
кони улице, значило је много
више од обичног тренирања
живота. Са два кокошја јаја се
улазило у биоскоп, са три у
филмску кабину, одакле је са-
мо малецки корак до заљу-
бљивања у седму уметност, ве-
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Када негде у граду зачујете
хор како пева ону стару пар-
тизанску „По шумама и гора-
ма...”, немојте помислити да
се снима нови домаћи филм.
Нема шансе. Панчевачка
филмска четврт је уништена,
Бата одавно не претура фа-
шистичке тенкове као од ша-
ле, а и није препоручљиво љу-
тити Меркелову. Дакле, уко-
лико негде око вас у хору иду
чете партизана и славу борбе
проносе преко тих шума и го-
ра – будите сигурни да свира
Шукијев мобилни, а он ника-
ко да погледа ко смета. Или га
не чује, године, шта ли...

Јовица Радоичић, много по-
знатији као Шуки, прошао је,
када се све сабере, земаљску
куглу кроз шуме овог дела не-
мирног Балкана. Неке садни-
це су остариле пре њега, па су
посечене, друге поносно пара-
ју магловито небо изнад нека-
дашње ковнице братства и је-
динства. Многе је погледао
кроз визир фото-апарата, дру-
ге је у шумарској „Ревији” отр-
гао од заборава, а оне најтро-
шније, с никаквом шансом да
буду понос своје врсте, ложи
када се данашњи шумари и
њихови синдикати и руково-
диоци сете својих пензионера.

– Ово ти је шумарски корак
– каже на путу ка тамишкој
обали, доказујући да равно-
мерним, не претерано оштрим
и брзим ходом, може далеко
да се стигне, и додаје:

– Увежбавао сам га 40 годи-
на и још нешто мало преко
тога. И увежбао за сва време-
на. Само ноге да ме послуже и
да глава остане бар мало би-
стра. Шта ћеш више.

Воли да каже како је аутоно-
маш из Краљева, што по рође-
њу, што по фамилијарним коре-
нима. Помало и по животним
сеобама. И да вам буде јасно: Јо-
вица Радоичић, најбољи шумар
међу фотографима и најбољи
фотограф међу шумарима,
страствени је „хајдуковац”, на-
вијач клуба из Сплита! Ипак,
Шуки аутономаш? Ма, дај!

ШУКИЈЕВЕ ШУМЕ И ГОРЕ
лике ролне и пиљење кроз
прозорче у сребрнкасту све-
тлосну траку и велико бело
платно преко глава гледала-
ца. Фотографија је дошла не-
што касније, ево његове приче
о томе:

– На радној акцији у Кам-
нику сам завршио фото-курс,
а касније, у 15 година акција-
шког стажа, мање као брига-
дир и много више као фото-
граф и организатор, од Маке-
доније, преко нашег Чардака,
па све до Босне и Црне Горе,
усликао сам више од 60.000
бригадирки и бригадира. С
некима од њих се и сада, по-
сле распада државе, чујем, а
сигуран сам да бар половина
њих чува те фотографије и уз
њих унуцима или деци прича
о дружењу, лепој земљи, жу-
љевима и љубавима, курсеви-
ма који су многима значили
занат и посао.

Тезге су се проредиле, пре-
шишали су га техника, мла-
дост и лакташи. Зову га само
када је за „џ” или за сића лову.

Док пецамо тамишки ри-
бљи коров, за мачке, моли да
никако не вадим рибе теже од
250 грама, најлони су праста-
ри и трошни, за нове нема па-
ра. Два пута ме је престравио
у чамцима, помислио сам да
губим друга. Међутим, најчу-
павије је било у „Панчевцу”,
оном у Жарка Зрењанина 1,
једног четвртка по подне, док
смо завршавали хронике, а
Шуки се зезао на свој цинич-
но-сатирични начин на конто
десет половина срећака Југо-
словенске лутрије које је ку-
пио од некаквог хонорара.
Код пете коју је поредио са из-
вештајем у „Вечерњим ново-
стима” умало да се зезне зау-
век. Срећом, преживео је пре-
мију, па и ауто на који је по-
трошио део главног добитка.

Шуки је једноставно неуни-
штив. Можда због пошалица
на сопствени рачун. Или због
шума и гора с мобилног теле-
фона које често преслуша до
краја... С. Зенг

Поводом обележавања 18. ок-
тобра, Европског дана борбе
против трговине људима, Тим
за борбу против трговине љу-
дима Теренске јединице Цр-
веног крста Панчево у петак,
17. октобра, под покровитељ-
ством „Делхаизе групе Срби-
ја”, организује чајанку под на-
зивом „Delhaize Anti-traffic-
king Fair Trade”. На више ло-
кација у граду грађани ће
имати прилику да разговарају
са едукаторима у програму
превенције трговине људима
Црвеног крста Србије, као и са
стручњацима из ове области.
Чајанке ће бити одржане на
следећим локацијама: кафе-
бар „Амарето” од 12 до 13.30;
кафе „Воз” од 14 до 15.30;
клуб „Двориште” од 17 до

18.30 и „Штаб Погон” од 19 до
20.30. Након чајанки, у Дому
омладине ће бити отворена
изложба фотографија Милице
Дуждевић „Бежимо од мра-
ка”, насталих у сарадњи с Те-
ренском јединицом Црвеног
крста.

У суботу, 18. октобра,
Европски дан борбе против
трговине људима биће обеле-
жен у парку Барутана, у ам-
фитеатру близу вештачке сте-
не за пењање. За основце ће
бити организован турнир у
едукативној игрици „1, 2, 3 –
на путу до школе”, који почи-
ње у 10 сати. За младе ће од
17 до 19 сати бити приређен
турнир у друштвеној игрици
„Трафедо”.

И. П.

Колико су паметни, маштови-
ти и вешти показали су клинци
из најстарије групе вртића
„Лептирић” у понедељак, 13.
октобра, у Дечјем културном
центру. За баке и деке, сестре,
браћу и родитеље они су реци-
товали, говорили стихове и глу-
мили. Подразумева се да су би-

ли маскирани, да су накратко
постали воћке и поврћке. Вели-
ку помоћ приликом припреме
мини-комада пружиле су им
васпитачице Снежа и Милица.

На крају, малишани узраста
око шест година поносно су
окупљенима показивали по-
ставку својих цртежа.

Завршно такмичење ове се-
зоне у кувању гурманских
специјалитета одржано је у
недељу, 12. октобра, у ка-
феу „Боки”. Овог пута се
дванаест екипа надметало у
томе ко ће припремити нај-
укусније папке у сафту.

Мајстори варјаче су још
једном показали своје уме-
ће, па су готово сви котли-
ћи били на врхунском ни-
воу, а после трочасовног

крчкања жири је прогласио
најукусније.

Прво место је заузела до-
маћа екипа, која је носила
назив „Генерација 74”, дру-
го место је освојио тим
„Дуња и Крле”, а на треће
место се пласирао Жика из
Банатског Карловца. Че-
тврти је био Брана Јовано-
вић, пети Милош Костић, а
шести Драган Јеротић. 

А. Ж.

Традиционално етно дружење
поводом 1. октобра, Светског
дана старијих особа, осми пут
је одржано у среду, 15. окто-
бра, у Геронтолошком центру
Панчево. Домаћини су прире-
дили изложбу ручних радова,
културно-уметнички програм
и традиционална јела која су
бројни посетиоци могли да
дегустирају. 

Према речима Хани Шопов,
радне терапеуткиње у Герон-

толошком центру, оваква дру-
жења много значе становни-
цима те установе и члановима

Клубова за одрасла и стара
лица. Како смо сазнали од ру-
ководиоца Клубова Иванке

Раду Халабрин, ручне радове
су изложиле чланице Секције
за ручни рад за одрасла и ста-
ра лица, Културно-уметнич-
ког друштва „Ђетван” и „То-
маши Арон”, као и чланице
Секције за ручни рад кори-
сника Геронтолошког центра.
У уметничком делу програма
наступила су деца и ветерани
КУД-а „Чигра” и Фолклорна
секција Клуба за стара и одра-
сла лица. И. П.

ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Чајанка и турнири
У ДЕЧЈЕМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Maшта може свашта

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА СТАРИЈИХ ОСОБА

Етно дружење у Геронтолошком центру

ЈОШ ЈЕДНО ТАКМИЧЕЊЕ КУЛИНАРА

Победила 
„Генерација 74”

ОДРЖАН КОНГРЕС КОЗМЕТИКЕ У БЕОГРАДУ

Два одлична предавања 
Прошлог викенда одржан је
24. међународни конгрес и
сајам козметике „Додир Па-
риза” на београдском Сајму,
а наша суграђанка козмети-
чарка Бојана Ћорлука и ове
године је тамо одржала два
занимљива предавања.

Теме овог козметолошког
скупа биле су ејџинг и реју-
венација (старење и подмла-
ђивање). Ове године конгрес
је реализован у сарадњи Ср-
бије и Италије, а читаву ор-
ганизацију је пратио Међу-
народни комитет за естетику
и козметологију CIDESCO. 

Овај комитет, као врхун-
ско међународно тело, по-
ставља прописе и стандарде
о квалитету за сва питања из
области естетике и козмето-
логије у читавом свету.

Поред тога што је одржала
предавање на тему „Старење
и рејувенација”, Бојана Ћор-
лука је на конгресу демон-
стрирала и „Жернетик” трет-
ман подмлађивања. Резулта-
ти које је постигла овим трет-
маном наишли су на свеоп-
ште одушевљење присутних.

– Поносна сам на чињени-
цу да сам члан CIDESCO
асоцијације за естетику и
козметологију и да ми је
указана част да говорим о
свом вишегодишњем иску-
ству у области ејџинга и ре-
јувенације. Конгреси козме-
тике доприносе мом профе-
сионалном усавршавању, јер

се увек трудим да се детаљ-
но припремим и да свако
излагање подигнем на виши
ниво. Исто тако, то је прили-
ка да саслушам излагања

других учесника, својих ко-
лега, и да тако потврдим
или надоградим своје знање
из ове неисцрпне области –
поделила је наша позната
козметичарка искуства с
овогодишњег конгреса.

„Додир Париза” је иначе
једна од највећих манифе-
стација тог типа не само на
Балкану, већ и на територи-
ји читаве централне, источ-
не и југоисточне Европе.
Она окупља произвођаче,
представнике и дистрибуте-
ре најпознатијих светских
брендова козметичких и
фризерских кућа. Сајам
сваке године посети око
20.000 људи. Д. К.

ОЛИМПИЈАДА ТРЕЋЕГ ДОБА

Успех наших ветерана 
Сада већ традиционална
манифестација, седма по
реду, „Олимпијада трећег
доба” одржана је пре десе-
так дана у Врњачкој бањи. У
конкуренцији од преко 600
учесника из седамдесетак
места у Србији, у седам
спортских дисциплина над-
метали су се и наши
суграђани. Панчево су
представљали: Удру-
жење пензионера РНП
(две екипе), Клуб за
стара и одрасла лица
(две екипе), Удружење
пензионера Петрохе-
мије и Градско удру-
жење пензионера.

Ову манифестацију
је свечано отворио ми-
нистар спорта у Влади
Републике Србије Ва-
ња Удовичић, а поред
спортских надметања,
организован је и низ
здравствених акција,
као што су мерење крвног и
очног притиска, контрола
шећера и друге. За све уче-
снике су приређена и преда-
вања из области културе,
као и сликарска колонија.

Поред тога што су се по-
казали као организована и
весела дружина, наши су-
грађани су били одлични и
на спортским теренима.
Клуб за стара и одрасла ли-
ца је у шаху освојио златно и

бронзано одличје, док су се
„рафинерци” у свој град вра-
тили са три медаље и то –
сребрном (пикадо) и две
бронзане (брзо ходање и шу-
тирање пенала).

Екипу у пикаду су чинили
Милена Младеновић, Мил-
ка Стојановић и Јован Ша-

мара, своје удружење у бр-
зом ходању представљали
су: Мира Косановић, Нада
Стевановић, Зоран Бељин и
Драган Ђорђе, а у шутирању
пенала: Жужика Бисак, Јо-
ван Шамара и Богољуб Сто-
јановић.

Најуспешнији такмичар
био је наш суграђанин Јован
Шамара, који се окитио с
два одличја у две различите
дисциплине. А. Ж.

ЧЧООВВЕЕКК ЈЈЕЕ ККЊЊИИГГАА::   ЈЈООВВИИЦЦАА РРААДДООИИЧЧИИЋЋ



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

Британски 
„национални” 
аутомобил

И данас 
статусни симбол

Када се помене ауто-инду-
стрија Велике Британије, ве-
ћина људи помисли на „ролс-
ројс”, „јагуар”, „бентли” или
„лотус”, луксузне аутомобиле
који су јединствени. Међу-
тим, ниједан од тих модела
није забележио успех као ма-
ло возило које је производио
БМC. 

Нацрт на салвети
Средином педесетих година
двадесетог века, у јеку Суецке
кризе, када је гориво било
луксуз, јавила се потреба за
возилом које је економично и
доступно просечном грађани-
ну Велике Британије. Инже-
њер сер Алекс Исигонис, по-
реклом Грк, дошао је на идеју
да конструише мали аутомо-
бил који би имао статус не-
мачке „бубе”. Према легенди,
први нацрт новог четвороточ-
каша настао је на салвети у
једној од кафана које је Иси-
гонис посећивао са својим
пријатељима. Константно је
говорио о идеји коју има и
једном приликом је предочио
како би то возило изгледало.

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

ЛЕГЕНДА „МИНИ”

Тако је „рођен” „мини морис”,
аутомобил који ће с временом
„освојити” свет. 

Производња прве верзије
почела је 1959. године, а ти ау-
томобили су имали мотор од
свега 840 кубика и четворосте-
пени мануелни мењач и разви-
јали су максималну брзину од
116 километара на час. Про-
сечна потрошња је била нешто
мања од шест и по литара.

У октобру 1967. први модел
заменила је друга генерација
„минија”, која се производила

свега три године. У тај модел
су се уграђивали мотори рад-
не запремине од 998 кубика, а
биле су доступне верзије од 55
и 60 „коња”. Максимална бр-
зина је повећана на 145 кило-
метара на час уз смањену по-
трошњу од 6,2 литра на сто
пређених километара. Возачи
који су желели мали спортски
аутомобил могли су купити и
верзију „купер С”, опремљену
мотором од 1.275 кубика, сна-
ге 78 „коња”. Инжењери су
увидели потенцијал модела
„купер С” и наставили његов
развој.

Спортски дух
Тако се, уз одређене модифи-
кације мотора, кочионог си-
стема и ослањања, мали ауто-
мобил нашао на тркачким
стазама; на релијима у Монте
Карлу  возачи „минија” су
освајали прво, друго и треће
место у три наврата. Током
производње на тржишту су
биле у понуди и варијације на
основни модел, као што су:
пикап, „кантримен”, „клаб-
мен”... Мали аутомобил је
стекао светску популарност
захваљујући свом дизајну,

„СТИЛО” ЈЕ ДОБАР ИЗБОР

једноставности и величини,
јер је било могуће паркирати
га на малом простору у град-
ским гужвама.

Када питате неког старијег
ко је поседовао или још увек
вози „мини”, рећи ће вам: ма-
ло места има у кабини, није
удобан и човек има осећај као
да седи на асфалту. Без обзира
на све недостатке, он ипак
има неки шарм. А и женама се
допада... И данас се могу ви-
дети добро очувани примерци
британског „националног” ау-
томобила који уз добро одр-
жавање одолевају времену.

Уколико желите да купите
ово возило или вам је потре-
бан део, најлакше ћете то учи-
нити уз помоћ удружења љу-
битеља „минија” у Србији, али
и иностранству. „Мини” са
овим обликом каросерије из-
рађиван је све до 2000. годи-
не, а од 1956.  направљено је
више од пет милиона приме-
рака. Од 2001. производи се
нови „мини”, у власништву
немачког BМW-а, који успе-
шно наставља традицију но-
вим, рестилизованим и савре-
меним аутомобилом.

Одржавањe аутомобила не
подразумева само вођење ра-
чуна о мотору и механици во-
зила, већ обраћање пажње и
на лимарију. Поред прања, је-
дан од основних елемената
одржавања каросерије јесте
полирање.

Током година вожње на по-
вршини возила настају оште-
ћења од каменчића на путу,
каменца, смоле, рђе, киселине
птичјег измета, катрана, или
од контакта с другим возилом.
Решење за наведене проблеме
је управо машинско полирање
аутомобила. У „Ауторемонту
Пивашевић” полирање возила
раде искусни сервисери, уз по-
моћ професионалног алата ко-
ји је неопходан како би се ау-
томобилу вратио првобитни
сјај, а сва оштећења уклонила.

Специјалне полир-машине
са ексцентричном ротацијом
користе се за наношење слоје-
ва паста за полирање. Неоп-
ходно је користити пасте раз-
личитих гранулација – од нај-
грубље до оне с најфинијом
текстуром, као и посебне теч-
ности за сам финиш, које дају
салонски сјај аутомобилу. Због
тога је овај поступак добро ре-
шење за аутомобиле на којима
је с временом фарба постала

ЗА СТАРИ СЈАЈ И ДОБРУ ЗАШТИТУ

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

Када се све уради, врши се
контрола и понављају се про-
цеси по потреби, док слој по-
литуре не буде једнак на свим
местима, после чега се ауто-
мобил воскира. На тамнијим
бојама се могу уочити и ре-
флективни холограми који су
последица прања, а уколико
постоје, они се уклањају по-
себним млеком или пастом.
Онда следи финална контро-
ла и прање аутомобила.

Центар „Ауторемонт Пива-
шевић” гарантује својим кли-
јентима квалитет ове услуге,
коју пружа како возачима ау-
томобила „фијат”, „ланча” и
„алфа ромео”, тако и власни-
цима других марки и модела.
Позовите и закажите полира-
ње возила, које ће после овог
третмана бити као ново, али и
заштићено.

Четвртак, 16. октобар 2014.

automobilizam@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Немања 
Урошевић

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

Године 2010. утврђено је да
је на планети у употреби
око милијарду аутомобила.
Ово је невероватан скок у
односу на 1986, када је тај
број био упола мањи. Сма-
тра се да је на ову статисти-
ку утицао невероватан еко-
номски раст Индије и Кине.

Прва полиса осигурања ауто-
мобила издата је 1897. годи-
не у Сједињеним Државама.

Најдужа колона аутомоби-
ла настала усред саобра-
ћајне гужве формирана је
1984. на ауто-путу између
Париза и Лиона, а била је
дугачка преко 160 киломе-
тара.

Према подацима неких
осигуравајућих друштава,
мушкарци изазивају дупло
више саобраћајних незгода
него жене.

МУШКАРЦИ ИПАК ГОРИ?

Покровитељ стране

001133//333333--335555

www.auto-remont.co.rs

МАЛИ АЛИ МОЋАН
„Фијатов” комерцијални модел
„добло” је већ годинама у самом
врху у класи лаких теретних во-
зила. Иако спада у ту категорију,
изненадиће вас његове могућно-
сти, практичност и поузданост.

У „Ауторемонту Пивашевић”
модел „добло карго” можете
купити по јединственој цени и
дугорочно решити потребе
превоза. За тај модел, али и за
друге моделе из „Фијатовог”
комерцијалног програма „Ау-
торемонт Пивашевић” својим
клијентима нуди куповину и
на лизинг или кредит, уз по-
вољне услове.

мат, односно изгубила сјај. У
ту сврху сервисери „Ауторе-
монта Пивашевић” користе
пасте реномираних светских
произвођача, као што су: 3М,
„фарекла” и „ковакс”.

Поред тога што ће ваш ауто-
мобил изгледати боље, танак
слој политуре омогућиће за-
штиту фарбе од свих негатив-
них утицаја, а убудуће ћете и
лакше прати возило. Сам по-
ступак започиње првим пра-
њем аутомобила, након чега се
мери дебљина слоја ауто-лака
на местима за која се сматра
да су најоштећенија. Места на
каросерији са огреботинама и
другим дефектима, који се мо-
гу уклонити полирањем, обра-
ђују се финим шмирглама. Ка-
да се тај део полирања заврши,
прелази се на машинско нано-
шење прво пасте грубље грану-

„Фијатов” модел „стило” је,
после „пунта”, свакако најза-
ступљенији и најпопуларни-
ји модел италијанског про-
извођача код наших возача.
Прављен је у варијантама са
троја и петора врата, као и у
караван-верзијама. Модели
са петора врата и караван
нуде путницима доста про-
стора и добар су избор уко-
лико имате породицу.

Ентеријер „стила” је про-
сечан за ту класу, док моде-
ли с бољим пакетом опреме
возачима нуде доста елек-
тронских система активне и
пасивне безбедности. Када
је реч о моторима, понуда
почиње најслабијим бен-
зинцем који има радну за-
премину од 1.200 кубика и
снагу од 80 „коња”. Тај мо-
тор не пружа импресивне
перформансе и није наме-
њен возачима који имају
спортске амбиције. Просеч-
на потрошња је шест литара
на сто километара и еконо-
мичност је његова најјача
страна.

Следећи по снази је бен-
зински мотор од 1.600 куби-
ка, који пружа више снаге и
има нешто већу потрошњу.
Наравно, не треба заборави-
ти ни познате дизелаше ЈТД
од 1.900 кубика, који су се
производили у варијантама
од 80 до 115 „коња”. Јача
верзија је свакако препору-
ка. При куповини „стила”
треба обратити пажњу на
дихтунг главе мотора код
бензинских мотора, али и
на мењач.

Дизелаши овог модела су
свакако боља опција, јер ма-
ло троше и показали су се
као веома поуздани. Мотор
ЈТД је, наравно, скупљи за
одржавање, али вас сигурно
неће оставити на путу. Уко-
лико сте загрејани за купо-
вину „стила”, погледајте и
стање трапа, који такође че-
сто страда. Ови делови нису
скупи, али зашто да дајете
новац ако не морате? „Сти-
ло” са дизел-мотором у до-
бром стању можете купити
већ за 3.000 евра.

лације, а затим оних фини-
јих. Број наношења и употре-
ба полир-паста зависе од вр-
сте оштећења и дебљине сло-
ја фарбе на аутомобилу.
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ГОЛФ 4, 1,9, 2002 годи-
ште, очуван, власник.
063/779-17-30. (СМС)

ПРОДАЈЕМ пунто, 2009,
купљен нов у Србији.
064/702-07-17. (СМС)

ПАСАТ Б3, караван, 1,6,
бензин, плин, 88 годиште.
Регистрован до јуна 2015.
год. Повољно. 065/987-
27-24. (СМС)

ПРОДАЈЕМ југо 55, 2007.
годиште, први власник,
регистрован до јуна 2015,
плин с атестом, 1.000
евра. 060/665-26-90.
(181898)

ОПЕЛ корса, 1.0, 2000.
годиште, регистрован,
1.500 евра. 062/805-98-
78. (181913)

ПРОДАЈЕМ повољно ма-
њу ауто-приколицу, нере-
гистровану, повољно.
013/235-21-03. (181924)

ПРОДАЈЕМ фолксваген
1.200, истекла регистра-
ција. 063/165-98-40.
(181934)

ПЕЖО 407 SW, 1.6 ХДИ,
2005, на име, панорама
кров. 064/508-60-40.
(181870)

ПЕЖО 206, 1.6, 65, 1999,
панорама кров, металик,
нерегистрован. 064/176-
91-85. (181879)

СИТРОЕН саксо, 1.1, 44,
1999, плин, тек регистро-
ван, металик. 063/278-
117. (181879)

ГОЛФ, 1989, власник,
бензин, плин атест, реги-
строван, добро стање.
060/054-67-70. (181880)

АУТО-КОД кључеви, по-
правка даљинских, реза-
ње кључева. Кључ сервис
„Боба”, 065/282-88-28.
(181359)

ПАСАТ Б3, 1.9 ТД, 1993,
караван, у добром стању,
клима, кука, централно.
063/774-58-06. (182011)

ПРОДАЈЕМ хјундаи ак-
сент, 1998, одличан. 319-
754, 061/153-34-61.
(182030)

СИТРОЕН саксо, 150.000
км прешао, 1.1, урађен
сервис 2002, 1.550 евра.
062/972-66-35. (182054)

ПРОДАЈЕМ тојота ајго,
2007. годиште. Тел. 251-
35-37. (182104)

ПЕЖО 205, 1987. годи-
ште, повољно. 065/554-
79-14. (181135)

РЕНО 5, кампус, 1991,
црвени, уредан, регистро-
ван, 600 евра. 063/271-
843. (182114)

ПУНТО, 1998, 1.1, петора
врата, 1.100 евра, замена
за јефтиније. 065/361-13-
13. (182150)

ПЕЖО 607, 2002. годи-
ште, ХДИ у фулу и пасат,
2004. годиште, регистро-
вани, као нови. Тел.
064/049-62-72. (182154)

ФАП 1.6-21 штајер, без
улагања, нерегистрован,
цена 3.100 евра. Тел. 251-
18-23, 063/309-806.
(181176)

ПОЛО 1.2, 2003, троја
врата, увоз из Немачке,
на име купца. Тел.
064/318-90-95. (182178)

ПЕЖО 307, караван,
2003. годиште, увоз из
Немачке, на име купца.
Тел. 064/318-90-95.
(182178)

РЕНО меган, 1.5 ДЦИ,
2008. годиште, екстрем.
Тел. 066/319-258.
(182188)

ПРОДАЈЕМ задњи браник
за рено сеник 2005. годи-
ште. 064/127-31-56.
(182198)

ХЈУНДАИ аксент, 2004,
1.5 Б, регистрован до маја
2015, одлично стање,
1.999 евра. 064/853-43-
88. (182200)

ШКОДА фаворит,
1991/96, замене искључе-
не. 013/351-073, 064/157-
20-03. (1822446)

МЕРЦЕДЕС Е 200 НГТ,
2006, 1.8, метан + атест.
063/756-66-44. (182248)

ФОРД фијеста, 2004. го-
диште, петора врата, 1.4
бензин, регистрован.
063/731-11-58. (182249)

ПАСАТ лимузина, 1990.
годиште, металик зелена
боја, плин, регистрован до
септембра 2015, власник.
063/152-09-34. (182255)

ПУНТО 1.2, 2001, троја
врата, клима, власник.
064/130-36-02. (182303)

ПРОДАЈЕМ рено 11,
1988. годиште, нереги-
строван, у солидном ста-
њу. 061/612-14-50.
(182256)

ЗИМСКЕ гуме, као нове,
155/80 Р 13, са фелнама,
цена 7.500 динара. Тел.
013/370-417. (182267)

ПЕЖО 206 ХS 2002. годи-
ште, троја врата, 1.900
евра. 064/199-24-56.
(182297)

ПРОДАЈЕМ ситроен кса-
ра 1.6, 2001, бен-
зин/плин. 063/830-61-73.
(182271)

ОПЕЛ корса 1.7 Д, 2000.
годиште, регистрован до
7. јула, 1.250 евра.
063/256-191. (182282)

ГОЛФ 5, 1.4, 2005, 90.000
км, црн, 3 В, АБС, ЕСП,
шест ербегова, аутомат-
ска двозонска клима, пне-
уматици. 063/307-812.
(182281)

ОПЕЛ астра караван, ме-
талик сив, 2003. годиште,
хитно, 2.600 евра.
063/744-02-66, 320-294.
(182299)

КАВАСАКИ ГПЗ 305 цм
продајем или мењам, ре-
гистрован. 064/372-94-
71. (182298)

ЈУГО корал ин 1.3, 2004,
металик сив, атестиран
плин. 064/142-55-93.
(182305)

ДЕЛОВИ, суза, југо, кец,
мотори, петостепени ме-
њачи, алу фелне.
064/856-60-65. (182305)

ОПЕЛ кадет суза, плин,
атестиран до 2017, 300
евра. 061/135-66-24.
(182309)

ТЕМПРА 1.6, 1998, мало
оштећен, прва боја, по-
вољно. 064/130-36-02.
(182303)

ТИПО 1.7, дизел, 1993,
први власник, прва боја.
064/130-36-02. (182303)

ПУНТО 202, АБС, серво,
клима, подизачи, мета-
лик зелен, кука, кровни
носач. 064/396-27-73.
(182349)

ПРОДАЈЕМ голф 5, 2004.
годиште, цена 5.000 евра.
063/892-08-35. (182338)

ЗАСТАВА 128, 1990. годи-
ште, регистрован, алу
фелне, хитно. 063/822-
21-61. (182247)

ЈУГО 45, 1992. годиште,
нерегистрован, 850 к,
хитно. 064/132-32-98.
(182247)

ОТКУП свих врста вози-
ла, долазим на позив, нај-
боље плаћам, од 100 до
700 евра и откуп катали-
затора. 066/409-991,
064/552-31-19. (181386)

НАЈПОВОЉНИЈЕ стални
откуп возила свих врста,
хаварисаних и нехавари-
саних и странци од 100 до
1.000 евра. 069/203-00-44,
064/552-31-19. (181380)

ОТКУПЉУЈЕМ све врсте
возила, долазим на позив,
исплата одмах од 100 до
400 евра. 063/782-82-69.
(181380)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90-400
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (182329)

ПРОДАЈЕМ дубилицу са
пресом и провлакачима.
Тел. 061/605-84-69.
(182019)

НА ПРОДАЈУ метална
монтажна гаража.
063/800-70-56. (182337)

ТВ ПОЛОВНИ из увоза,
37, 55, 66, 72. 348-975,
066/348-975. (182116)
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КИНО филмове, 8 мм, 16
мм и све врсте видео ка-
сета квалитено пресни-
мавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (181891)

ВЕШ-МАШИНА, замрзи-
вач и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-
05-10, 063/703-76-07.
(182207)

ПРОДАЈЕМ половне алу-
минијумске радијаторе.
064/881-44-29. (СМС)

ПРОДАЈЕМ јариће, може
и услужно клање.
013/235-76-00, 065/414-
30-33. 

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи као нове, свих
киловата, достава, монти-
рање, гаранција, повољ-
но. 061/137-98-10.
(181855)

ТА пећ купујем једну ма-
њу, једну већу. 062/869-
98-61. (181911)

ВЕРТИКАЛНИ замрзи-
вач, тики бојлер (дом) ви-
сећи кухињски делови,
кухињски сто. 063/278-
038. (181904)

ПРОДАЈЕМ трактор фер-
гусон, плуг, шпартач,
приколицу, елеватор, др-
љачу, брану, трокрилни
прозор. Тел. 064/280-34-
11. (181905)

ПРОДАЈЕМ вертикални
замрзивач и фрижидер
горење, два дечја бици-
кла, мало коришћена.
Тел. 013/235-21-03.
(181924)

ПРОДАЈЕМ повољно алу-
минијумске радијаторе за
двособан стан. 013/251-
42-66, 064/489-40-36.
(181935)

ПРОДАЈЕ се кирби (7).
Тел. 069/117-74-04.
(181839)

ПРЕОСТАЛО, брикет, ви-
сококалорично гориво од
храста за сва ложишта с
превозом, повољно.
013/743-792, 061/296-91-
67. ПРОДАЈЕМ велику
палму и казан за маст, ту-
чани. 062/655-244.
(181852)

ПЕЋ за централно tam
stadler 25 kw, на продају
исправна у фабричком
стању, 200 евра. Тел.
062/388-146. (181866)

СТЕПЕНИШТА храст, ја-
сен, буква, прозори, вра-
та, израда, монтирање.
063/732-82-16. (181869)

КУКА фијат добла, пежо-
ово десно крило, предњи
браник, ербег волана, мо-
тор задњег брисача.
064/508-60-40. (181870)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
беко, у добром стању, до-
говор. 062/153-55-28.
(181873)

ПРОДАЈЕМ четинаре за
живе ограде и дворишта.
Тел. 064/157-48-98.
(181687)

ПРЕОСТАЛА багремова
дрва на продају. 060/603-
32-32. (181563)

СВИЊСКЕ полутке, ква-
литетне, продајем, кућна
достава. 065/614-74-40,
633-250. (181529)

ПРОДАЈЕМ замрзивач са
пет фиока. 065/250-89-
97. (181319)

ПРОДАЈЕМ пелет врхун-
ског квалитета, преосталу
количину. 065/251-03-57.
(181306)

МЕСНАТА прасад пие-
трен, стална продаја, мо-
гућност резервисања кла-
ња, печења. Тел. 063/311-
277. (181102)

ПРОДАЈЕМ кукуруз, је-
чам и товљеника, жита-
рице доносим на кућну
адресу. Тел. 064/129-45-
43. (181949)

ПРОДАЈЕМ стеоне краве.
066/354-791. (181958)

ШПОРЕТЕ, пећи на чвр-
ста горива поправљам,
продајем. Илић, 064/114-
97-57. (181964)

ГРАНИТНА коцка 10 х 10
за паркинге. 063/771-55-
44, 063/246-368. (181966)

ПРОДАЈЕМ половну др-
вену столарију, прозори и
балконска врата.
063/278-225. (181986)

ПРОДАЈЕМ: троседе, спа-
ваћу собу, каучеве, ком-
биновани фрижидер, деч-
ја колица, телевизоре,
гарнитуре, регале, двосе-
де, ел. шпорет, сто + че-
тири столице, ТА пећи,
машину за веш, суђе,
мост регале, тепихе, ра-
зно. 063/107-78-66.
(181993)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те. 063/773-45-97, 371-
568. (182005)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 3,5
kW, магнохром, повољно.
Тел. 064/320-85-47.
(182024)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 5 kW.
Тел. 064/141-60-40.
(182041)

ПРОДАЈЕМ фрижидер и
шпорет, могућа замена.
064/167-50-81. (182042)

ПРОДАЈЕМ два тапаци-
рана кауча с две фотеље.
Тел. 065/866-24-55.
(182051)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монти-
рање, повољно. 060/310-
12-59. (182043)

ПРОДАЈЕМ двоја улазна
врата, шатор за две особе,
шиваћу машину багат,
луксузни сто и четири
столице. Тел. 064/230-66-
10, 064/340-73-87.
(182072)

ПРОДАЈЕМ тросед, фоте-
ље, бојлер 80 л. Тел. 210-
00-85. (182088)

ПРОДАЈЕМ штампач А3
колор ХП дескџет 1280,
исправан. 064/866-23-57.
(182057)

ПРОДАЈЕМ томос ауто-
матик, 15.000 динара,
зимске гуме с фелнама за
корсу, 12.000 динара, де-
монтерка за гуме 22 инча,
преса за израду предмета
од гуме. 062/196-53-04.
(182135)

ГОРЕЊЕ веш-машина,
телевизор, кућни био-
скоп, нео дигитална вага.
064/174-46-68. (182137)

ПРОДАЈЕМ болеснички
кревет с декубит душе-
ком, две бочне стране,
кревет може да се поста-
ви и у седећи положај,
300 евра или 36.000 дина-
ра. 063/317-022, радним
данима, од 16 до 18 сати.
(182142)

БИБЕР цреп, стари у до-
бром стању, продајем.
062/347-667. (182123) 

ПРОДАЈЕМ индустријске
шиваће машине, ендле-
рица и ибердек. 063/801-
27-15. (182146)

РЕГАЛ од два гардеробна
ормара и средњим делом
са горњим елемнтима,
продајем. Тел. 061/068-
65-11. (182158)

ПРОДАЈЕМ два нова ста-
на у згради на III спрату,
близу центра, 50 и 69,50
м2. Тел. 064/049-62-72.
(182159)

ТА ПЕЋИ 2,2 kW – 3,5 kW,
веш-машине, фрижидер
145 Л, 180 Л, 286 Л, тро-
делни висећи, новији ре-
гал, нов кауч с две фоте-
ље, француски брачни
кревет, восед, тросед с
фотељама, два лежаја
клик клак, орман, кауче-
ви, трпезаријски сто са
столицама, шиваћа ма-
шина, сет сточићи, уси-
свач. Тел. 342-689,
063/861-82-66. (182164)

ПРОДАЈЕМ боце за ауто-
гено заваривање, радија-
торе, стаклену вуну, дрво
орахово сечено, собна
врата, греде. Тел. 401-
412, 061/634-32-93.
(182165)

ПРОДАЈЕМ два кауча,
два троседа и фотељу мој-
ца. 063/368-337. (182168)

ПЕЛЕТ, преостале коли-
чине, продајем, висока
грејна моћ. 063/322-847.
(182170)

ПРОДАЈЕМ палетар нов,
нераспакован, 20.000 ди-
нара. 062/196-53-04.
(182171)

ПРОДАЈЕМ шиваћу ма-
шину, два бицикла, наф-
тарице, велику каду, ме-
шалицу. 064/383-38-66.
(182190)

ПРОДАЈЕМ камен за те-
рацо, прозор комплет за-
стакљен, врата крило, фо-
теље, лепе зелене, два ко-
мада. 066/344-680, 370-
432. (182198)

ПРОДАЈЕМ електроби-
цикл с акумулатором, не-
мачке производње.
013/315-690, 064/476-39-
23. (182205)

ПОВОЉНО продајем пи-
саћи сто. 061/199-55-82.
(182219)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
шпорет, бутан-струја, го-
рење. 352-114. (182277)

НАРЦИС луковице, микс
боје, продајем, цена пет ди-
нара комад, већа количина.
064/144-36-03. (182230)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 3 kW,
ситан превоз, мотор +
приликоца. 062/867-11-
67. (182241)

ПРОДАЈЕМ преостала
дрва тополу и врбу.
061/612-14-50. (182256)

ПРОДАЈЕМ улазна врата
од стана, половна, димен-
зије стандардне. 063/472-
669. (182263)

МОТОР за веш-машину,
ново, виклован, цена
3.000 динара. Тел.
013/370-417. (182267)

ПРОДАЈЕМ двосед, бар и
три барске столице. Тел.
064/651-16-22. (182269)

ФОТЕЉЕ и столови из ка-
фића, каса галеб ФП-550,
принтер са комплетном
опремом, дефискализо-
вана. 060/553-52-25.
(182278)

РЕМОНТОВАНЕ ТА пе-
ћи, свих киловата, доста-
ва, монтирање, гаранција
две године. 061/317-07-
67. (182286)

НА ПРОДАЈУ квалитетан,
полован намештај из
Швајцарске, од игле до
локомотиве, обезбеђен
превоз. 064/445-24-95,
065/592-78-75. (182285)
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КУПОПРОДАЈА половног
намештаја, термопећи.
061/317-07-67. (182286)

НА ПРОДАЈУ киоск за
продају кокица. 064/866-
25-67. (182293)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих kW, достава, монти-
рање, повољно. 060/601-
27-15. (182302)

ПРОДАЈЕМ антидекубит
душек. 062/603-718.
(182339)

НАМЕШТАЈ, столови од
700, лежајеви самци, ду-
шеци 140 х 200 и друго,
некоришћено, могућа
оштећења, половне греде.
064/112-34-60. (182343)

НА ПРОДАЈУ француски
лежај, угаона гарнитура,
дечји кревети, регали,
веш-машине, замрзива-
чи, фрижидери, шанк,
барске столице, ормани,
судопера, ципеларник,
полице за књиге, компју-
тер сто + столица, трпеза-
ријски сто, стилска ви-
трина и комода, радни
столови, дечја соба, теле-
визор. 064/155-38-13,
060/055-38-13. (182346)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи свих величина.
335-930, 064/366-57-87.
(182353)

ФРИЖИДЕРИ, замрзива-
чи, веш-машине, сушили-
це, шпорети, из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(182359)

НА ПРОДАЈУ свињске по-
лутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (182360)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину. Мића,
013/346-790, 064/129-73-
60. (182367)

ПРАСИЋИ на продају,
Новосељански пут 175-б.
064/303-28-68. (182368)

КУПУЈЕМ, исправне, не-
исправне ТА пећи, перје,
добро плаћам. 062/974-
14-04. (181855)

КУПУЈЕМ фрижидере,
шпорете, веш-машине,
замрзиваче, бојлере, ра-
зно. Тел. 061/287-48-87.
(181930)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе сла-
вине, старе веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
акумулаторе, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (181979)

ВРШИМ откуп старих
фрижидера, шпорета,
веш-машина и старо гво-
жђе, добро плаћам. Злат-
ко, 061/627-06-59.
(182082)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, сато-
ве, пенкала. Тел. 313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (182199)

КУПУЈЕМ старо гвожђе и
то долазим на адресу.
061/322-04-94, 064/484-
13-76. (182238)

КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (182294)

ПРОДАЈЕМ кућу, 40 м2,
2,5 ари, легализовано,
стара Миса. 063/450-541.
(181908)

КУЋА, нова Миса, 240 м2,
три нивоа, 2,3 ара плаца,
продајем, власник.
063/826-97-09. (181838)

ПРОДАЈЕМ башту, 32
ара, стари Црепајски пут,
повољно. 063/856-74-02.
(181844)

ПРОДАЈЕМ дворишну ку-
ћу у Београду, на Звезда-
ри. Информације на теле-
фон, 063/263-198, Миша.
(181848)

ЊИВА, прве класе, 11
ари, стари Црепајски пут,
хитно. 069/526-39-52.
(181873)

ПАНЧЕВО, укњижена, 80
м2 стамбеног, добра лока-
ција, реновирање или
градња нове, плац  2,7
ари, власник. 013/345-
729. (181882)

ЗАМЕНИТЕ вашу стару
кућу у граду за нови стан.
Тел. 064/267-71-74.
(181883)

ЦЕНТАР, кућа 350 м2, с
пословним простором,
врт, локали, укњижено.
063/301-073.

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, покривена, грађевин-
ска дозвола, власник, до-
говор, 33.000 евра.
065/258-87-77. (181885)

ПРОДАЈЕМ земљу у вој-
ловачком риту, 56 ари.
347-456, 063/765-29-28.
(181886)

ПРОДАЈЕМ викендицу на
Штиркари, 8 ари плаца,
струја, вода. 063/865-80-
69 и 352-429. (181899)

КУЋА, спратна, два по-
моћна објекта, на прода-
ју, воћњак, струја, вода.
063/155-07-36. (180145)

ХИТНО продајем плац,
57 ари, ограђен. 063/809-
27-75. (181298)

ВИКЕНДИЦА, 11 ари
плаца под воћем, Јабуков
цвет крај Дунава.
065/250-89-97. (181319)

ХИТНО, повољно, прода-
јем плац, 15 х 25, 1/1 вла-
сник. 063/286-028.
(181478)

КАЧАРЕВО, спратна, 200
м2, нова, усељива, 5 ари
плаца. 063/218-860.
(181470)

НОВА Миса, 65 м2, пот-
кровље, 23.000, 40 м2,
16.000. 063/377-835.
(180983)

ПРОДАЈЕМ башту, 9 ари,
на Баваништанском путу,
код старе кривине пута за
Долово. 315-923.
(181960)

ПРОДАЈЕМ плац 5 и 10
ари, грађевински, стара
Миса. 062/830-85-42.
(181948)

КУЋА, лепа, комфорна,
трособна, 130 м2, гас гре-
јање, ајнфор, колски, 4,5
ари, близу центра. 258-
06-47. (181990)

ГОРЊИ град, кућа 110 м2,

на 5 ари плаца, договор.

063/720-55-66. (181999)

КУЋА, Тесла, 100 м2, 4,5
ари, 57.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (182006)

ВЕЛИКИ избор кућа,
Панчево, околна села.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(182006)

ПЛАЦЕВИ и викендице,
дворишни станови. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(182006)

ПОВОЉНО продајем два
плаца на новој Миси, код
цркве. 063/232-086.
(182012)

КУЋА, 30 м2, на Маргити,
2 ара плаца. 064/248-90-
16. (182013)

ПРОДАЈЕМ кућу у Доло-
ву. 263-40-21. (182014)

МИСА, кућа комплетно
завршена, два одвојена
стана, 6 ари. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (182018)

ПРОДАЈЕМ кућу на Коте-
жу 1, добра локација. Тел.
013/322-824, 064/320-85-
47. (182029)

ПРОДАЈЕМ ограђен плац
у центру Дебељаче, 7 ари,
струја, вода, телефон.
Тел. 063/867-40-25,
063/889-93-11. (182021)

НА ПРОДАЈУ два ланца
земље, мали Надел.
064/078-69-06. (182034)

ПРОДАЈЕМ кућу, може и
замена за стан. 064/178-
13-73. (182055)

КУЋА, Скадарска, Куде-
љарски насип, може за-
мена за стан, власник.
063/700-91-98. (182061)

ЦАРА Душана, улични
део куће, 17.000 евра, без
улагања, власник.
063/716-65-46. (182069)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
на преком путу у петој
дужи. Тел. 063/839-59-20.
(182080)

ПРОДАЈЕ се плац у Овчи,
9 ари, 12.000 евра. Тел.
060/359-54-39. (182086)

НОВА Миса, кућа у низу,
6 х 10, три етаже, добра
локација. 063/879-51-40.
(182087)

СТАРИ Црепајски пут,
викендица, воћњак, ба-
шта, 20 ари, укњижено.
063/879-51-40. (182087)

ПРОДАЈЕМ плац, 14 ари,
Старо село, Иваново.
063/306-753. (182091)

ПРОДАЈЕМ хитно њиву,
близу главног пута, 31 ар,
Омољица. 063/306-753.
(182091)

БЛИЗУ центра, кућа за
реконструкцију, 55.000 и
сређена договор. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(182095)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље на Новосељанском
путу, Илирско поље код
фазанерије. 064/508-39-
80. (182056)

ПРОДАЈЕМ њиву, север-
на зона уз друм, скретање
Скробара, 43 ара, 10.000
евра. 061/194-47-10.
(182100)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ку-
ћу, нова Миса, 200 м2.
063/864-07-06. (182102)

КУЋА, центар, 240 м2, са-
лонска. Тел. 310-251.
(182106)

КУЋА, Тесла, две стамбе-
не јединице, комплетно
сређена, 4 ара, може за-
мена. 064/218-15-72.
(182119)

ПРОДАЈЕМ плацеве, 32
ара, 27 ари, Охридска
улица, Кудељарски на-
сип, повољно. 065/669-
47-56. (181120)

ДОЊИ град, продајем ку-
ћу са две стамбене једи-
нице, 7 ари плац.
063/845-85-80. (182121)

КУЋА, 140 м2, 4 ара пла-
ца, центар. 351-607.
(182126)

ПАНЧЕВО, центар, кућа
на 3 ара, продајем/ме-
њам. 063/768-96-43.
(181230)

СЕФКЕРИН, одлична, 200
м2, 16 ари, 20 метара
фронт, 22.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(182144)

ДОЊИ град, салонска, од-
лична, 120 м2, 2,4 ара,
53.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(182144)

УЛИЧНИ део куће, 60 м2,
Ослобођења, код пијаце,
25.000. Гоца, 063/899-77-
00. (182153)

Ж. ЗРЕЊАНИНА, стара
„Утва”, сређена, без ула-
гања, 70 м2, ПВЦ; мањи
плац, 30.000. „Олимп”,
351-061, 063/247-951.
(182172)

БАНАТСКИ Брестовац,
85 м2, за рушење, 16 ари
плац, 11.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/247-951. (182172)

ПЛАЦ, 16 м х 45, Пели-
стерска, 7 ари, струја, во-
да, 16.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/247-951. (182172)

ВИКЕНДИЦА у песку,
Улица златна ружа, по-
годно за пчеларе. Тел.
062/826-13-20. (182182)

ДУБОКА бара, Језерска
улица, 3,5 ари, 90 м2,
објекат, асфалт, 20.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (182186)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
16,50 ари, објекат, струја,
вода, повољно. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(182186)

ПРОДАЈЕ се улични део
куће у центру, продајем
два хектара оранице у
БНС, продајем 14 ари ба-
ште I српско поље.
060/331-27-02, 013/343-
276. (182186)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Предграђу, легализована.
013/315-690, 064/476-39-
23. (182205)

КУЋА на продају, центар
града, повољно. 063/756-
06-04. (182208)

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

ПРОДАЈЕМ кућу за инве-
ститоре, Лава Толстоја, 9
ари, може квадрати. „Ве-
снадва”, 066/937-00-13.
(182218)

ЦЕНТАР, улични део ку-
ће, 64 м2, могућност пот-
кровља, власник.
063/722-31-93. (182239)

ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена град-
ња, 13 ари. 064/921-01-
57. (182254)

ПРОДАЈЕМ пола ланца
земље на Караули, Рибар-
ска улица бб. Тел. 355-
881, Васа. (182266)

ХИТНО, кућа, спратна са
10 ари плаца, колски
улаз. 061/317-07-67.
(182280)

ЗЕМЉА, 5 ланаца, преки
пут, плац 114 ари, Бава-
ништански пут. 064/526-
31-72. (182304)

ПРОДАЈЕМ њиву, 106
ари, тањирачу, 20 диско-
ва. 063/773-87-34.
(182306)

ПРОДАЈЕМ њиву, плац у
Војловици од 16 ари. Тел.
061/151-93-36. (182308)

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

КУЋА, стара Миса, два за-
себна стана, на плацу од 6
ари. 062/844-98-68,
063/440-447. (182310)

ПРОДАЈЕМ плац на Ста-
ром Тамишу, повољно.
063/870-69-20. (182325)

КУЋУ за рушење продајем,
замена за стан, 2,5 ари,
близу Народне баште и
„Авив парка”, Првомајска.
061/293-16-73. (182336)

ШИРИ центар, самостал-
на кућа, 3,3 ара, три стам-
бене јединице плус локал
у раду, прелепо, договор.
064/188-42-64. (182331)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље на Баваништанском
путу, у Банатском Бре-
стовцу. Тел. 064/143-64-
35. (182347)

КАРАУЛА, плац 20 ари,
вода, струја, 2.000 евра по
ару, 1/1. 061/664-39-26.
(182345)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омо-
љици, на одличној лока-
цији, 64 м2, на девет ари
плаца. 061/141-57-07.
(182350)

СТАРЧЕВО, продајем зе-
мљу прве класе, близу се-
ла. 060/709-72-99.
(182355)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ку-
дељарском насипу, на
шест ари плаца, укњиже-
но, хитно, повољно.
060/322-47-42. (182361)

ПРОДАЈЕМ кућу на Те-
сли, звати после 16 сати.
Тел. 064/280-22-80.
(182365)

MИСА, 5 ари, 7.000, Но-
восељански, 4,5 ари,
7.000. „Милка М”,
063/744-28-66.

МИСА, 90, 1 ар, 45.000,
етажа, I, 100, гаража,
42.000. „Милка М”,
063/744-28-66.

СТАН, 37 м2, центар,
укњижен, власник, хитно.
065/408-57-09. (СМС)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Тесли, 50 м2, тре-
ћи спрат, ЦГ. 063/865-80-
69. (181891)

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

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
двособан ненамештен
стан, Котеж 1, ЦГ.
063/104-68-88. (181896)

ДВОРИШНИ стан, по-
требна мања адаптација,
шири центар, продајем.
Тел. 063/281-464.
(181922)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двори-
ште, гаража. 064/338-41-
99. (181930)

СТАН, Тесла, 48 м2, II/4,
ТА, укњижен, промењене
водоводне и струјне ин-
сталације, продајем.
063/826-97-09. (181838)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
Београд, 92 м2, III спрат,
повољно. 063/856-74-02.
(181844)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, 72 м2, II спрат, ЦГ,
две терасе, подрум, могу-
ћа замена, власник.
064/551-04-20. (181857)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
намештену гарсоњеру у
самачком и једнособан
стан на Котежу 1. Тел.
062/213-224. (181877)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-
тру, дуплекс, 110 м2, Бра-
ће Јовановића 9. 063/436-
778. (1818940)

ЈЕДНОСОБАН, 32 м2,
18.000; једнособан, 40,
19.000, нов, центар.
061/670-97-96. (181579)

СОДАРА, реновиран, 58
м2, централно грејање,
лифт, тераса. 069/342-79-
50. (1818040) 

ПРОДАЈЕМ станове и ло-
кале, новоградња, Светог
Саве 85. Тел. 065/372-37-
50, 063/309-535. (181693)

ПРОДАЈЕМ четворособан
стан, две године кори-
шћен, укњижен са два пар-
кинг места, 75.000 евра.
064/612-18-29. (181743)

ТЕСЛА, 51 м2 + 6 м2 лођа,
ЦГ, приземље, гаража.
064/668-89-15. (181752)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан 73 м2, Котеж 2.
062/493-570. (181727)

ТЕСЛА, двособан, 62 м2,
лођа, у одличном стању,
договор. 251-93-97.
(181587)

КОД Болнице продајем
три мање гарсоњере и га-
ражу. Све 20.000.
065/353-07-57. (181337)

СТРОГИ центар, 84 м2,
укњижен, сређен, ЦГ,
власник, I. 063/740-68-
93, 013/251-53-81.
(181429)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан 82 м2, Котеж 2, други
спрат, ЦГ, укњижен, вла-
сник. 063/830-28-55.
(180219)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, без посредника,
укњижен, 52 м2, ЦГ, IV
спрат, 29.000 евра.
063/766-62-01. (179766)

ПРОДАЈЕМ стан 84 м2, с
три спаваће собе, укњи-
жен, одмах усељив.
063/215-844. (180481)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 64 м2 + 6 м2 тераса,
комплетно реновиран,
лифт, Стрелиште, преко
пута Микине школе,
36.500 евра. 069/214-41-
49. (180837)

ПРОДАЈЕМ на Тесли тро-
собан суперкомфоран
стан, 80 м2. 063/770-45-
55. (4580)

СТАН, 53 м2 и 68 м2, ново-
градња, локација П. Чар-
нојевића и М. Југовића.
060/661-05-79. (181086)

ПРОДАЈЕМ стан, 60 м2, у
центру, III спрат, ЦГ, без
посредника. 060/350-10-
85. (181949)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ јед-
ноипособан, поткровље
на Котежу 2, ЦГ. 063/821-
36-24. (181946)

ЛЕПА, сређена гарсоње-
ра, усељива, Котеж 1, III,
24 м2, 19.600 евра.
062/848-93-87. (181954)

СТАН од 55 м2, у Београ-
ду, мењам за мањи у Пан-
чеву. Тел. 064/685-73-38.
(181962)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
двособан, Котеж 1, за ма-
њи без посредника.
061/164-53-41. (181965)

ПРОДАЈЕМ, хитно, Стре-
лиште, двособан, II, ЦГ,
57 м2 + тераса, 30.500.
„Ковачевић”, 060/505-10-
50, 064/317-91-30.
(181968)

ПРОДАЈЕМ повољно, Те-
сла, трособан, X, ЦГ, 61
м2, тераса, 30.000. „Кова-
чевић”, 060/505-10-50,
064/317-91-30. (181968)

ПРОДАЈЕМ, повољно,
Стрелиште, двособан, ЦГ,
VIII, гаража + ствари,
20.500, хитно. „Коваче-
вић”, 060/505-10-50,
064/317-91-30. (181968)

ПРОДАЈЕМ, нов, Стрели-
ште, нов једноипособан,
I, ТА, повољно, 25.000.
060/505-10-50, 064/317-
91-30. (181968)

ВЕЛИКИ избор станова.
Агенција „Ковачевић”,
060/505-10-50, 064/317-
91-30. (181968)

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2, с
двориштем, договор.
061/721-12-56. (181994)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан, нов, ПВЦ столари-
ја, ЦГ на струју, цена по
договору. 065/822-48-22.
(181998)

ЦЕНТАР, једноипособан,
нов, екстра сређен.
065/822-48-22. (181998)

ЦЕНТАР, двоипособан,
60 м2, ЦГ, нов, ПВЦ сто-
ларија. 065/822-48-22.
(181998)

ЦЕНТАР, троипособан,
88 м2, ЦГ, нов, ПВЦ сто-
ларија. 065/822-48-22.
(181998)

ТЕСЛА, станови у изград-
њи, разних структура,
екстра сређени, ЦГ.
065/822-48-22. (181998)

ТЕСЛА, мањи двособан,
40 м2, сређен, 26.000, 52
м2, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (182006)

ВЕЛИКИ избор станова
на свим локацијама. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(182006)
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СОДАРА, трособан, 67 м2,
38.500, двособан, 57,
28.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (182006)

КОТЕЖ 2, 60 м2, двосо-
бан, комфоран, сређен,
38.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (182006)

ВОЈНЕ зграде, 64 м2, дво-
ипособан, 46.500, Кеј Ра-
доја Дакића, 66 м2, тросо-
бан, 39.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (182006)

ЦЕНТАР, мањи двособан,
45 м2, 22.000, центар, 50
м2, са стварима, нов,
35.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (182006)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Тесли, без посред-
ника, договор. 060/011-
49-52. (182008)

ПРОДАЈЕМ двособан, Ко-
теж 1, други спрат,
38.000, власник, хитно.
060/334-35-77. (182015)

ОСЛОБОЂЕЊА, ново-
градња, 63 м2, I, ЦГ,
46.000. „Una Dalli”,
064/255-87-50. (182018)

СОДАРА, двособан, ЦГ,
II, укњижен, усељив,
32.000. „Una Dalli”,
064/255-87-50. (182018)

СОДАРА, двоипособан,
65 м2, II, ЦГ, 43.000. „Una
Dalli”, 064/255-87-50.
(182018)

СОДАРА, трособан, 83 м2,
ЦГ, VII, договор. „Una
Dalli”, 064/255-87-50.
(182018)

СВЕТОЗАРА Милетића,
једнособан, 32 м2, I, 750
евра/м2. „Una Dalli”,
064/255-87-50. (182018)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 26
м2, I, тераса, 19.500. „Una
Dalli”, 064/255-87-50.
(182018)

НОВО, гарсоњера, 25 м2,
17.000, једнособан, 38 м2,
23.000. „Una Dalli”,
064/255-87-50. (182018)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
IV, ТА, 26.000. „Una Dal-
li”, 064/255-87-50.
(182018)

НОВА Миса, сређен, тро-
собан, II спрат, укњиже-
но, 39.000. „Una Dalli”,
064/255-87-50. (182018)

МАРГИТА, угао Карађор-
ђеве, 33 м2, I, гас, 23.000.
„Una Dalli”, 064/255-87-
50. (182018)

ХИТНО продајем стан, 39
м2, Миса, укњижен, при-
земље. 063/727-76-29,
013/372-405. (182031)

ПРОДАЈЕМ стан без по-
средника, 51 м2, Котеж 2.
061/199-53-57, 013/334-
390. (182039)

ПРОДАЈЕМ одличан тро-
собан, 70 м2, плус три те-
расе, Стрелиште.
064/323-91-93. (182049)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, 78 м2, VI спрат.
069/558-80-84. (182062)

КОТЕЖ 1, 98 м2, ЕГ, кол-
ски улаз, усељиво, 55.000.
„Леа”, 064/340-37-14.
(182074)

ЦЕНТАР, 64 м2, ЦГ, III,
36.000; Содара, 33 м2, ЦГ,
II, 24.500. „Леа”, 064/340-
37-14. (182074)

КОТЕЖ 2, прелеп, двосо-
бан, I, без улагања, хитно.
„Кров”, 060/683-10-64.
(182079)

ТЕСЛА, једноипособан, 45
м2, тераса, V, лифт, одмах
усељив, 26.000. „Кров”,
060/683-10-64. (182079)

КОТЕЖ 2, почетак, прелеп,
трособан, без улагања, 85
м2, IV, 53.000. „Кров”,
060/683-10-64. (182079)

КОТЕЖ 2, трособан, 72
м2, III, сунчана страна,
продаја/замена за мањи.
„Кров”, 060/683-10-64.
(182079)

ТЕСЛА, 40, I, тераса,
26.500, двособан, одли-
чан, 29.500. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(182083)

СТРОГИ центар, 65, двои-
пособан, 46.000, једносо-
бан, 25.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(182083)

СТРЕЛИШТЕ, 66, двосо-
бан, III, 32.000, једноипо-
собан, 23.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(182083)

КОТЕЖ, 47, ЦГ, тераса,
26.000, трособан, I,
52.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (182083)

СОДАРА, 40 м2, 24.000;
двособан, двоипособан и
трособан, договор.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (182095)

ТУРСКА глава, трособан,
ЦГ, 36.000 и салонски,
114 м2, 70.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(182095)

ХИТНО, Котеж 1, гарсо-
њера, I, ЦГ, кухиња,
17.500. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(181144)

ТУРСКА глава, трособан,
64 м2, III, ЦГ, лифт,
36.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(181144)

ТЕСЛА, двособан, I, ЦГ,
тераса, 34.000. „Му-
станг”, 331-341, 062/226-
901. (181144)

ТЕСЛА, мањи једнособан,
ВП, ЦГ, 20.000 фиксно.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (181144)

КОТЕЖ 2, леп једноипо-
собан, 36 м2, тераса, ВП,
26.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(181144)

СОДАРА, једнособан, 30
м2, ВП, ЦГ, 22.000. „Му-
станг”, 331-341, 062/226-
901. (181144)

ПОВОЉНО, Стрелиште,
59 м2, I, две терасе, добар,
30.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901. (181144)

ТЕСЛА, ВП, ЦГ, 26 м2, но-
во купатило, 21.000. „Му-
станг”, 069/226-65-81.
(182145)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, I, ЦГ, хитно, 17.500.
„Мустанг”, 069/226-65-
81. (182145)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2, ВП, ново купатило,
26.000. „Мустанг”,
069/226-65-81. (182145)

ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, III, ЦГ, леп распо-
ред, 36.000. „Мустанг”,
069/226-65-81. (182145)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
59 м2, ЦГ, I, 30.000. „Му-
станг”, 069/226-65-81.
(182145)

М Е Њ А М / П Р О Д А Ј Е М
стан у Београду за Панче-
во. 064/280-26-26.
(182141)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
стан на Стрелишту, 43 м2.
063/845-85-80. (182121)

КОТЕЖ 1, 57 м2, призе-
мље, ЦГ, радова зграда,
35.000. 064/266-25-80.
(182114)

ПРОДАЈЕМ стан, 70 м2,
на Тесли, 55.000 евра.
064/700-13-40. (182117)

ЦЕНТАР, трособан, 84 м2,
I, ЕГ, договор, хитно. Го-
ца, 063/899-77-00.
(181153)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан на Котежу 2, мењам
за мањи. 063/771-15-68.
(182168)

СТРОГИ центар, једносо-
бан, 34 м2, III, ЦГ, брзо
усељив. „Олимп”, 26.000,
063/494-898, 351-061.
(182172)

ТЕСЛА, 30 м2, потпуно
сређен, VII, ЦГ, 20.000.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (182172)

СТРЕЛИШТЕ, 41 м2, ВП,
ЦГ, усељив, 23.000, дого-
вор.  „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (182172)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, дво-
собан, ЦГ, усељив, шести,
31.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (182172)

ТЕСЛА, 55 м2, двособан,
две терасе, II, ЦГ, усељив,
сређен, 35.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(182172)

КОТЕЖ 2, 60 м2, двосо-
бан, усељив, ВП, ЦГ,
30.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(182172)

КОТЕЖ 2, 80 м2, тросо-
бан, трећи, ЦГ, усељив,
45.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(182172)

СОДАРА, 57, II, ЦГ, уре-
дан, 32.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(182172)

ТЕСЛА, новија градња, 38
м2, ЦГ, III, прелеп, без
улагања, 25.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (182172)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, 62 м2. 064/170-57-
10, 065/824-39-44.
(182185)

НОВА Миса, 35 м2, ТА,
ПР, укњижен, усељив, те-
раса. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (182186)

СТРЕЛИШТЕ, 64 м2, ЦГ,
ВПР, тераса, усељив. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (182186)

СОДАРА, 58 м2, ЦГ, III,
усељив, лифт, укњижен.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (182186)

КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ, III,
Радова зграда, повољно.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (182186)

ХИТНО, Содара, 74 м2,
ЦГ, реновиран, два морка
чвора, није задњи, усе-
љив, тространо оријенти-
сан. 319-446, 064/130-38-
29, „Трем”. (182186)

ЦЕНТАР, дворишни стан,
само 13.000 евра. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (182186)

ПЕПЕЉАРА, трособан,
ТА, I, укњижен, повољно.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (182186)

СОДАРА, 40 м2, ТА, III,
хитно, повољно. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(182186)

ПРОДАЈЕМ стан на Коте-
жу 2, двособан, цена по-
вољна, усељив одмах.
Тел. 064/078-69-32.
(188993)

НОВ, неусељен стан, Те-
сла, код пијаце, 37 + 12
м2, галерија, дуплекс, јед-
нособан + галерија, леп и
миран крај, квалитетна,
зграда, IV, нема лифт,
19.500, без посредника.
065/567-56-78. (182197)

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ

простор, 180 м2, могу би-

ти и две одвојене целине

са по 90, два одвојена

улаза, одвојени струјоме-

ри, центар, ТЦ „Плато”,

одмах иза „Максија”, по-

ред главне Зелене пијаце,

поткровље, односно I,

ПВЦ, ламинати, климе,

решетке, кухиња, купати-

ло, телефонске линије,

АДСЛ, врло повољно.

065/567-56-78. (182197)

ТЕСЛА, код апотеке, изу-
зетан, новосређен, једно-
собан, I, ЦГ, усељив, вла-
сник. 060/332-05-92.
(182204)

ЦЕНТАР, Карађорђева,
дворишни стан, 50 м2,
22.000. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(182209)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
II, 57 м2, ЦГ, 31.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (182209)

СОДАРА, двоипособан,
II, 65 м2, ЦГ, 38.500.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (182209)

ЦЕНТАР, двособан, I, ре-
новиран, 51 м2, ТА,
37.000. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(182209)

ТОПОЛА, део куће, че-
творособан, 100 м2, 2 ара,
17.000. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(182209)

СОДАРА, једнособан, II,
30 м2, ЦГ, 24.000. „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (182209)

ТЕСЛА, двособан, III, 52
м2, ЦГ, лифт, 35.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (182209)

ЦЕНТАР, Змај Јовина, 74
м2, II, ЦГ, лукс, договор.
064/188-42-64. (182215)

ЦЕНТАР, двособан, 56,
38.000, трособан, 84,
63.000, улично, 45,
14.000. „Јанковић”, 348-
025. (182220)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57, 30.000, трособан, 80,
39.000, Котеж 2, двосо-
бан, 57, 30.000, Тесла,
двособан, 53, 33.000.
„Јанковић”, 348-025.
(182220)

МАЊИ једноипособан,
укњижен, усељив, прода-
јем, близу Дома Војске,
власник. 063/194-19-56.
(182232)

ПРОДАЈЕМ сређен стан,
65 м2, Котеж 2, први део.
„Веснадва”, 066/937-00-
13. (182218)

ПРОДАЈЕМ двособан, 56
м2, сређен, II спрат, Те-
сла. „Веснадва”, 066/937-
00-13. (182218)

ПРОДАЈЕМ стан, 70 м2,
Стрелиште, сређен. „Ве-
снадва”, 066/937-00-13.
(182218)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ, са-
лонски стан у центру по-
годан за ординацију.
063/222-358. (182250)
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СТАН нова Миса, 35 м2, I
спрат + гаража у сутере-
ну. 013/372-824, 061/678-
84-38. (182257)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру, 52 м2, тре-
ћи спрат, ЦГ, без улагања.
063/865-80-69. (182270)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи, хитно, повољно,
ексклузиван трособан, Ко-
теж 1, 88 м2. 064/237-32-
87. (182277)
СТРОГИ центар, 138 м2,
модеран, два нивоа, хи-
дромасажер, подно ЕГ, пу-
но светла, тераса 15 м2, по-
друм, ново, може замена,
85.000, укњижено, готови-
на договор. 060/765-66-60.
(182279)

ПРОДАЈЕМ стан, 55 м2,
Браће Јовановића 24-а, I
спрат. 013/335-008,
063/348-691. (182283)

СТАНОВИ и куће на свим
локацијама. Агенција
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (182288)

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

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ са-
лонски стан, део куће,
строги центар, 85 м2, за
мањи, без улагања, дого-
вор. 064/255-61-50.
(182300)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 52
м2, Тесла, IV спрат,
20.000 евра. Тел.
062/160-94-76. (182318)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, VI,
42.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(182323)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII, лифт, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (182323)

КОТЕЖ 2, 79 м2, ЦГ, брзо
усељив, V, 45.000, дого-
вор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (182323)

ЦЕНТАР, Робна кућа,
двоипособан, 63 м2, две
терасе, 45.500, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (182323)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 57 м2, II, ЦГ,
добра зграда, 32.000, до-
говор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (182323)

КОТЕЖ 2, двособан, 58
м2, ВП, тераса, укњижен,
31.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(182323)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА, ВП, укњижен, 27.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (182323)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 м2, VIII, ЦГ, уредан,
27.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(182323)

ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија град-
ња, 29.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(182323)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
38 м2, ТА, II, укњижен,
23.000, договор. „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (182323)

ДВОСОБАН стан 57 м2, I
спрат, центар Стрелишта,
са гаражом. 062/844-50-
59. (182330)

ЈЕДНОСОБАН стан, II
спрат, нов, усељив, 18.000
евра. Тел. 064/015-29-79.
(182347)

СТАН, трособан, Тесла,
реновиран, усељив, ЦГ,
26.000 евра, хитно, фик-
сно, 1/1. Тел. 061/664-39-
26. (182345)

СТАН, једнособан, усе-
љив, IV спрат, Примор-
ска, 15.000 евра. Тел.
065/560-26-68. (182345)

ТЕСЛА, једнособан, 43,
III, 28.000, једноипосо-
бан 48, 29.000. „Тина РС”,
060/709-72-99. (182354)

ТЕСЛА, двособан, 53, I,
34.000, Котеж, једносо-
бан, I, 23.000. „Тина РС”,
060/709-72-99. (182354)

СТАН на Стрелишту, код
„Авив парка”, 56 м2,
32.000 евра, власник.
361-836, 064/448-68-29.
(182358)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан, 59 м2, кин-
дер зграда. 063/102-94-
45. (182364)

ЦЕНТАР, II, одличан,
25.000, Тесла, ВП, 37,
21.000. „Милка М”,
063/744-28-66. 

КОТЕЖ 1, VI, 71, 45.000,
Тесла, II, 74, 48.000.
„Милка М”, 063/744-28-
66. 

СТРЕЛИШТЕ, 53, III,
29.000, одличан, Котеж,
ВП, 61, 37.000. „Милка
М”, 063/744-28-66. 

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине, све
локације, брза реализаци-
ја. 334-030, 063/744-28-
66. 

АГЕНЦИЈА „Милка М”
нуди велики избор не-
кретнина, све локације.
334-030, 063/744-28-66.

ЦЕНТАР, 52, III, 35.000,
Котеж 2, 58, IV, 38.000.
„Милка М”, 063/744-28-
66.

ГОРЊИ град, нов, ВП,
18.000, Стрелиште, нов,
28 м2, 19.000. „Милка М”,
063/744-28-66.

СТРОГИ центар, гарсоње-
ра, високо приземље, 16
м2, 11.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(182377)

КУПУЈЕМ стан, једноипо-
собан, једнособан, испла-
та одмах. 060/745-05-75.
(181968)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће, за адаптацију.
064/218-15-72. (182119)

ИЗДАЈЕМ двособан, не-
намештен стан. Зграда,
ЦГ, телефон, Котеж 1.
063/152-43-09. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, ЦГ, намештен. Ја-
стребачка. 063/472-499.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ празан тросо-
бан комфоран стан, 130
евра, депозит, Котеж 2.
061/163-87-41, 063/803-
53-28. (181911)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
1, двособан, 57 м2, с тера-
сом и централним греја-
њем. Звати после 16 сати,
069/369-52-77. (181835)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Стрелиште, III, ЦГ,
ненамештен, месечно
плаћање. 064/866-23-57.
(181836)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 54
м2, Котеж 2. 251-07-96,
063/745-39-34. (181309)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, Стрели-
ште, парно грејање. Тел.
064/982-44-25. (181894)

ИЗДАЈЕМ намештену со-
бу за самца с употребом
купатила. 013/571-262.
(181895)

ИЗДАЈЕМ намештену
дворишну гарсоњеру уз
малу помоћ у кући и до-
говор, центар. 064/222-
88-05. (181897)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли
уз депозит обавезан.
064/842-92-11. (181906)

ИЗДЈЕМ једнособан стан
у центру Старчева.
062/620-825. (181915)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, 57 м2, Ко-
теж 1, ЦГ, кабловска.
063/164-61-70. (181928)

ИЗДАЈЕМ повољно дво-
собан намештен стан на
Содари, ЦГ, предност сту-
денти, стоматолози. Тел.
061/537-00-37. (181937)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
једноипособан, ЦГ, полу-
намештен. 063/436-778.
(181940)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у приземљу на Стре-
лишту, 80 евра. 066/432-
820. (181840)

ИЗДАЈЕМ самцу собу с
купатилом, близу пијаце.
060/417-41-20. (181842)

КОМФОРАН стан, 30 м2,

ненамештен, Стрелиште,

депозит обавезан. 251-96-

03, 064/226-67-31. (188847)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан. 013/251-78-
42, 063/713-64-83, дого-
вор. (181846)

ИЗДАЈЕМ ненамештен,
реновиран двособан стан,
ПВЦ столарија, ламина-
ти, ЦГ, клима, телефон,
кабловска, гаража
060/886-75-29. (181859)

ИЗДАЈЕМ намештену со-
бу, Стрелиште. 320-847.
(181860)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан,
празан, Стрелиште.
063/232-805, 065/640-17-
04. (181860)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру
самцу. 065/353-07-57.
(181871)

ИЗДАЈЕМ собу с употре-
бом кухиње и купатила
женској особи, на Тесли,
повољно. 061/132-11-18.
(181872)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан у згради, ТА
пећ, Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (181875)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан, Котеж 1.
370-032, 064/214-41-79.
(181876)

ИЗДАЈЕМ комфоран дво-
собан стан у кући, спрат,
засебан улаз, струја, ка-
бловска, клима и услужна
гаража, стара Миса, Коза-
рачка 31. Тел. 013/377-
948, 064/500-94-26.
(181886)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
комплет, клима, грејање.
063/808-40-63, 061/613-
39-13, 064/452-42-70.
(181684)

ИЗДАЈЕМ празан двоипо-
собан стан, 73 м2, Котеж
2. 062/493-570. (181727)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен стан, Котеж
2. 064/288-00-91. (181621)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
трособан, Миса, посебан
улаз и струја, плаћање
три месеца унапред.
013/371-523, 063/887-84-
75. (181556)

ИЗДАЈЕМ већи једносо-
бан стан + гарсоњера, на-
мештено, кућа, Стрели-
ште. 362-406, 064/218-83-
45. (181301)

ИЗДАЈЕМ празан стан 54
м2, Котеж 2. 221-07-96,
063/745-39-34. (181309)

ИЗДАЈЕМ дворишни, јед-
нособан стан с грејањем.
065/250-89-97. (181319)

У НАЈУЖЕМ центру, ви-
соки партер, мањи дво-
собан, 43 м2, удобно,
комплетно и елегантно
опремљен, месечно 130
евра. 064/171-19-88.
(181381)

ИЗДАЈЕМ одмах усељив,
намештен стан на Миси.
Тел. 066/631-31-80.
(181398)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, ТА,
зграда, на дуже, озбиљној
особи. 064/477-28-27. 

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, Котеж 2.
063/150-37-49. (180831)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у самачком.
060/439-82-60. (181943)

ДВОСОБАН ненамештен
строги центар, ЦГ, тера-
са, 120 евра. 301-165.
(181947)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
кабловска, интернет, ТА
грејање, повољно, Баниј-
ска 6. Тел. 378-093.
(181951)

ИЗДАЈЕМ стан у центру
Стрелишта, 45 м2, ЦГ, не-
намештен, повољно, усе-
љив. 063/225-714.
(181955)

ИЗДАЈЕМ два стана, 50
м2, 80 м2, Карађорђева.
064/994-13-16. (181957)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, ЦГ, код „Диса”, и
„беовоза”. 370-403.
(181959)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у самачком.
064/155-65-70. (181969)

ИЗДАЈЕМ трособан, не-
намештен стан у строгом
центру. Тел. 303-834,
064/178-42-42. (181977)

ТРОСОБАН стан, кућа,
централно грејање, ново,
кабловска, празан, Стре-
лиште. 064/877-53-09.
(181982)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
ЦГ, VI спрат, Стрелиште,
100 евра, могућа и прода-
ја. 063/233-443. (181984)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, близу „беовоза”,
Стрелиште. 063/278-225.
(181986)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан, соба, кухиња, купа-
тило, старијој женској
особи, Тесла, 60 евра.
064/110-70-71. (182016)

ИЗДАЈЕМ једнособан, не-
намештен стан на Стре-
лишту, 100 евра. 063/275-
395. (182017)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
полунамештен, са ЦГ.
Тел. 061/159-58-43.
(182020)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру у самачком хо-
телу. Ивана, 064/288-00-
99. (182026)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан на Тесли. Тел.
064/873-88-33. (182028)
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ИЗДАЈЕМ једнособан не-
намештен стан на Сода-
ри, лифт, ЦГ, клима, ка-
бловска, интернет.
064/226-23-15. (182034)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Стрелиште, у згра-
ди. 065/577-50-04.
(182037)

ИЗДАЈЕМ одличан двосо-
бан, 50 м2, на Котежу 1.
064/323-91-93. (182049)

ИЗДАЈЕМ празну кућу од
47 м2, на старој Миси.
062/859-10-98. (182052)

ТРОСОБАН празан стан
на Котежу 1 се издаје.
Тел. 063/804-64-85.
(182052)

ИЗДАЈЕМ једнособан, на-
мештен стан, насеље Те-
сла. Тел. 061/707-27-20.
(182053)

ИЗДАЈЕМ стан у кући, са-
мици, централно грејање,
Стрелиште. 013/322-004.
(182058)

ИЗДАЈЕМ полунамеште-
ну кућу, Стрелиште.
063/215-061. (182066)

ИЗДАЈЕМ стан, 48 м2,
Стрелиште, ЦГ, високо
приземље, празан.
063/824-06-63. (182065)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
двориште, паркинг,
спортски центар, Нова
Миса. 064/363-60-08,
013/615-516. (182077)

ИЗДАЈЕМО собу са упо-
требом купатила са кухи-
њом и купатилом, цен-
трално грејање, Стрели-
ште. 063/716-82-53,
066/174-241. (182092)

ИЗДАЈЕМ стан у Панче-
ву. Тел. 258-04-45.
(182057)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. 064/665-
85-53. (182096)

ПРАЗАН двособан стан за
издавање на дужи период,
Стрелиште. 061/286-41-
00. (182105)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, на-
мештену, ЦГ, телефон,
велики једнособан наме-
штен стан, ТА. 063/617-
421. (182107)

ИЗДАЈЕМ једнособан по-
лунамештен стан на Со-
дари, ЦГ, 100 евра. Звати
после 15 сати, 064/111-
08-68. (182133)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли.
064/700-13-40. (182117)

СТРЕЛИШТЕ, издајем
стан, 43 м2, комплетно
намештен. 063/845-85-
80. (182121)

ШИРИ центар, издајем
улични део куће, послов-
но-стамбене намене.
062/347-667. (181123)

ИЗДАЈЕМ стан, 100 м2, те-
лефон, грејање, нова Миса.
065/211-66-59. (182128)

ИЗДАЈЕМ  једнособан по-
лунамештен стан. Тел.
064/348-05-12. (182131)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Ко-
теж 1, ЦГ, намештену.
063/884-72-61. (182115)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештену гарсоњеру у
центру са ЦГ. 061/516-11-
01. (182148)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан на Стодари.
063/861-42-84. (182156)

ЦЕНТАР, издајем наме-
штену собу. 063/761-03-
56. (182162)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ собу, ку-
хиња, купатило. 064/850-
70-33. (182164)

ИЗДАЈЕМ дворишну на-
мештену гарсоњеру, Ули-
ца Стеријина (код „Авив
парка”), цена 70 евра.
060/333-01-50. (182166)

ИЗДЈЕМ кућу/стан, близу
бувљака. 064/923-57-61.
(182175)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 37
м2, Котеж 2. Тел. 626-730.
(182177)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан и гарсењере,
шири центар. 064/489-65-
50. (182292)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у стро-
гом центру, намештену.
Тел. 373-504, после 19 сати,
063/736-38-50. (182295)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
празну или намештену,
Котеж 2, Стевана Шу-
пљикца. 063/868-98-32.
(182268)

ЈЕДНОСОБАН ненаме-
штен стан, 45 м2, у згради,
центар Стрелишта, 100
евра месечно + депозит.
362-274. (182192)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан, центар, грејање,
клима, телефон, интер-
фон, паркинг. 064/351-
12-10. (182195)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру. Тел.
061/517-76-89. (182201)

ГАРСОЊЕРУ новије на-
мештену, издајем, пар-
кет, КТВ, грејање, близу
центра. 065/520-73-72.
(182203)

ПОВОЉНО издајем мањи
намештен стан, ужи цен-
тар. 063/810-92-39.
(182217)

ИЗДАЈЕМ собе терен-
ским радницима или сам-
цима, договор. 063/257-
840. (182216)

ИЗДАЈЕМ у центру једно-
ипособан намештен, ре-
новиран. 063/804-12-72.
(182220)

ИЗДАЈЕМ празну гарсо-
њеру на Котежу 1, зграда,
ЦГ. 064/610-52-38.
(182223)

ИЗДАЈЕ се стан са сау-
ном, у центру, могућ от-
куп. 064/290-45-39.
(182240)

ИЗДАЈЕМ собе за теренце
и раднике. 064/305-73-
01. (182242)

ИЗДАЈЕМ празан стан у
центру, 56 м2, ЦГ. Тел.
064/357-17-36. (182245)

ИЗДАЈЕМ трособан, по-
лунамештен стан, 80 м2 +
тераса, Војвођански буле-
вар, први спрат, ЦГ, кли-
ма, интернет, кабловска.
064/124-30-29. (и)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан и гарсоњеру, наме-
штену, центар, грејање
ТА. 064/457-00-87.
(182258)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, 35 м2,
ЦГ. 064/421-98-15.
(182264)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
повољно. Тел. 060/151-
09-77. (182265)

НАМЕШТЕНИ станови,
80 евра и новоградња, код
хотела „Тамиш”. 064/122-
48-07. (182315)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан на Стрели-
шту. Тел. 064/832-80-91.
(182319)

СОДАРА, трособан, ком-
форан стан, издајем. Тел.
063/628-626. (182369)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан. 060/333-27-
42. (182372)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан
у приземљу, 44 м2, у Зе-
ленгори, ненамештен.
061/159-74-50. (182341)

ИЗДАЈЕМ мањи стан, на-
мештен, центар, месечно
плаћање, повољно.
065/691-88-23. (182328)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, прелеп, једнособан,
насеље Младост. 064/228-
53-86. (182357)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 37
м2, Котеж 2. Тел. 626-730.
(182177)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
угао Светог Саве и Нема-
њине, код „Максија”, повр-
шине 80 м2. 063/425-415. 

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор, 40 м2, у згради,
Стрелиште, погодан за
књиговодствену агенцију,
ординацију са грејањем.
065/469-42-99. (181902)

ЛОКАЛ, дворишни, шири
центар, продајем. Тел.
063/281-464. (181922)

ИЗДАЈЕ се локал, 24,5 м2,
Змај Јове Јовановића 2/3 у
сутерену. Погодан за кан-
целарије. 063/033-90-32,
062/128-61-75. (181845)

ИЗДАЈЕМ локал у Нема-
њиној, код пијаце.
063/853-93-29. (181854)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
продајем локале од 39 и
81 м2. Тел. 064/247-71-74.
(181883)

ОПРЕМА за самопослугу,
80 м2, прехрана, звати по-
сле 17 сати. 064/914-10-
55. (181492)

ИЗДАЈЕМ ексклузиван
локал, Његошева и вели-
ку радионицу, Карађор-
ђева. 064/994-13-16.
(181157)

ЦЕНТАР, Браће Јовано-
вића 56, улични локал, 45
м2, 200 евра. 063/240-817.
(182022)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, 40 м2, на промет-
ном месту, Димитрија Ту-
цовића. Тел. 063/867-40-
25, 063/889-93-11.
(182021)

ИЗДАЈЕМ локал од 21 м2

у Панчеву, Ж. Зрењанина
13. Тел. 064/184-87-50.
(182038)

ЦЕНТАР, двособан + по-
друм, лукс реновиран, за
ординације, канцеларије.
062/842-04-55. (Р)

МОТО-ЗИМОВНИК за
двоточкаше, центар, по-
вољно. 063/303-558.
(182042)

ИЗДАЈЕМ локал, 80 м2.
060/324-03-20. (182048)

ИЗДАЈЕМ мањи локал, 12
м2, у центру. 064/252-51-
50. (182047)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
производно-пословни
простор, 340 и 170 м2,
стара „Утва”. 063/774-76-
40. (182089)

ПРОДАЈЕМ локал, 21 м2,
Карађорђева 15, лок. 12,
17.000 евра, Цара Душана
22-а, 50 м2, погодан за
стан, 33.000 евра.
065/849-71-94. (182108)

ИЗДАЈЕМ локал или ма-
гацински простор, 150 м2,
сутерен, фиксни теле-
фон, грејање, нова Миса.
065/211-66-59. (182128)

ИЗДАЈЕМ локал, 12 м2,
излог, центар, В. П. Бојо-
вића 19. 063/314-803.
(182169)

ВЕОМА повољно издајем
кућу, строги центар, за
пословни простор.
063/213-171. (182231)

ИЗДАЈЕ се локал, 200 м2,
Карађорђева бр. 21, бив-
ша продавница намешта-
ја. 063/278-250. (182296)

ИЗДАЈЕ се локал, 66 м2,
Милоша Обреновића 31,
погодан за угоститељство,
нова зграда, преко пута
„Плинаре”. 063/278-250.
(182296)

ИЗДАЈЕ се локал, 12 м2,
Војводе Путника 29, у
дворишту, поред „Фото
Бате”. 063/278-250.
(182296)

ИЗДАЈЕ се технички пре-
глед, магацин 200 м2 и ви-
ше канцеларијских про-
стора у АМЦ „Звезда”, С.
Шупљикца 88. 063/278-
250. (182296)

ИЗДАЈЕМ нов локал у
центру, 92 м2. 066/305-
566. (182327)

ЛОКАЛ, 40 м2, два нивоа,
код хотела „Тамиш”, ау-
тобуска станица.
064/115-56-51. (182335)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло-
кал на Зеленој пијаци.
064/116-38-83. (182340)

ПОТРЕБНА жена за сре-

ђивање куће. 061/151-78-

24. (СМС)

ХИТНО потребан мушко
женски фризер. 064/492-
32-19. (181837)

ЗАНИМАТЕ ли здрава ис-
храна и спорт? Постани
велнес саветник, могућ-
ност додатног посла.
060/337-74-42. (181850)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у ауто-перионици.
069/108-06-54. (180192)

НА ПУТУ Београд–Пан-
чево, издајем гаражу за
занатску делатност. Тел.
061/649-45-79. (181334)

ПОТРЕБАН воза Ц и Е ка-
тегорије, искључиво са
искуством за превоз жи-
тарица.  060/033-56-22.
(181945)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за шивење на
ендлерици. 060/027-57-
01. (182073)

ПИЦЕРИЈИ New York Sli-
ce, потребни пица мајсто-
ри са искуством. 063/338-
332. (182109)

ПОТРЕБНИ промотери за
рад на терену. 062/860-
39-05. (182149)

ХИТНО потребан мушко-
женски фризер, плата
фиксна. 060/049-60-07,
060/670-54-62. (182167)

ПОТРЕБАН графички ди-
зајнер, оператер, са иску-
ством. 064/320-28-41.
(182272)

ПОТРЕБНА конобарица
са искуством или без ње-
га. 062/821-27-29.
(182284)

ПОТРЕБНЕ раднице са
стручним знањем, педи-
кир, маникир и депилаци-
ја. 063/734-82-31. (182287)

РЕСТОРАНУ потребни
шанкери, конобари и ку-
вари с искуством.
061/155-98-57. (182323)

ПОТРЕБАН тапетар, про-
изводња намештаја, Пан-
чево. 064/111-22-56.
(182326)

ЗБОГ отварања новог ло-
кала, ћевабџиници „Хало
Лесковац” потребне рад-
нице. 063/897-55-04.
(182351)

САЛОНУ „Даца” потре-
бан мушко-женски фри-
зер из Панчева, с иску-
ством из Панчева.
064/201-18-39. (182352)

ПОТРЕБАН портир,
услов преко 50 година,
свака друга ноћ. 013/334-
003, 334-010. (182356)

ПОТРЕБАН пекар за хлеб
и бело пециво. 065/555-
94-44. (182363)

ШЉУНАК песак сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-
85-31. (СМС)

ВЛАГА, изолација вла-
жних кућа, машинско се-
чење зидова. Постављање
домаћег кондора В3, В4.
Руски кондор, 20 година
успешног рада. Тел.
062/427-614. (СМС)

МАТЕМАТИКА за све уз-
расте и нивое знања. Про-
фесор са искуством.
060/307-03-80. (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушења купатила, адапта-
ције, замена санитарије,
поправке. 331-657,
063/777-18-21, 064/495-
77-59. (181903)

ДУБИНСКО прање и уси-
савање тепиха и гарниту-
ра с превозом. 065/438-
75-39, 013/412-158.
(181643)

НЕМАЧКИ и енглески
преводилац, тражи посао.
Тел. 317-411, 069/317-41-
11. (181916)

НЕГОВАТЕЉИЦА пружа
услуге неге старих боле-
сних, на сат, по потреби.
060/366-63-69. (181919)
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КЕРАМИЧАР поставља
све врсте креамичких
плочица. 063/668-451.
(181927)

ОБАРАЊЕ стабала, коше-
ње траве, чишћења тава-
на, шута, одношење непо-
требних ствари, намешта-
ја итд. 060/035-47-40.
(181864)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање стола-
рије, селидбе, пензионе-
рима попуст. 013/235-78-
82, 065/557-81-42.
(181851)

МАТЕМАТИКА, часова
(основци, средњошколци,
студенти), дипломирана
професорка математике,
успех скоро сигуран. 343-
370. (181858)

РАДИМО све физичке
послове: рушење кућа,
одвоз шута, обарање ста-
бла, кошење, повољно.
064/122-69-78. (181864)

СТОЛАР тражи посао, ку-
хиње и плакари по мери,
столарија, поправке и
преправке. 371-274,
064/176-88-52. (181867)

ТВ и сателитске антене,
монтирање, дигитална те-
левизија преко антене.
064/866-20-70, 013/352-
565. (181870)

СТАРИЈОЈ, болесној осо-
би нудим негу и помоћ.
Тел. 060/616-82-58.
(181874)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај с искуством
тражи посао. 064/120-77-
64. (181867)

ДУБИНСКО прање и уси-
савање тепиха и гарниту-
ра с превозом. 065/432-
75-39, 013/412-158.
(181643)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање, во-
де, канализације, кабина,
бојлера, славина, котли-
ћа. 063/836-84-76.
(181631)

ОСНОВЕ електротехнике,
часови, професор с иску-
ством. 062/801-97-58.
(179394)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање
паркета. 602-701,
064/341-79-60. (181508)

МОЛЕРСКИ радови, мај-
стори из Падине.
063/746-77-58, 668-100.
(178641)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, ТА пе-
ћи, индикатора, инстала-
ција. Мића, 064/310-44-
88. (181200)

КОМБИ превоз робе и се-
лидбе. Слободан.
064/348-00-08. (162115)

ШЛАЈФУЈЕМ и лакирам
паркет, повољно.
064/159-78-61, 013/626-
918. (180248)

РЕМОНТ, поправка ТА
пећи, повољно. 061/137-
98-10. (181942)

ФРЕЗИРАЊЕ баште, кр-
чење, кошење, сечење др-
већа, вађење пањева.
064/196-17-32. (181950)

АЛУ и ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, уграђујем, по-
прављам. 064/181-25-00.
(181963)

УНОШЕЊЕ угља, пелет,
дрва и цепање. 064/163-
56-47. (181971)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради
купатила, замене венти-
ла, славине, бојлере, од-
гушење, повољно.
060/521-93-41. (181979)

ШАМОТИРАМ шпорете
за ложење, пећи, чистим
каљеве пећи, тражим по-
сао. 064/437-64-33.
(181980)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица, цело-
дневна нега, заказивање и
превоз до лекара.
063/868-04-51. (181983)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, сигуран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (181984)

ЕНГЛЕСКИ и српски.
Тел. 343-749. (181989)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и лаки-
рање. 061/314-90-18, 601-
892. (181995)

ДУБИНСКО прање уну-
трашњости аутомобила,
меблираног намештаја,
керхер професионал. На-
таша, 060/361-47-41.
(182009)

СПРЕМАМО станове,
прецизно и педантно.
065/560-79-75. (182010)

ГРАЂЕВИНСКЕ и бравар-
ске оправке, молерај, сече-
ње дрвета. 064/195-31-80,
061/536-33-00. (182040)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња но-
ве инсталације, машин-
ска одгушења, санитари-
ја. 062/382-394. (182054)

ДИПЛОМИРАНИ инж.
прехрамбене технологије
даје часове хемије основ-
цима, повољно. 064/949-
57-44. (182064)

НАДСТРЕШНИЦЕ, капи-
је, ограде, терасе, веран-
де, гараже, тражим посао.
Тел. 312-408, 064/926-59-
43. (182081)

ВРШИМ превоз шута, чи-
стим подруме, таване и
све остало, повољно.
Златко, 061/627-06-54.
(182082)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (182093)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради
одгушења, канализације,
адаптације купатила, сер-
вис, повољно, одмах. 377-
930, 064/586-85-39.
(182059)

РОЛЕТНЕ, поправљам и
израђујем, венецијанере,
тракасте завесе, комар-
нике, ПВЦ столарију.
060/648-03-39. (182134)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, брзо, повољ-
но и чисто. 063/861-49-
09. (182161)

ЧАСОВИ  енглеског.
064/958-95-16. (182155)

КАМИОНОМ 2 т, возим
робу, ствари, селидбе, по-
вољно. 065/361-13-13.
(182150)

СЕЛИДБЕ, транспорт ро-
бе с утоваром или без.
Никола, 061/159-74-73,
013/351-907. (182151)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, јефтино, долазим,
20 година искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (182152)

ЗИДАЉЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бе-
тонирање, кречење, де-
мит фасаде, повољно.
063/865-80-49. (182184)

РАДИМО све физикалије,
утовар/истовар, цепање
дрва, ископе свих димен-
зија, чишћење подрума,
тавана, имамо превоз.
061/691-84-74. (182291)

ДРВОСЕЧА, исећи ће сва-
ко дрво које вам смета.
063/369-846. (182194)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсани радови, чисто по-
вољно. 063/864-67-16,
Влада. (182206)

ИЗОЛАТЕР, радим равне
кровове, терасе, гараже,
купатила, подруме. 345-
874, 062/235-839. (182213)

ЧАСОВИ математике,
физике и немачког, про-
фесорка. 062/839-82-67.
(182221)

ВРШИМО све врсте фи-
зичких послова, уто-
вар/истовар робе, селид-
бе, сечење и цепање дрва,
кoпање, одвоз шута и ста-
рог непотребног наме-
штаја, чишћење подрума,
тавана и шупа и сви слич-
ни послови. Дејан,
065/440-97-00, 061/626-
14-50, 013/341-571.
(182225)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-20-
03. (182246)

ПОТРЕБНА девојка за по-
сао. 060/131-13-43.
(182253)

МАТЕМАТИКА, физика,
часови, професор тражи
посао. 064/180-45-25.
(182312)

КЕРАМИКА, водовод,
квалитетно, поуздано, по-
вољно. 063/318-780.
(182313)

ЗИДАМ, малтеришем,
глетује, кречим, попра-
вљам кровове, олуке, па-
тосимо. Миша, 066/944-
55-90. (182301)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (182334)

СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. 312-408,
064/926-59-43. (182344)

СПРЕМАЊЕ станова, ло-
кала, кућа, пеглање.
013/251-28-97, 061/366-
65-65. (182528)

УСЛУЖНО черупање жи-
вине, долазимо по живи-
ну и враћамо очишћено.
060/322-47-42. (182361)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА
пећи, бојлера, најјефти-
није у граду. 063/804-57-
99. (182366)

ОЗБИЉНА жена са иску-
ством пружа негу слабо
покретним старијим ли-
цима, помоћ у кући.
061/198-06-03. (182367)

ПРЕВОЗ кипером, повољ-
но, грађевински матери-
јал, песак, шљунак, сеја-
нац, шут. 064/354-69-94.
(181956)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
062/156-02-07, 064/317-
10-05, „Скочко”.

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, машински ископ, ру-
шење објеката и одвоз
шута. 063/246-368.
(181960)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон.
064/351-11-73. (181895)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, машински ископ, ру-
шење објеката и одвоз
шута. 063/771-55-44.
(181966)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ра-
ди: одгушење купатила,
канализације, адаптације
замене, поправке. 331-
657, 064/495-77-59.
(181903)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушрење купатила, кана-
лизације, замена вирбли,
батерија, вентила, сани-
тарије, све за воду, пензи-
онерима попуст, долазим
одмах, 0–24 сата.
013/348-139, 064/493-44-
63, 063/811-74-89,
061/266-77-45. (181992)

СЕРВИС ТВ, аудио уређа-
ја, продаја, уградња риси-
вера за дигиталне програ-
ме, монтирање ТВ антена.
Дејан, 063/800-01-96.
(181925)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, утовар, истовар ви-
љушкарима, превоз ками-
оном. 064/595-98-01.
(181929)

РУШЕЊЕ објеката и ис-
копи подрума, темеља, ја-
ма, утовар и одвоз шута.
064/595-98-01. (181929)

СЕЛИДБЕ Дејан нуди
услуге превоза, транспор-
та робе камионима, ком-
бијем, монтирање, уто-
вар, истовар, одвоз непо-
требних ствари, заштита
намештаја обезбеђена.
064/051-83-81. (182154)

ТЕПИХ сервис, прање те-
пиха, мебла и унутра-
шњост аутомобила.
066/333-557. (181791)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење купатила и кана-
лизације, водоводне адап-
тације, замена, замена
вирбли, вентила, батерија
и санитарије, одвајање
водомера. Све за воду, 24
сата, долазим одмах.
Пензионерима екстра по-
пуст. 013/235-39-21,
061/348-20-00, 064/290-
45-09. (181863)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицира-
ње, 28 година са вама, га-
ранција. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (181806)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
камионом, радници, по-
вољно. Вук, 013/365-051,
063/278-117, 064/176-91-
85. (181799)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
комарници, тракасте за-
весе, уградња, поправка.
063/775-96-08, 013/353-
923. (181432)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом и
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (181554)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (180131)

ПОВОЉНО превоз робе и
селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-14-
77. (181182)

СЗР „Маки”, постављање,
хобловање и лакирање с
материјалом или без ње-
га. Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-
45-31. (180543)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsЧетвртак, 16.октобар 2014.22

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 

УСЛУГЕ 



ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика.
065/334-23-38. (180395)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, малтерисање, по-
правка разних кровова.
013/664-491, 063/162-53-
89. (181987)

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-
мионом, Војводина, Ср-
бија, с радницима или
без, најповољније. Иван,
063/107-78-66. (181992)

СЕЛИДБЕ Борис, селидбе
Борис комбији, камиони,
екипа радника 0–24 сата,
за вас и недељом радимо.
Изаберите најбоље! Овог
месеца са овим исечком
из новина, попуст на све
селидбе и превозе 10 од-
сто. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-bo-
r i s . s e r . r s -
. (181991)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа рад-
ника, све по вашој жељи,
за фирме специјали попу-
сти, бесплатан долазак и
процена посла. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-bo-
r i s . s e r . r s -
. (181991)

СЕЛИДБЕ – Борис – ком-
би 2 т, камиони 3-7 т, уто-
варна рампа, са или без
радника, гаранција за без-
бедност вашег намештаја,
могућност 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-
r i s . s e r . r s -
. (181991)

СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, комплетна услуга
селидбе камионима 3, 5 и
7 т, комбијем 2 т, са или
без радника, у свим прав-
цима, плаћање могуће че-
ковима 100 дана и преко
рачуна. Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-bo-
r i s . s e r . r s -
. (181991)

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – камионима, ком-
бијима, екипа радника,
монтирање/демонтира-
ње, паковање ствари, ку-
тије за паковање, фолија
за заштиту намештаја.
Селите се без стреса. 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-
r i s . s e r . r s -
. (181991)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање стола-
рије, селидбе, пензионе-
рима попуст. 013/235-78-
82, 065/557-81-42.
(181981)

ЛИМАРСКИ радови, олу-
ци, окапнице, лајсне, кро-
вопокривачки радови, са-
нације старе лимарије,
као и кровова. Прављење
кровова, израда и монти-
рање све лимарије, нај-
јефтиније. 065/540-93-95.
(182076)

ТВ СЕРВИС „Плус”, по-
правка телевизора, мони-
тора, даљинских... Д. Ту-
цовића 28, 353-463.
(182111)

СЕЛИЛДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара, градска
тура, бесплатно монтира-
ње и заштита намештаја,
одвоз старих ствари на
депонију, екипа радника,
попуст на ванградске ту-
ре. 00-24 сата, ми смо ту
због вас, задовољан кли-
јент је наш једини циљ.
064/334-85-64, 063/811-
98-32, Поповић. (182179)

РОЈАЛ МГ, хит цене,
уградња, поправка ролет-
ни, венецијанера, трака-
стих, роло римских заве-
са, туш-кабина, хармо-
врата, роло-кломарника,
роло-заштитних врата за
локале, гараже, тенди. Го-
ран, 013/351-498,
063/816-20-98. (182212)

РОЛО-НАЈ вам нуди по-
правку, уградњу ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина,
роло-челичних заштит-
них врата, тенди. Ми смо
најјефтинији, с највећом
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-21-
80. (182210)

ТЕПИСИ, мебл, дубинско
усисавање, прање, 15 г.
искуства. 334-034,
063/839-75-93. (182224)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере попра-
вљамо квалитетно, са ове-
реном гаранцијом. „Фри-
готехник”, 361-361,
064/122-68-05. (182214)

ПЕРФЕКТ, фасаде, зида-
ње, малтерисање, глето-
вање, кречење, кров, ла-
минати, керамика.
063/122-14-39. (182243)

ЗИДАМО, радимо крово-
ве, фасаде, радимо куле
од темеља до крова.
www.pangradjevina.rs.
064/206-50-91. (182331)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лу-
кић” поправља веш ма-
шине, шпорете, бојлере,
фрижидере, електроин-
сталације. 060/180-02-83,
013/251-28-97. (182328)

МОЛЕРСКО фасадерски
гипсани радови, поста-
вљање ламината, керами-
ке, брзо и повољно.
062/816-66-78. (182362)

МОМАК, 40 година, сло-
бодан жели познанство
даме, до 55 год, ради везе,
повремених сусрета.
061/239-26-72. (СМС)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 37 година, ра-
ди дружења, излазака,
звати око 21 час. 013/352-
203. (181893)

ПЕНЗИОНЕР, удовац, не-
алкохоличар, тражи жену
од 50 до 60 година, да
проживимо заједно прео-
стали део живота. Ја сам
материјално и стамбено
обезбеђен, живим у Пан-
чеву, ти не мораш да
имаш никакве приходе.
013/361-292, 061/159-75-
56. (181967)

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћом диплому о завршеној
Средњој музичкој школи
„Јован Бандур” Панчево,
школске 2012/13. на име
Маргарета Матијевић.
(182085)

ДОЖИВОТНО бих чувала
старију особу, искључиво
без деце. 063/735-44-50.
(182357)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, КТВ,
ЕГ. Тел. 063/759-98-77.
(181936)
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Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и

заштиту животне средине, на основу члана 14. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени гла-

сник РС” бр. 135/04), објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о обиму и садржају

студије о процени утицаја 

на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине, 13. октобра 2014. годи-

не, донео је решење о обиму и садржају Студије о про-

цени утицаја на животну средину за пројекат Рекон-

струкција система кондензата у секцији топле и хладне

фракционације фабрике Етилен у „ХИП–Петрохемији”

Панчево, на к. п. бр. 15960, 15969/2, 15970, 15971,

15972, 15973, 15974/2 и 15975/2 КО Панчево. 

Носилац пројекта је „ХИП–Петрохемија” Панчево у

реструктурирању, Спољностарчевачка улица бр. 82, у

Панчеву.

Решење о обиму и садржају Студије о процени ути-

цаја на животну средину за предметни пројекат може

се добити на увид радним данима, од 10 до 14 сати, у

просторијама Покрајинског секретаријата за урбани-

зам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар

Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија

бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на до-

нето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог

обавештења.

(Ф-2076)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и

заштиту животне средине, на основу члана 14. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени гла-

сник РС” бр. 135/04), објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о обиму и садржају

студије о процени утицаја 

на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине 8. октобра 2014. године

донео је решење о обиму и садржају Студије о процени

утицаја на животну средину за пројекат Реконструкција

објекта манипулације сировина и продуката унутрашњег

транспорта и дораде пумпне куће 11 са пумпама, лини-

јама и резервоарима са циљем да се омогући намешава-

ње биокомпоненте са дизел горивом у оквиру постојећег

система отпреме у РНП-у на к. п. бр. 3549, 3551 и делом

на к. п. бр. 6964/1 КО Војловица СО Панчево. 

Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад, Блок Пре-

рада РНП у Новом Саду, Улица народног фронта бр. 12.

Решење о обиму и садржају Студије о процени ути-

цаја на животну средину за предметни пројекат може

се добити на увид радним данима, од 10 до 14 сати, у

просторијама Покрајинског секретаријата за урбани-

зам, градитељство и заштиту животне средине, Буле-

вар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канце-

ларија бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на до-

нето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог

обавештења.

(Ф-2074)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА 

Локал бр. 3, у ламели 9, на „Зеленој пијаци”, Улица

ослобођења бб, укупне површине 100 м2, по почетној це-

ни од 500 дин./м2. 

Локал је одмах слободан. 

Локал бр. 8, у ламели 9, на „Зеленој пијаци”, Улица

ослобођења бб, укупне површине 32,55 м2, по почетној

цени од 500 дин./м2. 

Локал је одмах слободан. 

Рок за достављање понуда је осам дана од дана обја-

вљивања Конкурса. 

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огла-

сним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Ту-

цовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у

Панчеву. 

(Ф) 

ЈП „Војводинашуме” Петроварадин

ШГ „Банат” Панчево

На основу Закона о јавној својини („Сл. гласник РС” бр.

88/13) и Уредбе о условима прибављања и отуђења не-

покретности непосредном погодбом давања у закуп

ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања

и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС” бр.

24/12), као и на основу чланова 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13 и

14. Правилника о давању у закуп и другим видовима ко-

ришћења шумског земљишта, пољопривредног земљи-

шта и других непокретности, Одлуке Управног одбора

ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин бр. 2471/XЛИВ-6,

од 10. јуна 2014. године, Решења Покрајинске владе бр.

46-184/2014, од 6. августа 2014. године, директор ШГ

„Банат” Панчево Снежана Ковач, дипл. шум. инж. доно-

си и објављује следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС

1. ЈП „Војводинашуме” ШГ „Банат” Панчево (закупо-

давац) издаје у закуп пословни простор – стовариште,

које се налази у Панчеву, у Улици Паје Маргановића бр.

24 (Баваништански пут бр. 24), на кат. парцелама бр.

4862, 4864/1, уписаним у ЛН бр. 1499 КО Панчево,

укупне површине 829,50 м2, од тога је површина затво-

реног простора (канцеларије и магацини) 331,65 м2, а

остало су отворени магацини површине 497,85 м2. 

2. Пословни простор – стовариште издаје се на одређе-

но време с роком закупа од пет година.

3. Предметна непокретност се издаје у закуп путем

јавног надметања или непосредном погодбом, ако јавно

надметање није успело.

4. Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

5. Јавно надметање ће се одржати 28. октобра 2014.

године, у 10 сати, у службеним просторијама ШУ Пан-

чево, у Улици браће Јовановића бр. 29, у Панчеву.

6. Почетна цена годишње закупнине износи 7.200 евра

у динарској противвредности према средњем курсу

НБС-а на дан исплате без ПДВ-а, у 12 једнаких месеч-

них рата које је закупац дужан да плати до 15. у месецу

за претходни месец, по извршеном фактурисању. 

7. Пријаве за учешће у поступку јавног надметања по-

требно је доставити ШУ Панчево пре одржавања лици-

тације.

8. Пословни простор који се лицитира може се разгле-

дати сваког радног дана, од 7 до 15 сати, до дана одржа-

вања лицитације.

9. Учесници лицитације имају право увида у докумен-

тацију у вези с непокретности која се издаје у закуп у

службеним просторијама ШУ Панчево пре одржавања

лицитације. 

10. Заинтересовани су дужни да положе предујам, који

износи 10 процената почетне цене закупнине, односно

720 евра у динарској противвредности према средњем

курсу НБС-а на дан исплате.

11. Предујам ће бити враћен учесницима који нису ус-

пели на јавном надметању одмах након лицитације.

12. Лице које добије предметну непокретност на при-

времено коришћење нема право да је изда у подзакуп.

13. Оглас ће бити објављен на огласној табли у ШУ Пан-

чево и у средству јавног информисања – листу „Панче-

вац”.

Директор ШГ „Банат” Панчево

Снежана Ковач, дипл. шум. инж.

(Ф)

И С П Р А В К А   О Г Л А СА
за давање у закуп пословног простора

у државној својини чији је корисник град Панчево

путем јавног надметања, на период од пет година

објављеног 9. октобра 2014. године, на страни 24 локалног листа „Панчевац” 

Оглас ЈП Дирекције за изградњу и уређење Панчева Панчево, на основу члана 9. став 2 Одлуке о пословном, ма-

гацинском простору и гаражама града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 15/2014) и Одлуке Надзорног одбора

број 01-3627-5/2014, од 30. септембра 2014.године, за давање у закуп пословног простора у државној својини чији је

корисник град Панчево путем јавног надметања, на период од пет година, објављен је 9. октобра 2014. године.

Приликом израде предметног огласа у погледу пословног простора наведеног под редним бројем 11, који се на-

лази у Улици војводе Радомира Путника број 25, у Панчеву, омашком је, уместо трговинске делатности, означена кан-

целаријска делатност.

ЈП Дирекција Панчево овим путем ВРШИ ИСПРАВКУ НАВЕДЕНОГ ОГЛАСА, тако да у погледу пословног просто-

ра под бројем 11, исти сада гласи:

У преосталом делу Оглас остаје неизмењен. (Ф)

Р. бр. Адреса
Површина и

структура
Зона

Висина почетне за-

купнине по м2 која

се лицитира без 

пореза

Делатност Депозит/дин.

11
Војводе Радомира

Путника 25
44,54 1 300,00 дин./м2 угоститељска, занатска,

трговинска
26.724,00

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 16. октобар 2014.24

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима 

од 8 до 13 сати

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Последњи поздрав

прим. др МИЛАДИНУ

СВИРЧЕВИЋУ
спец. педијатар

Колектив „Дома здравља” Панчево
(10/Ф-2073)

Последњи поздрав ком-

шији 

Прим. др 

МИЛАДИН

СВИРЧЕВИЋ

Комшије у 

Војвођанском 

булевару 26

(40/181970)

Последњи поздрав дра-

гом колеги

прим. др 

МИЛАДИНУ 

СВИРЧЕВИЋУ

педијатру

С поштовањем колек-

тив Дечјег диспанзера

(72/182050)

Последњи поздрав поштованом колеги

Прим. др МИЛАДИН 

СВИРЧЕВИЋ
спец. педијатрије

ДЛВ СЛД Подружница Панчево
(73/Ф2077)

8. октобра 2014. године преминуо је наш драги

др МИЛАДИН СВИРЧЕВИЋ
педијатар

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

С љубављу супруга РОСА и ћерка МАЈА с породицом

(94/182125)

Поштованом

прим. др МИЛАДИНУ СВИРЧЕВИЋУ
последњи поздрав од Мајиних колегиница и колега у

Градској управи града Панчева

(95/182124)

Последњи поздрав

др СВИРЧЕВИЋУ

од Тениског клуба „Динамо”

(126/182243)

С великом тугом и болом саопштавамо да је преминуо наш драги

МИЛОШ МАРИНКОВИЋ
1942–2014.

Сахрана је обављена 10. октобра 2014, на Старом православном

гробљу, у Панчеву. Захваљујемо свима који су одали последњу по-

част нашем драгом Милошу.

Супруга НАДА, син ПРЕДРАГ, снајка ДАНИЈЕЛА и унук УРОШ

(33/181936)

МИЛОШ МАРИНКОВИЋ
1. I 1942 – 8. X 2014.

Драги наш Милоше, заувек ћеш остати у нашим

срцима.

Породице ЈОВАНОВИЋ и СУБОТИЋ
(46/181978)

Последњи поздрав брату и стрицу

МИЛОШУ 

МАРИНКОВИЋУ

Породица МАРИНКОВИЋ
(140/182314)

Последњи поздрав оцу

МИЛАНУ 

ПРАЖИЋУ

Чуваће успомену на тебе син ВЛАДЕ с породицом

(108/182113)

Последњи поздрав супругу и оцу

МИЛАНУ ПРАЖИЋУ
1927–2014.

од супруге МАРИЈЕ, ћерке НАДЕ

и синова ЂУРЕ, ВЛАДЕ и ЈОВАНА 

с породицама

(35/181939)

Последњи поздрав 

МИЛОРАДУ 

ЛАЗАРЕВИЋУ

од породице УЈВАРИ

(65/182027)

С великим болом и тугом у души сећаћу се своје мајке

ДАРИНКЕ АПОСТОЛОВСКИ
16. IV 1931 – 14. Х 2014.

Ћерка ДАНИЦА с породицом

(144/182316)

Последњи поздрав нашој

ДАРИ

Супруг ТРАЈКО, син ЖИВИЦА, снаја ЗОРИЦА, унуци ГОРАН 

и АЛЕКСАНДАР, снаје МАРИНА и ИВАНА, праунуке КАТАРИНА

и МАРИЈА

(144/182316)
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Последњи поздрав ком-

шији

МИЛАНУ

РАНИСАВЉЕВИЋУ

МИКИ

великом Србину и Лали

из нашег сокака.

Породица ПЕРИЧИН

(77/182070)

Последњи поздрав ком-

шији 

МИКИ
од ДАНЕ с децом

(78/182071)

МИЛАН РАНИСАВЉЕВИЋ
1953–2014.

Последњи поздрав најбољем тати на свету. Жао нам је

што ниси успео да упознаш своју прву унуку.

Ћерка ВЕРИЦА и зет СТРАХИЊА
(97/182129)

МИЛАН 

РАНИСАВЉЕВИЋ
1953–2014.

Последњи поздрав нашем драгом супругу и оцу од 

његове супруге МИЛИЦЕ, сина КОСТЕ и ћерке ВЕРИЦЕ
(96/182129)

Последњи поздрав дра-

гом куму

МИКИ

од породице БАТРНА

(115/182196)

12. октобра 2014, у 53. години, преминула

је наша драга

ЖИВАНА СТАНИШИЋ
1961–2014.

С љубављу и поштовањем, доживотно ће

те носити у срцима и од заборава чувати:

Супруг ЗОРАН, син БОШКО, ћерка 

ЈЕЛЕНА, снаја ЈЕЛЕНА, зет ДЕЈАН, 

унучићи БОРИС, АНДРЕЈА и АНА, свекар

МОША и деда БОШКО

(123/182235 

С тужним срцем се опраштам од свог супруга,

умрлог 9. октобра 2014, у 82. години

СЛАВОМИР ДОБРИЧАН
1933–2014.

Сахрана је обављена 11. октобра 2014, на Новом

гробљу.

Супруга НЕВЕНКА ДОБРИЧАН
(124/182236)

Последњи поздрав оцу, свекру и деди

СЛАВОМИРУ ДОБРИЧАНУ
1933–2014.

од сина КАМЕНКА с породицом

(125/1822236)

Драга Љишка, увек ћемо бити заједно

Волимо те до неба.

ЗОКА, ВЛАДА и АЈА

(127/182251)

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ 

ЈОСИМОВ

Породице ЈАНКОВИЋ

и КЕЂЕШ

(128/182252)

12. октобра 2014. преминула је наша 

ЉИЉАНА ЈОСИМОВ
рођ. Јездимировић

1941–2014.

Сахрана је обављена 14. октобра 2014.

Ожалошћени: супруг ПЕТАР, ЈОВАН 

ТОДОРОВИЋ и родбина
(116/182282)

Последњи поздрав снаји

ЉИЉАНИ ЈОСИМОВ

од МАРИЈЕ и ДРАГОМИРА РУСИНА с породицом

(118/182226)

Престало је да куца срце људине од пријатеља

МИКЕ БОГАТОША
Хвала за све што си учинио за мене.

НИКОЛА ФЕЛЧЕРА

(139/182311)

14. октобра 2014, у 82. години, преминула је на-

ша драга

СТАНА ЈОВАНОВИЋ
дипл. ек. у пензији

Сахрана ће бити обављена 16. октобра 2014, у 13
сати, на Старом православном гробљу, у Панчеву.

Ожалошћени: сестра АНЂЕЛИЈА, зет ПАВЛЕ 
и сестрићи ВЛАДИМИР и НИКОЛА ИНИЋ 

с породицама
(114/182191)

Последње збогом драгој тетки

СТАНИ ЈОВАНОВИЋ

Њена човечност, доброта и пожртвованост оста-

ће нам трајно у сећању. 

ДРАГАНА и МИРОСЛАВ СКВАРЧ
(143/182348)

9. октобра 2014. преми-

нула је наша драга мај-

ка и баба

АНИЦА КУКИЋ

Последњи поздрав 

мајци од сина 

НИКОЛЕ, снаје 

КРИСТИНЕ, ћерки

ДРАГЕ и БОРКЕ, зета

ЧЕДЕ, унука ДРАГАНА

и унука ДАНКЕ, 

БОЈАНЕ и МАРИНЕ

(25/181917)

Опраштамо се од нашег

школског друга, уваженог

УРОША 

ДРАГИНА

Последњи поздрав: 

ОЛГА, БЕБА, ВЕРА, 

РУЖИЦА, МИКИЦА 

и БАТА

(67/182032)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ

Захваљујемо др Н.

Тасићу, др Д. Стоји-

ћу, др М. Стојанови-

ћу и Одељењу хирур-

гије.

Породице Хаџић 

и Пешић
(23/181910)

НЕДЕЉКА ЗЕЧЕВИЋ
1944–2014.

Последњи поздрав мами од сина ГОРАНА 

и унука ФИЛИПА и ЂОРЂА
(61/182023)
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ПЕТАР БАЛАН

Драги брате, велико ти хвала на свему што си учинио за

све нас и сва дела која си урадио. Остаћеш вечно у мом

срцу. Брате, отишао си на вечни пут, а твоја доброта и

љубав остаће вечно у мени.

Последњи поздрав вољеном брату од вољеног 

брата САВЕ
(82/182090)

Драги брате

ПЕРО

Хвала ти на свему што си учинио. Вечно ћеш остати у нашим срцима.

Сестра ГОРДАНА с породицом

(83/182090)

ПЕТАР БАЛАН

1949–2014.

Хвала што си нам улеп-

шао живот пружајући

нам своју несебичну љу-

бав, нама који ћемо те

носити у срцу заувек.

Супруга ЈУЛКА 

с децом, унуцима 

и праунуком

(75/182067)

Последњи поздрав поштованом колеги

ДИМЕТУ ПРЕМЧЕВСКОМ

од пријатеља и колега из Синдиката „Правда” Петрохемија

(48/Ф-2075)

ДИМЕ 

ПРЕМЧЕВСКИ

Последњи поздрав од

кума.

Породица МИТКОВИЋ

(49/181988)

Последњи поздрав нашем драгом колеги

ДИМЕТУ ПРЕМЧЕВСКОМ
Колектив фабрике Петропласт, „ХИП–Петрохемија”

Панчево

(81/182084)

Преминулом драгом колеги

ДИМЕТУ ПРЕМЧЕВСКОМ
рођ. 1959. године

Остаће заувек у нашем сећању.

Запослени „ХИП–Петрохемије” а. д. Панчево

(98/Ф2078)

Последњи поздрав на-

шем драгом

ДИМЕТУ 

ПРЕМЧЕВСКОМ

од ујна ЗЛАТЕ

и свастика БЛАГЕ и 

СУЗАНЕ с породицама

(103/181139)

Последњи поздрав нашем вољеном

ДИМЕ ПРЕМЧЕВСКИ
8. XI 1959 – 12. Х 2014.

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

Твоја породица: мајка ИВАНКА, супруга 

АНКИЦА и ћерке МАРИЈАНА и ИВАНА 

с породицама
(121/182234)

Последњи поздрав дра-

гом

ДИМЕ 

ПРЕМЧЕВСКИ

1959–2014.

Твој брат СРБОЉУБ

и братанац НЕНАД

с породицама

(122/182734)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш

РАНКО МАРКОВИЋ
1925–2014.

Преминуо 14. октобра 2014. године. Са-

храна ће бити обављена у петак, 17. окто-

бра 2014, у 13 сати, на Новом гробљу у

Панчеву.

Ожалошћени: супруга ЗАГОРКА, ћерка

МИРЈАНА и синови ЗОРАН и МОША с

породицама

(113/182189)

Последњи поздрав по-

штованом комшији

РАНКУ 

МАРКОВИЋУ

од станара зграде у

Илариона Руварца 2

(142/182324)

8. октобра 2014, у 74. години, преминуо је

ЖИВОРАД МАРЈАНОВИЋ
професор у пензији

Сахрањен је у родном селу Дреновцу.

Ожалошћена супруга ЉУБИЦА

(19/181901)

НЕДЕЉКА ЗЕЧЕВИЋ
1944–2014.

Наша вољена преминула је 12. октобра,

али ће заувек остати у нашим срцима.

Ожалошћени: син ГОРАН, ћерка 

ОЛИВЕРА, зет ГОРАН, унучад ФИЛИП,

БРАНИСЛАВ, ЈЕЛЕНА и ЂОРЂЕ и остала

родбина и пријатељи

(59/182023)

НЕДЕЉКА 

ЗЕЧЕВИЋ

Последњи поздрав

снајки од девера ЂУРЕ

и снајке ДОМИНЕ

с породицом

(60/182023)

Последњи поздрав прији

НЕДЕЉКИ ЗЕЧЕВИЋ

од пријатеља ИВЕ и ЈОВАНКЕ

(62/182023)

НЕДЕЉКА ЗЕЧЕВИЋ
1944–2014.

Последњи поздрав мами од ћерке ОЛИВЕРЕ, 

зета ГОРАНА, унука БРАНИСЛАВА 

и унуке ЈЕЛЕНЕ
(63/182023)
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Драга пријо, пуно нам

недостајеш...

ЈАСМИНА 

ПОПОВ

Породице МОРАР 

и КРСТИЋ

(117/182211)

СЕЋАЊЕ

ВЕРА МАРИЧИЋ
13. Х 2011 – 13. Х 2014.

С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.

Твоји најмилији
(88/182101)

19. октобра, у 11.30, на гробљу Котеж у Панчеву,

даваћемо годишњи помен нашој

ЈАСМИНИ ПОПОВ

С тугом, љубављу и поносом чуваћемо успомену

на тебе. 

Твоја породица
(131/182261)

Драга бака

ЈАСМИНА ПОПОВ
Недостаје ми време проведено с тобом, увек ћу се се-
ћати тебе.

Твој унук СТРАХИЊА

(132/182262)

Сећање на најдраже родитеље

ТРАЈКОВИЋ

ВУКОСАВА      МОМЧИЛО 
10. V 1931 – 18. IV 2014.      15. IV 1929 – 14. VI 2002.

Живеће заувек у мом срцу.

Ћерка СНЕЖАНА с породицом
(136/182276)

16. октобра 2014. дајемо

четрдестодневни помен 

БОРКИ 

ДАВИДОВСКИ

1936–2014.

Мила моја мајко, пуно

ми недостајеш.

Ћерка СЛАВИЦА 

с породицом

(137/182280)

СТОЈАН 

ПЕТРОВИЋ

19. Х 2004 – 19. Х 2014.

Која, чувамо успомену

на тебе.

ЗОРАН, СНЕЖА, 

МИЛИЦА, НОВАК 

и МИОНА

(138/182307)

МИЛЕ КРНИЋ

Велики болови траже велике душе и само велике душе трпе вели-

ке болове.

Надам се да ће твоја душа коначно наћи мир.

МАЈА, МИЋА и ЛАНА

(68/182035)

Оставио си ме да те чекам, срце моје, ду-

ша моја

МИЛЕ КРНИЋ

Само твоја СНЕЖА

(50/181996)

Много смо те волели, чували и штитили, али те

нисмо могли сачувати од невоља, недаћа и иску-

шења у овом суровом свету

МИЛЕ КРНИЋ

Нађи свој мир у неком другом, лепшем свету...

Заувек ћеш остати у нама.

Породица
(135/182275)

Комшији

КРЦИ

Последњи поздрав од комшија ЈОЈКИЋА

(55/182002)

МИЛЕ КРНИЋ
Последњи поздрав брату Мили од сестре МИЛЕНЕ 

с породицом

(56/182003)

Последњи поздрав другару

МИЛЕ КРНИЋ КРЛЕ
Нека те анђели чувају, друже!

ТАНЕ и СЛАВИЦА

(89/182103)

МИЛЕ КРНИЋ
Последњи поздрав од твог брата СИНИШЕ 

с породицом

(51/181977)

МИЛЕ КРНИЋ
Заувек ћеш бити у нашим мислима.

МИЛЕНА, БОРО, АЊА, УНА и БАНЕ

(52/181997)

Последњи поздрав

КРЦИ

од породице 

НЕДЕЉКОВИЋ

(133/182273)

Последњи поздрав драгом

КРЦИ
С великим поштовањем и љубављу, чуваћемо те од за-
борава.

Тетка МИЦА и сестра ГОЦА

(134/182274)

Последњи поздрав драгом оцу, деди и тасту

ПЕТРУ ТРЕСАЧЕВИЋУ
1935–2014.

Заувек ће остати у нашим срцима и мислима.

Ожалошћени: ћерка ЈЕЛЕНА, унука КАТАРИНА

и зет СЛОБОДАН
(3/181841)

Заувек је отишао мој

друг и пријатељ

ПЕТАР 

ТРЕСАЧЕВИЋ 

ПЕРИЦАН

ДУЛЕ СТЕПАНОВ 

с породицом

(76/182068)

МИЛУТИН 
МИЛЕТИЋ

Последњи поздрав од
ћерке ТАТЈАНЕ и БОЈАНЕ

с породицом

(141/182320)

ВЛАСТИМИР ФИЛИПОВ
1949–2014.

Заувек си нас напустио. Бол и туга су вечни, али

остаћеш да живиш у нашим срцима.

Твоја супруга РАДИЦА, син ДРАГАН, снаја 

ДИЈАНА и унук МАРКО
(129/182259)

ВЛАСТИМИР ФИЛИПОВ
1949–2014.

Последњи поздрав најдражем тати. Остаћеш ми заувек
у срцу.

Твоја ћерка ОЉА с породицом

(130/182254)
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У суботу, 18. октобра, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо десетогодишњи по-

мен нашем

ДАВОРИН МАНДИЋ 

ДАДО
1985–2004.

Мама, тата и сестра
(93/182122)

СЕЋАЊЕ

ДАВОРИН МАНДИЋ
2004–2014.

У далекој Канади чувамо успомeне на тебе, дра-

ги Дадо. Заборава неће бити.

Стриц БРАЦА, стрина ЦИЦА и брат СРЂАН
(4/181861)

СЕЋАЊЕ

ДАВОРИН МАНДИЋ
2004–2014.

Драги Дадо, трајно тугујемо. Стално си у нашем

сећању. Тако ће бити док постојимо.

Баба ДУШИЦА и деда ВОЈО
(5/181861)

СЕЋАЊЕ

ДАВОРИН МАНДИЋ
2004–2014.

Растали смо се пре 10 година. Никада те нећемо

заборавити. Чуваћемо успомене на тебе.

Породица стрица МИЋЕ и ЕМЕ
(6/181861)

Анђели никад не умиру

ДАВОРИН

МАНДИЋ

ЗОРИЦА, ТАЊА, 

КСЕНИЈА, ЗОРАН 

и ГОРАН

(64/182025)

ДАВОР
10 година размишљам где смо се разишли – ти у свом

свету, увек у мом срцу. 

БОКИ

(92/182113)

СЕЋАЊЕ

ЗВОНИМИР САЈКОВ
адвокат

16. Х 2012 – 16. Х 2014.

После твог одласка не постоји тренутак у нашем животу а да ти ни-
си с нама.

ЈАСНА и ВЛАДИСЛАВА

(79/182075)

Сећање на вољену мајку и бакицу

ДЕСИМИРКА ФОРАИ
1935–2009.

Шта да кажем за твоју племенитост, несе-
бичност, топлину, лепоту, искреност, несва-
кидашњи дух и снагу ... када су то осетили
сви који су те познавали. Пет година огром-
не празнине коју нико и ништа не може да
попуни. Шта да кажем још, сем да знам да
ћу имати још милион живота, у сваком би
ти била моја мајка. Знам да те анђели чува-
ју као што ти чуваш свога Филипа и мене.

Твоја ћерка ГОРДАНА

(119/182228)

У суботу, 18. октобра 2014, у 10 сати, на

гробљу Котеж у Панчеву, даваћемо четр-

десетодневни помен драгом, поштованом

и вољеном

ЖИВОРАД СТОЈАНОВИЋ
У тишини вечног мира нека те чува наша

велика љубав јача од заборава. С поносом

чувамо сећање на тебе.

Супруга ТЕРЕЗИЈА, ћерке ЈЕЛЕНА 

и ЗОРИЦА и син ДРАГАН с породицама

(120/182229)

СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША ГАША МИТРЕВСКИ
С поносом и љубављу чувамо те од заборава.

Породица МИТРЕСКИ

(85/182097)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати
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СТАНКА КРСТИЋ
1955–2007.

Године пролазе, туга у срцу остаје. Свакодневно

си у мојим мислима.

Твоја ЉУБИНКА
(2/181297)

Поводом смрти моје супруге, у четвртак, 23. октобра 2014, на гробљу Котеж,

даваћемо четрдесет дана.

Помен мојој супрузи Милици Филиповић Лацковић и породици 

ЛАЦКОВИЋ

ЈОКА                                   ПЕТАР
1914–1995.                                                      1905–1973.

ПАВАО               МИЛИЦА           ЉУБОМИР
1943–2007.                            1946–2014.                              1939–1998.

Никад вас неће и не може заборавити ваш зет и супруг ДУШАН 

с породицом
(53/182000)

РАША 

МИЛОВАНОВИЋ

16. Х 1996 – 16. Х 2014.

Нема заборава.

МИРА, ДУШИЦА

и БАЈКА

(71/182048)

Драгој мајци и супрузи

дајемо петогодишњи по-

мен

МИЛЕНА ЕРИЋ

У срцу те носимо и од

заборава чувамо.

Супруг СЛОБОДАН, син

ЦВЕТИН и ћерке 

ЈАСМИНА и СНЕЖАНА

(104/182140)

У суботу, 18. октобра 2014. године, навршава се

четрдесет дана од губитка нашег драгог

СТЕВАНА САЛАПУРЕ
1949–2014.

Много нам недостајеш.

Породица
(105/181143)

ПОМЕН

ЂУРЂА ТУЦАКОВ
1939–1994.

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Породице ТУЦАКОВ и ПЕШИЋ

(110/182181)

ЈОВАН 

ЛЕМАЈИЋ

2004–2014.

Време не лечи бол и ту-

гу за тобом. 

Супруга ЗОРИЦА, 

ћерке АЛЕКСАНДРА 

и ИВАНА с породицом

и син ИВАН

(20/181907)

СЕЋАЊЕ

СУЗАНА 

ТАСИЋ

2001–2014.

Никад те заборавити

неће породица ТАСИЋ

(21/181909)

АНДРЕЈА ДОМОКОШ
23. IV – 23. X 2014.

Дани пролазе, а бол и туга у срцима остају.

С љубављу твоји најмилији 

(11/181879)

СЕЋАЊЕ

САВА ВИДАНОВИЋ
1950–2012.

22. октобра се навршавају две тужне године без

Тебе. Отишао си без поздрава и ништа више ни-

је као пре. Оставио си траг који се не брише, до-

броту која се на заборавља и тугу која не прола-

зи. Много нам недостајеш.

Твоји најмилији
(14/181838)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо у
четвртак, 16. октобра
2014, у 11 сати, на Ста-
ром православном гро-
бљу, одржати четрдесе-
тодневни помен

ПЕТРУ 

АНТОНИЈЕВУ

Ожалошћена породица

(90/182110)

Помен

ЉУБИЦА 

ЧАВИЋ

13. Х 2003 – 13. Х 2014.

Син ДРАГАН 

с породицом

(106/182151)

СЕЋАЊЕ

СТЕФАНИЈА МИКА РАДЕВИЋ 
из Пећи

16. Х 2011 – 16. Х 2014.

Мајко, време пролази, бол и туга трају. Остају

ми само лепа сећања.

Ћерка НАДА и СЛАВКО
(13/181886)

У петак, 17. октобра 2014. године, навршава се

четрдесет дана откако је преминула наша драга

СТАНКА РАЈКОВИЋ
1928–2014.

Тога дана, у 11 сати, окупићемо се око њеног

гроба и уприличити помен.

Синовац НЕШКО
(28/181920)

СЕЋАЊЕ

ГОРДАНА ЈОЛОВИЋ
15. Х 1997 – 15. Х 2014.

Њени најмилији

(9/181868)

СЕЋАЊЕ

РУЖИЦА КАЛКАН
1947–2008.

С љубављу и поштовањем твоји најмилији

(16/181925)

СЕЋАЊЕ

ЈУЛИКА ВУЈАНИЋ
18. Х 1984 – 18. Х 2014.

С поносом и љубављу чувамо успомене на тебе.
Твоји најмилији

(102/181138)

СЕЋАЊЕ

17. октобра обележићемо седам година туге.

АДОЛФ КИРХРОТ ДОЛИ

Незабораван у нашим срцима.

Твоји најмилији
(91/182112)

Четрдесет дана није с

нама наша драга

СТАНКА 

РАЈКОВИЋ

Вечно ћемо је памтити.

РАДА и ЈОВА ТАДИЋ,

ДАНИЈЕЛА и МАРИЈА 

с породицама

(27/181920)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 16. октобар 2014.30

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 21.

октобра, у 14 сати, обележити две године откако

није с нама

МИОДРАГ ДРАГИ ЈОВАНОВИЋ

Остајеш заувек у нашим срцима.

Супруга ОЛИВЕРА, син БЛАГОЈЕ с породицом 

и ћерка НЕВЕНКА с породицом
(1/181430)

15. октобра 2014. навршавају се три године отка-

ко није с нама наша вољена мајка и бака

СПОМЕНКА ПАВКОВИЋ

Само је време прошло, љубав, бол и празнина

остају. 

С љубављу и великом тугом успомену на тебе

чувају твоји најмилији
(7/181862)

Наш драги супруг, отац

и деда

ИВАН ЛИЛЕ

БОРДОШ 

2004–2014.

Увек је с нама у мисли-

ма. Време не доноси за-

борав.

Његови најмилији

(8/181865)

Шестомесечни помен вољеном

ПЕТРУ РАДАНОВУ
1952–2014.

Неизмерно нам недостајеш.

Супруга ЦИЦА и ћерка ЗОРИЦА
(30/181932)

Шестомесечни помен

ПЕТРУ 

РАДАНОВУ

Породице РАДАНОВ

и РАДОВИЋ

(31/181932)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СТОЈАН 

ПЕТРОВИЋ

Твоји БАШИЋИ, 

РОКВИЋИ, БАЈИЋИ,

МИХАЈЛОВИЋИ 

и СЕКУЛИЋИ

(32/181933)

19. октобра навршавају се четири тужне године

откако није с нама наша вољена супруга, мајка и

бака

ДОБРИНКА СЕКУЛИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији
(34/181938)

Годишњи помен

ЈОВАНУ 

МЛАДЕНОВИЋУ

19. Х 2013 – 19. Х 2014.

Чувамо те од заборава и

носимо у срцу заувек.

Недостајеш...

Воле те супруга МИРА

и ћерка ЈАСМИНА

(37/181952)

СЕЋАЊЕ

БОГДАН 

МИЛОШЕВИЋ 

BOGGY

2011–2014.

Твоји пријатељи ПЕЂА

и ГАША

(38/181913)

СЕЋАЊЕ

Прошло је дванаест го-

дина

НИКОЛА 

ЖИВУЉ

Увек у срцима.

Твоји најмилији

(39/181964)

ВЕКОСЛАВ 

ПАНАЈОТОВИЋ

Прошле су две најту-

жније године, а бол за

тобом и љубав према те-

би никада неће проћи.

Твоји најмилији

(44/181975)

Двогодишњи помен

ЈОВАН 

ГОВЕДАРИЦА

Нека те у тишини веч-

ног мира чува велика

љубав, јача од заборава.

Твоји најмилији

(47/181985)

СЕЋАЊЕ

ЕРЖА ЕРКА УВАЛИН
13. IV 1952 – 10. IX 2014.

Откад те нема, бол и туга не престају. Много нам

недостајеш.

Твоји: ЖАРКО, НАТАША и БОРИС
(57/182007)

У среду, 22. октобра, на

Католичком гробљу, да-

ваћемо годишњи помен

мојој непрежаљеној су-

прузи

ОЛИВЕРИ 

ЛАЗАРОВ

Заувек ћеш бити у мом

срцу.

Ожалошћен твој супруг

МИКА

(86/182098)

У среду, 22. октобра, на

Католичком гробљу, да-

ваћемо годишњи помен

мојој мајци

ОЛИВЕРИ 

ЛАЗАРОВ

Мама, јако сам тужан и

пуно ми недостајеш. У

мом срцу заувек ћеш

имати посебно место. 

Твој син ДРАГАН 

с породицом

(87/182099)

Најмилији отац, супруг, стриц, најхуманији до-

бротвор

АЛЕКСАНДАР С. КАНАЧКИ
Неправедно заборављен, кажу. Докле. Голготу,

патње у Великом рату прошао, несамерљива до-

бра учинио. 

Све речи су мале за љубав и дивљење које 

заслужујеш од многих, а сада само од Твоје

ћерке ЉИЉАНЕ
(80/182078)

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
(84/182094)

У спомен на нашег драгог

ЂОРЂА НИНИЋА
1940–2008.

18. октобра 2014, на гробљу Котеж, обележиће-

мо шестогодишњи помен. 

С неизмерном љубављу и поштовањем, чуваћемо

га у нашим срцима.

Његови: МАРКО, РУЖА, МАЈА и МИЋА
(54/182001)

18. октобра 2014, у 11.30, на Старом православ-

ном гробљу, даваћемо једногодишњи помен

НИКИ ПОПОВИЋУ
2013–2014.

Увек у сећању љубав, топлина твог даривања, у

свему само ти.

Твоји најмилији
(17/181892)

НИКА

ПОПОВИЋ

Прошла је већ цела го-

дина, а ја још чекам да

зазвони телефон и чу-

јем оно уобичајено

„идемо”.

Чика РАВА

(109/182180)

Четворогодишњи по-

мен драгом супругу

ЈОВАНУ 

ЋИРИКОВАЧКОМ

2010–2014.

Сама, али увек у мисли-

ма с тобом.

Твоја ЗОРИЦА

(12/181881)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР 

ТОДОРОВ

15. X 2005 – 15. X 2014.

С љубављу и поштова-

њем твоји најмилији

(111/182182)

СЕЋАЊЕ

ВЕСЕЛИН 

БЛАЖЕВСКИ

18. Х 2000 – 18. Х 2014.

У нашим мислима зау-

век.

Твоји најмилији

(107/182160)

СЕЋАЊЕ

РАДОМИР 

МИЋА 

ВУКЧЕВИЋ
17. X 1983 – 17. X 2014.
Остаћеш заувек у на-
шим срцима. 

Супруга МАРИЈА, кћи
ВЕСНА и син МИКИ 

с породицама
(112/181584)
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СЕЋАЊЕ

МИОДРАГ 

КОВАЧЕВИЋ

1935–2005.

Супруга СТАНА и ћерка

ТАЊА с породицом

(15/181889)

У недељу, 19. октобра,

навршава се седам го-

дина откако није с нама

МИЛКА 

ИВКОВИЋ

Отац СТОЈАН, брат 

МИЋА, снаја РАДА 

и братанци НЕМАЊА 

и МИЛОШ

(18/181899)

СЕЋАЊЕ

ИВАН 

КОСАНИЋ

1995–2014.

С љубављу и поштова-

њем чувамо успомену

на тебе.

Супруга ВЕРИЦА

с породицом

(26/181918)

СТАНИКА 

РЕПАЦ

рош. Стражмештеров

Прошло је 25 година,

али ниједан дан без те-

бе, секо моја.

(29/181926)

ПЕТАР 

СТАНКОВИЋ

2011–2014.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Брат ТОМА, снаја 

МИЛЕНА с породицом

(36/181944)

Шест месеци је откако није с нама наша

драга

РУЖИЦА ЂУКИЋ 
рођ. Глишић

1931–2014. 

Помињемо те с љубављу, у срцу чувамо, а

с тугом  без тебе живимо.

У суботу, 18. октобра, у 12 сати, на Новом

гробљу, одржаће се помен.

Кћерка ГОРДАНА и зет БРАНКО

(41/181972)

РУЖИЦА ЂУКИЋ

Твоје велико срце и доброта заслужују да

те вечно чувамо у нашим срцима и не пре-

пустимо забораву.

Кћерка СНЕЖАНА, унуци ПЕТАР 

и ДРАГАНА, праунуци АЛЕКСАНДАР 

и СТЕФАН и зет ВЕЉКО

(42/181952)

РУЖИЦА 

ЂУКИЋ

Шестомесечни поздрав

драгој комшиници од

ДЕСЕ и СТАНКА

(43/181972)

18. октобра 2014. навршава се шест месеци откако с нама није наш

МИЛОЈИЦА ПЕКОВИЋ

Успомену на њега чувају његови: супруга РАДА, синови ГОРАН 

и БРАНКО, снаја МИРА и унука ЈОВАНА

(45/181972)

Трогодишњи помен на-

шој драгој мајци

АНЂЕЛКИ 

ЈАНКИЋ

Много је лепих успоме-

на да те вечно памтимо,

да о теби с поносом

причамо и да те никад

не заборавимо.

Твоја ћерка СТАНА

с породицом

(58/182011)

Време као да је стало,

само се казаљке крећу

по навици, а дани нижу

у ниску бисера без кра-

ја, од туге, бола, брига...

И прође година, дуга и

чемерна

ВУКОСАВА 

ВЕШОВИЋ

2013–2014.

Твоја ћерка ДУШАНКА

и сви који су Те волели

(70/182045)

У суботу, 18. октобра

2014. године, у 11 сати,

на Католичком гробљу,

даћемо једногодишњи

помен

АЛЕКСАНДРУ

СТУПАРЕВИЋУ

Година је прошла, али

туга, бол и празнина

остају вечно...

Поносни што смо те

имали, твоји најмилији

(69/182044)

У недељу, 19. октобра, биће 40 дана откако се наш драги отац и де-

да сусрео са својом супругом Секом и сином Вељком. Сигурни смо

да су међу анђелима, а нама ће заувек недостајати

ПАНИЋ

ЈАНКО          МАРИЈА        ВЕЉКО

1925–2014.                     СЕКА             ВЕЉА
1930–2011.                   1952–1976.

Успомену на вас чуваће ваши најмилији

(74/182063)

У суботу, 18. октобра 2014, у 10.30, даваће-
мо једногодишњи помен нашем вољеном

АЛЕКСАНДРУ АЦИ 
НАСТАСОВИЋУ

Сине, отишао си прерано!

Тај одлазак исувише боли. 

Остала је душа да пати, јер те воли. 

Дани су тешки, а ноћи су дуге, препуне
бола, плача и туге. 

Сећања боле, остала је туга, јер нема на-
шег сина јединога...

Мама ВЕСНА, тата ВЛАДИМИР 
и баба ДАНИЦА

(100/182134)

Брате мој

АЛЕКСАНДАР НАСТАСОВИЋ

не знам да ли ћу те икад преболети, али знам да

увек ћу те волети! Сада скриваш поглед с оне

друге стране, видимо се, драги мој бато, кад мо-

је срце стане...

Сестра БОЈАНА, зет ДАРКО и сестрић ДАВИД
(99/182132)

Једногодишњи помен

нашем драгом

АЛЕКСАНДРУ

АЦИ 

НАСТАСОВИЋУ

oд комшије НИКОЛЕ

МИТРЕВСКОГ 

с породицом

(101/182133)

АЛЕКСАНДАР

АЦО 

НАСТАСОВИЋ

Прошла је година, а ти

ћеш заувек бити у на-

шим срцима. 

Породица 

СТОЈАНОВИЋ

(24/181914)

17. октобра 2014. навршава се година от-

како није с нама наш

ЖИВА ПРЕДИЋ ТУРСКИ

Годишњи помен ћемо дати тог дана и по-

сетити његову вечну кућу, у 11 сати.

У нашим срцима заувек ћеш остати.

Твоји ДЕЈАН, ХЕЛЕНА, МИЛАН

и АЛЕКСАНДАР

(66/182029)

СЕЋАЊЕ

ЈОНКА 

СТАМЕНКОВИЋ

2008–2014.

Никад те неће 

заборавити, мама, 

БОЈАН с децом

(22/181909)
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Право учешћа на Конкурсу за давање у закуп атељеа имају

уметници који своју уметничку самосталност могу потврдити одго-

варајућим уметничким опусом (слике, текстови или други рефе-

рентни уметнички портфолио) или чланством у неком од репре-

зентативних удружења у култури за ликовну, примењену уметност

или дизајн (Удружење ликовних уметника Србије – УЛУС, Удруже-

ње ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војво-

дине – УЛУПУДВ, Удружења ликовних уметника Војводине – СУ-

ЛУВ, Удружење ликовних уметника примењених уметности и ди-

зајнера Србије – УЛУПУДС и сл.), који доставе план и програм ак-

тивности које ће спроводити у атељеу и који имају пребивалиште

на територији града Панчева.

Пребивалиште уметника доказује се уверењем о пребивалишту

које издаје надлежни орган, а чланство у репрезентативном удру-

жењу, потврдом удружења, не старијом од три месеца. 

Критеријуми Конкурса за давање у закуп атељеа су:

1. активност уметника у последњих пет година од дана распи-

сивања Конкурса, 

2. награде уметника,

3. откупљени радови уметника.

Критеријум Конкурса – активност уметника у последњих пет годи-

на од дана расписивања Конкурса бодује се на следећи начин:

а. По свакој самосталној изложби, перформанс продукцији или по

објављеном раду у самосталној публикацији

– у иностранству 5 бодова

– у Републици Србији 4 бода

б. По свакој групној изложби, учешћу на фестивалима и манифе-

стацијама из области извођачких уметности (перформанс арт, ак-

циона уметност, активистичка уметност) и нових медија или по об-

јављеном раду у групној публикацији

– у иностранству 3 бода

– у Републици Србији 2 бода

в. По сваком учешћу на уметничким колонијама и уметничким ра-

дионицама чији је резултат уметничка продукција или по сваком

програму уметничке размене одн. боравку (резиденцијални про-

грам)

– у иностранству 3 бода

– у Републици Србији 2 бода

г. Социјално-друштвена ангажованост 

– друштвена ангажованост уметника, бодовање по појединачном

пројекту/ангажману (рад са осетљивим групама, еколошки анга-

жман, рад с децом, донирање радова у хуманитарним акцијама и

сл.) 2 бода

д. Чланство у уметничком удружењу или неформалној уметничкој

групи

– чланство у уметничком удружењу или репрезентативном удруже-

њу у култури 2 бода

– чланство у неформалној уметничкој групи 1 бод

Испуњеност критеријума доказује се: публикацијом, катало-

гом, прес клипингом (новинским чланком), осталом релевантном

документацијом (потврдом оганизатора или уметничког удружења

и сл.), односно потврдом репрезентативног удружења у култури.

Критеријум Конкурса – награде уметника бодује се на следећи на-

чин:

– од међународних институција 5 бодова

– од републичких или покрајинских институција 4 бода

– од институција локалне самоуправе 3 бода

и доказује се овереном фотокопијом признања или потврдом одго-

варајуће институције или организатора.

Критеријум Конкурса – откупљени радови уметника бодује се на

следећи начин:

– откупљени радови у иностранству 4 бода

– откупљени радови у Републици Србији 3 бода

– путем градског откупа 2 бода 

и доказује се публикацијом, каталогом или потврдом власника

збирке, решењем или уговором о откупу.

У случају да су документа којима уметник доказује учешће на

изложбама у иностранству, награде, откупљени радови и сл. на не-

ком од страних језика, уметник мора доставити превод документа

сачињен и оверен од стране овлашћеног тумача за страни језик.

Уколико уметник има право на бодове по више критерију-

ма, број бодова се сабира. 

УРВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА ПРЕМА КРИТЕРИЈУМИМА 

У случају да уметници остваре исти укупан број бодова, пред-

ност има уметник који је остварио већи број бодова на основу кри-

теријума – активност уметника у последњих пет година од дана

расписивања Конкурса.

Ако уметници остваре исти укупан број бодова и идентичан

број бодова на основу претходног става, предност има уметник ко-

ји је остварио већи број бодова на основу критеријума награде

уметника.

Уколико уметници остваре укупан број бодова и идентичан број

бодова на основу критеријума из претходног става, предност има

уметник који је остварио већи број бодова на основу критеријума

откупљени радови уметника.

Уметници су у обавези да уз пријаву на Конкурс доставе доказе

по појединим критеријумима, а уколико их не доставе, бодовање

по тим критеријумима се неће извршити.  

Учесници Конкурса су у обавези да уплате депозит у висини две

месечне закупнине атељеа. Депозит се уплаћује на рачун бр. 840-

488641-69, код Управе за јавна плаћања, број модела 97, позив

на број 04-226-00. Извршеном уплатом депозита, учесници Кон-

курса прихватају услове из Конкурса.

Учеснику Конкурса депозит се не урачунава у закупнину. Депо-

зит се враћа учеснику Конкурса који не успе да оствари право на

закуп атељеа у року од пет дана од дана одржавања Конкурса, а

учеснику који оствари право на закуп атељеа у року од пет дана од

дана потписивања уговора. 

Поступак избора уметника за давање у закуп атељеа спроводи

Комисија за давање у закуп атељеа. На основу пристиглих пријава

Комисија врши бодовање у складу са задатим критеријумима, утвр-

ђује предлог одлуке о давању у закуп атељеа и доставља га градона-

челнику града Панчева на одлучивање. 

Уметник који успе на Конкурсу обавезан је да плаћа порез на

додатну вредност на износ закупнине, као и све трошкове коришће-

ња атељеа (утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и

др.).

Уметник који је остврио право на закуп атељеа у обавези је да

достави сопствену (соло) меницу у року од 8 (осам) дана од дана за-

кључења уговора, под претњом раскида, као средество обезбеђења

плаћања закупнине за период трајања закуподавног односа.

Атељеи се издају у виђеном стању. Атељеи набројани у огласу

могу се погледати од 20. до 24. октобра 2014. године, од 9 до 12 са-

ти. Све информације се могу добити на тел. 013 /219-03-00, локал

211. 

Атељеи се издају у закуп на одређено време, на период од пет

година.

Уколико учесник Конкурса има неизмирене пореске обавезе по

основу изворних локалних прихода, његова пријава се неће узима-

ти у разматрање.

Ако уметник који оствари право на закључење уговора о закупу

атељеа одустане од склапања уговора, закључење уговора о закупу

атељеа биће понуђено првом следећем учеснику на Конкурсу.

Пријава треба да садржи :

1) податке о уметнику – подносиоцу пријаве, и то:

а) име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ, 

б) својеручно потписан списак прилога и доказа о испуњености

услова Конкурса у складу са задатим критеријумима, 

ц) приложене доказе о испуњености услова у оригиналу или овере-

ној фотокопији;

2) податке о атељеу за који се пријава подноси – површину и редни

број из огласа;

3) уметничка делатност која ће се обављати у атељеу;

4) изјава да атеље преузима у виђеном стању;

5) доказ о уплати депозита за учешће; 

6) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по осно-

ву изворних локалних прихода од Секретаријата за пореску адми-

нистрацију градске управе града Панчева.

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узима-

ти у разматрање. Један учесник може да поднесе пријаву за више

атељеа, с тим што је у обавези да за сваки простор поднесе потпу-

ну пријаву и уплати тражени депозит.

Пријаве на Конкурс слати у затвореном омоту, путем поште,

искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП

Дирекције, с назнаком ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ЗАКУП АТЕ-

ЉЕА У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ, име

и адресу одн. седиште лица које се пријављује на оглас.

Рок за подношење пријава је закључно са 27. октобром 2014. го-

дине, до 11 сати. 

Јавно надметање ће бити одржано 27. октобра 2014, у 12 сати,

у соби бр. 108, у ЈП Дирекцији Панчево, Змај Јовина 6.

Након правноснажности Решења градоначелника града Панче-

ва, биће закључен уговор о закупу на одређено време. 

Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника

у поступку јавног надметања, а за пуномоћника уредно пуномоћје

оверено у суду. 

Приложена документација може бити у оригиналу или овере-

ној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.

(Ф)

Р. бр. Адреса Површина и структура Зона
Висина закупнине по м2

без пореза
Депозит/дин.

1 Новосадска бр. 6 Панчево 19,30 м2 1 75,00 дин./м2 2.895,00 дин. 

2 Новосадска бр. 8 Панчево 18,00 м2 1 75,00 дин./м2 2.700,00 дин. 

3 Новосадска бр. 10 Панчево 18,00 м2 1 75,00 дин./м2 2.700,00 дин.

4 Новосадска бр. 12 Панчево 18,00 м2 1 75,00 дин./м2 2.700,00 дин. 

5 Новосадска бр. 14 Панчево 18,00 м2 1 75,00 дин./м2 2.700,00 дин.

6 Новосадска бр. 16 Панчево 18,82 м2 1 75,00 дин./м2 2.823,00 дин.

7 Петра Драпшина 2-б Панчево 12,50 м2 1 75,00 дин./м2 1.875,00 дин.

8 Петра Драпшина 2-б, Панчево 18,74 м2 1 75,00 дин./м2 2.811,00 дин.

9
Кнеза Михајла Обреновића 57

Панчево
40,00 м2 1 75,00 дин./м2 6.000,00 дин.

ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева Панчево, на основу одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу и уређење Панчева, бр. 01-3627-3/2014, од 30. септембра 2014. године,

расписује:

К О Н К У Р С
за давање у закуп атељеа путем конкурса

на период од пет година

Конкурсом је обухваћен следећи пословни простор:



На шестом Сајму стварала-
штва сеоских жена у Војводи-
ни, одржаном у Апатину, уче-
ствовало је и осам панчевач-
ких удружења која окупљају
припаднице лепшег пола.

Даме из града, као и из че-
тири насељена места, достојно
су се представиле већ препо-
знатљивим рукотворинама и
укусним ђаконијама.

Сајам стваралаштва сеоских
жена у Војводини, који с вре-
меном све више добија на за-
маху, одржан је у суботу, 11.
октобра, у Апатину, уз учешће
преко хиљаду петсто људи, а
отворили су га преседник оп-
штине Апатин Живорад Сми-
љанић и, у име организатора,
Мирослав Васин, покрајински
секретар за привреду, запо-
шљавање и равноправност по-
лова. Повод овог окупљања
био је Међународни празник
жена са села, а главни циљ
афирмација улоге припадни-
ца лепшег пола у њиховим ме-
стима кроз учешће у унапре-
ђивању пољопривреде, рурал-
ног развоја и квалитета хране

и, у крајњој линији, смањењу
сиромаштва.

Сам догађај је одисао изу-
зетно позитивном атмосфе-
ром. Посетиоце је са свих
страна пленило шаренило ру-
котворина које су припремиле
војвођанске жене свих нацио-
налних припадности, а преко
сто шездесет удружења је на
беспрекорно аранжираним

штандовима приказало све
потенцијале – од гастроном-
ских специјалитета до умет-
ничких радова.

За представљање Панчева у
Апатину побринуло се осам
организација – „Доловке”, „Па-
нонке”, Актив жена „Сосе” из
Брестовца, „Глогоњке”, МКУД
„Боназ Шандор” из Иванова,
као и војловачка удружења

СКОС „Ђетван”, „Војловачке
женске рукотворине” и КУД
„Тамаши Арон”.

Поменути сајам су „откри-
ле” „Доловке”, које су се тру-
диле да у то, из године у го-
дину, укључе и друга удруже-
ња с територије града. Чла-
ница поменутог удружења
Драгана Марић навела је да
су због тога оне преузеле ор-

ганизацију око одласка и ко-
муникације с другим панче-
вачким удружењима и, при-
том, додала да су велику по-
моћ добиле и од Савета за
родну равноправност, који је

и организовао одлазак на Са-
јам, док је за превоз био за-
служан градски Секретаријат
за село и рурални развој.

Ј. Филиповић

Четвртак, 16. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ПАНЧЕВАЧКА УДРУЖЕЊА ЖЕНА НА САЈМУ У АПАТИНУ

ВРЕДНЕ ДАМЕ ИМАЛЕ ШТА ДА ПРИКАЖУ

Драге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике,
фирмом „TorteCo” и посластичарницом
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
торте Панчева”, који ће трајати
до краја маја следеће годи-
не. Сваког месеца нају-
спешније учеснике оче-
кују вредне награде у
виду професионалног
посластичарског алата
и материјала, а посебно
атрактивни поклони
припашће победницима
на крају читавог избора.

Пошаљите нам рецепт и ори-
гиналну фотографију торте коју сте са-
ми направили и декорисали. Приложи-
те своје податке – име и презиме, адре-
су и број телефона, као и следећу пот-
писану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропозици-
је ’Избора најлепше торте Панчева’. Из-
јављујем и да сам једини аутор / једина
ауторка рецепта и фотографије јела које
вам достављам. Сагласан/сагласна сам
да текст рецепта и фотографију јела
имате право да користите и објављујете

без просторног и временског ограниче-
ња и у свему према својим потребама”.

Све то пошаљите на адресу recepti@-
pancevac-online.rs или поштом на

адресу „Панчевца”: Трг краља
Петра I број 11, с назна-

ком: „Избор најлепше
торте Панчева”.

Уколико објавимо
ваш рецепт и фото-
графију, то значи да
сте ушли у ужи избор

за победника месеца и
да имате шансу да осво-

јите вредан поклон. Најбо-
љи аутор торте за октобар, ко-

га ће одабрати професионални декора-
тери из посластичарнице „Голуб”, осво-
јиће цветну мапу за фондан и ДВД са
упутствима за украшавање торти.

На крају читавог избора између побед-
ника сваког месеца одабраћемо троје
најбољих, којима ће припасти следеће
награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декорисање са дуго-
трајном дресир кесом од импрегнира-
ног платна са шест металних наставака,

22..  ммеессттоо  – алат за израду јестивих
цветова и буке-
та с књигом у
пуном колору
која садржи
упутства за из-
раду и

11..  ммеессттоо –
комплет цело-
купног алата
за украшавање
торти и израду
декорација за
торте, који са-
држи 177 де-
лова.

Ове заиста
вредне поклоне
о којима сваки
т а л е н т о в а н и
посластичар са-
ња обезбедио је
„TorteCo Shop”.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

ППооббеедднниикк  ззаа  

ооккттооббаарр  ооссввоојјиићћее  

ццввееттннуу  ммааппуу  ззаа  ффооннддаанн  

ии  ДДВВДД  ссаа  ууппууттссттввииммаа  ззаа

ууккрраашшаавваањњее  ттооррттии..

ННААЈЈББООЉЉИИ ООВВЕЕ ННЕЕДДЕЕЉЉЕЕ

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Све-
тлана Вукотић из Панчева. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за окто-
бар. Светлана, честитамо!

ММИИЛЛККАА ЧЧААРРООЛЛИИЈЈАА

ККоорраа::  шест јаја, шест кашика шећера, 1/2 ка-
шичице прашка за пециво, 80 г млевених ле-
шника, три кашике брашна.
ППооссттууппаакк:: Шест беланаца умутити са шест
кашика шећера, пола кашичице прашка за
пециво и 80 г млевених лешника и три ка-
шике брашна. Разлити у плех и пећи на ти-
хој ватри док не потамни. Тако испећи три
корице.
ФФиилл:: литар млека, 18 јаја, 100 г шећера, три
пудинга „Це” од ваниле, 250 г маргарина, 200
г чоколаде „милка noissete”, 200 г беле чоко-
ладе „милка”.

ППооссттууппаакк::  У једном литру млека закувати 18
жуманаца са 100 г шећера и три претходно
умућена пудинга. Када се фил охлади, умути-
ти 250 г маргарина и умешати у фил, а затим
га поделити на два дела. У први део фила ста-
вити 200 г  чоколаде „милка noisette”, а у дру-
ги 200 г беле „милке”.
РРееддооссллеедд:: кора – бели фил – кора – црни фил.
ДДееккоорраацциијјаа:: Самостално замишљена прича
на торти. На већој торти су фигурице Бен и
Холи, а на мањој Пепа Прасе. Торта је урађе-
на из два дела. На другом делу мање торте на-
лази се језеро с лабудовима.
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У Осијеку је прошлог ви-
кенда одржан четврти, по-
следњи турнир Еврорегио-
налне лиге за џудисте до
шеснаест година, а истовре-
мено је приређено мемори-
јално надметање под нази-
вом „Јосип Потанек”. ЏК

Динамо се представио с пет
бораца, који су освојили чак
седам медаља, али и четири
пехара намењена најбољим
такмичарима Еврорегио-
налне лиге.

У мушкој конкуренцији,
са 48 бодова, најбоље ран-
гирани борац био је наш су-
грађанин Филип Ринковец.
Код девојака, са по 40 бодо-
ва, прво место су поделиле
Андреа Стојадинов и Анђе-
ла Ранђеловић, а међу нај-
бољим такмичаркама се
нашла и Анђела Радуловић.

Златне медаље су осво-
јили: Андреа Стојадинов
(две), Филип Ринковец,
Анђела Ранђеловић и
Алекса Стојадинов, док се
Анђела Радуловић окитила
сребрном и бронзаном ме-
даљом.

Већ 12. октобра у бео-
градској хали „Шумице”
одржан је турнир који је
носио назив „Балкан опен
– Звонко Осмајлић”, на ко-
јем је учествовало око 190
такмичара из десет зема-
ља. И на овом такмичењу
сениори Динама су оства-
рили запажене резултате.

Бошко Бореновић је
освојио сребрно одличје, а
Марко Сарић се окитио
бронзом. Младен Буља се
пласирао на пето место.

А. Ж.

ЕВРОРЕГИОНАЛНА ЛИГА У ЏУДУ

НАШИ БОРЦИ МЕЂУ 

НАЈБОЉИМА

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЏЕНТЛМЕНСКИ РАСТАНАК ДИНАМА И ШУЛОВИЋА
Панчевци изгубили 
од Слоге

Маја Радојчин 
и њенe другарице 
не знају за пораз

Прошлог викенда су одигране
утакмице четвртог кола Супер
Б лиге, а рукометаши Динама
су претрпели и трећи пораз.
Овог пута они су у Хали спор-
това на Стрелишту изгубили
од Слоге из Пожеге са 22:30. 

Овакав резултат је као по-
следицу донео споразумни
прекид сарадње ЖРК-а Дина-
мо и тренера Игора Шулови-
ћа. Млади стратег и клупско
руководство одлучили су се за
овакав потез како би клуб по-
кушао с новим снагама да се
врати у победнички колосек,
те да избори опстанак у висо-
ком рангу такмичења. 

Без дилеме, може се поста-
вити питање да ли је Шуловић
једини кривац за тренутну
кризу Динама. Подсетићемо,
овај рукометни тренер је један
од ретких који су се на клупи
овдашњег прволигаша задр-
жали скоро пуне три сезоне.

Имао је више успеха него по-
раза – прошле сезоне, под ње-
говим вођством, клуб се пла-
сирао у Супер Б лигу, а осво-
јен је и Куп Војводине. Исто
тако, као ретко ко раније, про-
мовисао је клупску младост.
Најбољи пример су Ерваћа-
нин, Радосављевић, Брети...

– Тачно је, нисам више тре-
нер „жуто-црних”. Ипак, они

који су боље упућени, знају да
је Динамо моја друга кућа и
да ће тако остати заувек. За-
хвалио бих људима који воде
клуб на пруженој прилици да
радим у Динаму, а мислим да
сам се и ја на прави начин
одужио – истакао је Шуловић,
после донете одлуке.

Из клуба смо добили потвр-
ду да су се са доскорашњим

тренером растали џентлмен-
ски и пожелели му срећу у на-
ставку каријере, а у наредним
данима јавност ће бити упо-
зната с тим ко ће постати но-
ви шеф стручног штаба.

Рукометашице ЖРК Панче-
ва раде као најпрецизнији сат.
У дербију петог кола Прве ли-
ге Маја Радојчин и њене саи-
грачице су у Темерину савла-
дале истоимени тим са 20:21. 

– Презадовољан сам како су
девојке одиграле цео сусрет.
Фанатична одбрана свих 60
минута донела нам је изузет-
но важне бодове, а посебно
сам охрабрен карактером де-
војака које предводим, јер ни-
једног тренутка нису дозволи-
ле да их ривалке резултатски
угрозе – нагласио је Иван
Петковић после тријумфа у
Темерину.

Рукометаши Јабуке су на-
ставили низ победа у Другој
лиги. Они су у петом колу, на
свом терену, савладали Поти-
сје с 39:19. Противник није
био толико лош, како би се
могло закључити по резулта-
ту, колико су изабраници Жи-
кице Милосављевића били
силни. 

С. Дамјанов

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ „ПОТОПИО” КРАЉЕВО

СРЕБРО ЗА ДРУЖИНУ

У Вршцу је у суботу, 11. ок-
тобра, одржан јуниорски
турнир у бадминтону, на ко-

јем су чланови БК-а Панче-
во остварили одличне ре-
зултате.

Највећи успех је постигла
Анђела Витман, која се оки-
тила златном медаљом, док
је Виктор Бурјан заслужио
бронзу. Иако су остали без
трофеја, одлични су били и
Никола Борка, Стефан Ми-
јатовић, Михајло Борка и
Сања Перић.

ЗЛАТНА АНЂЕЛА

УСПЕШНИ ПАНЧЕВЦИ

Традиционално међународно
такмичење „Новосадски ма-
ратон”, на којем се надметало
преко 150 атлетичара, одржа-
но је у недељу, 12. октобра. То
је уједно било и Првенство
Србије за сениоре у маратону,
на којем је АК Динамо заслу-
жио још једно лепо признање.

Наш суграђанин Слободан
Маринков освојио је сребрну
медаљу и остварио највећи
успех у досадашњој атлетској
каријери. Вицешампионску
титулу је заслужио завршив-
ши трку на 42,195 километа-
ра за три сата, три минута и
18 секунди, што је његов нови

лични рекорд. Треба напоме-
нути да је трка одржана у заи-
ста тешким условима за дуго-

пругаше, по веома топлом и
сунчаном времену и на тем-
ператури од скоро 30 степени.

Почела је и сезона уличних
трка, а прва је одржана у петак,
10. октобра, у Пожаревцу, где је
Динамо освојио пет медаља.

Иван и Андреја Божанић и
Стефана Стоиљковић заслу-
жили су сребрна одличја, а
бронзама су се окитили Ми-
хајло Катић и Урош Јованов-
ски. У суботу је у истом граду
одржана друга трка из серије
кросева РТС-а. Андреја Божа-
нић је тријумфовао у трци ма-
лишана из четвртих разреда,
док је Иван Божанић освојио
бронзу у надметању ученика
осмих разреда.

A. Ж.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У МАРАТОНУ

СЛОБОДАН МАРИНКОВ ВИЦЕШАМПИОН

Прошлог викенда је почела
првенствена трка за бодове у
Првој лиги за кошаркаше. Та-
миш је на премијери у Краље-
ву победио Слогу са 64:68, по
четвртинама: 11:12, 16:22,
20:19 и 17:15. Утакмицу је
пратило око 300 гледалаца.

Овај меч ће, поред тријум-
фа на „врућем” терену, остати
упамћен и по још два детаља
који могу обележити новију
историју клуба из нашег гра-
да. Наиме, Бојан Јовичић, пр-
ви тренер КК-а Тамиш, после
успешног школовања добио је
лиценцу за самостално вође-
ње тима, а његов деби је био
више него убедљив. Млади
Саша Радовић, наш суграђа-
нин и плејмејкер Тамиша, та-
кође је дебитовао у високом
рангу такмичења, играо 18
минута и оставио солидан

утисак за време проведено на
паркету краљевачке хале
спортова.

Кад је реч о утакмици
(„Панчевац” је имао извешта-
ча с лица места), вреди истаћи
да је од старта па до самог
краја сусрета све било на стра-
ни гостујућег тима. Тамиш је
на полувреме отишао с пред-
ношћу, а само захваљујући
срећи домаћин није био у ве-
ћем „минусу”.

У наставку дуела Слога се
консолидовала и подсетила на
време када је Краљево било
неосвојива тврђава. Подсећа-
ња ради, један Металац, сада
члан АБА лиге, никада није
добио на том терену. Ипак,
млади тим Тамиша умео је да
пронађе прави пут до тријум-
фа и два бода који му омогу-
ћавају да у миру ради и

спремно дочека новосадску
Војводину, наредног ривала.

Сви који су играли – Хукић,
Ђорђевић, Крушчић, Дробњак,
Кесар, Ненадић, Перак, Мило-
шевић, Драгаш, Вујовић, Иса-
иловић и Радовић – заслужују
прелазну оцену, а Душан Ми-
лошевић, бек Тамиша, обеле-
жио је утакмицу са 28 поена. У
шутевима за три поена имао је
шест успешних покушаја.

Кошаркаши БНС-а су на-
ставили успешан низ у Првој
српској лиги. Они су у другом
колу на свом терену победили
Словен из Руме са 99:81. Сам
поглед на резултат показује да
су обе екипе водиле рачуна о
противничком кошу, али је
домаћин био много убедљиви-
ји, у сваком сегменту игре.
Свака част тиму који предво-
ди Жељко Пасуј! И у вишем

рангу он игра квалитетно и
увек на победу.

У другом колу Друге српске
лиге кошаркаши Динама су у
Црепаји савладали Дружину
Козловац са 66:87. Већ на по-
четка дуела гости су направи-
ли резултатску разлику, коју
су успешно сачували до краја.
Борис Мујковић је нанизао 26
поена. Ненад Раковац, тренер
Динама, ове сезоне жели да
пружи шансу млађим играчи-
ма, а тако је било и у овом су-
срету.

У истом рангу се надмећу и
кошаркаши Крис-кроса, који су
на домаћем терену победили
Раднички из Ковина са 78:63.

Панчевци су играли против
искусне и знатно старије екипе,
али то им није сметало да стиг-
ну до заслуженог тријумфа.

С. Д.

Шахисти ШК-а „Бора Ивков”
из Банатског Новог Села
остварили су најзначајнији
резултат од када тај спортски
колектив постоји. Они су у
двомечу за пролаз у Другу ли-
гу били успешнији од Раднич-
ког из Кикинде и са укупним
скором од 12:4 остварили
историјски пласман.

Ово надметање је одржано
прошлог викенда, а сви који
воле спорт у Панчеву и околи-
ни, поздравили су успешан
наступ шахиста из Банатског
Новог Села.

– Успели смо да стигнемо
до Друге лиге и показали
смо да се у нашем месту игра
квалитетан шах. Надам се да

ћемо после успешног насту-
па у квалификацијама наићи
и на разумевање људи који
воде спорт у Панчеву како би
нам они помогли да настави-
мо такмичење и у вишем
рангу – истакао је Аурел
Мик, капитен ШК-а „Бора
Ивков” и један од најзаслу-
жнијих за препород ове

древне игре у месту надомак
Панчева.

У последње време шах у на-
шем окружењу постаје све
омиљенија игра, а успеси на-
ших спортиста доказују да
има доста заљубљеника који
воле игру на табли са 64 црно-
-бела поља.

С. Д.

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ДРУГУ ШАХОВСКУ ЛИГУ

ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ НОВОСЕЉАНА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Финале Купа Војводине у
гађању из серијске вазду-
шне пушке у екипној конку-
ренцији одржано је про-
шлог викенда у Врбасу. Сва-
ки тим се састојао од шест
чланова – по један из сваке
категорије (кадет, кадетки-
ња, јуниор, јуниорка, сени-
ор и сениорка).

Стрељачка дружина „Пан-
чево 1813” освојила је друго
место са 1.743 круга, а на-
ступила је у саставу: Давид
Даутовић (171 круг), Ивана
Виславски (179), Далибор

Павловић (361), Мина Ми-
хајловић (337), Урош Јова-
нић (346) и Дајана Антонић
(349 кругова).

Завршница Купа Србије
биће одржана у Панчеву 2.
новембра, а очекује се да ће
се надметати десет екипа.

Прво Првенство Србије у
триатлону, на дистанци од
1,9 км пливања, 90 км во-
жње бицикла и 21 км трча-
ња, одржано је 12. октобра
на Ади Циганлији. ТК Та-
миш је имао чак шест пред-
ставника, а што је најва-
жније, сви су успешно завр-
шили то захтевно и исцр-
пљујуће надметање.

Лазар Филиповић је био
члан штафете која је три-
јумфовала у сегменту трча-
ња, а у главној трци су и
остали чланови ТК-а Та-
миш остварили одличне ре-
зултате. Марјан Лукић је
био пети у генералном пла-
сману, с временом од чети-

ри сата и 50 минута, што је
било довољно и за треће ме-
сто у старосној категорији
такмичара од 35 до 39 годи-
на, у којој је Иван Бон био
пети. Владимир Рилинг је

заузео друго место у групи
триатлонаца од 30 до 35 го-
дина. Трку су завршили и
Михајло Новаков и Владан
Радановић. А. Ж.



Почиње трка за 
бодове и у Суперлиги

Љубитељи игре преко мреже
у нашем граду коначно су
дочекали својих пет минута.
После правих посластица са
ТВ екрана у виду преноса
утакмица са светских првен-
става у мушкој и женској
конкуренцији почела је трка
за бодове и на домаћим тере-
нима.

Одбојкаши старчевачког
Борца, које од ове сезоне као
тренер, али и као први техни-
чар екипе предводи Марко
Симијоновић, успешно су
стартовали у новом шампио-
нату Прве лиге. У суботу, 11.
октобра, у Хали спортова на
Стрелишту гостовао је тим
Ужица, који није имао ни сна-
ге ни знања да се супротстави
разиграним „борцима”. Дома-
ћи су тријумфовали с 3:0, по
сетовима: 25:10, 25:20 и
25:15.

Прву овосезонску утакмицу
старчевачки „црвени” су оди-
грали у саставу: Мирослав
Фаркаш, Марко Симијоно-
вић, Немања Милетић, Ник-
ша Булајић, Иван Булајић,
Давор Милошевић, Радо Спа-

Четвртак, 16. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ СТАРТОВАО ПОБЕДОМ
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО

ПРВА ЛИГА
Ниш: НИШ–БОРАЦ

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ВРБАС
субота, 17 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Фекетић: ЈАДРАН–ДОЛОВО
Мошорин: МИЛЕТИЋ–ЈЕДИНСТВО
Јабука: ЈАБУКА–ТИКВАРА
мушкарци

Јабука: ЈАБУКА – ВРБАС 2
субота, 19 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА
субота, 19 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Јарак: МЛАДОСТ–БНС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Рума: РУ КОШ – КРИСКРОС
Панчево: ДИНАМО – Н. ПАЗОВА
недеља, 16.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–СЛОГА
субота, 15 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Вршац: ВРШАЦ Ј. – БОРАЦ
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВУЛТУРУЛ
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО
Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА
Војловица: МЛАДОСТ – МЛАДОСТ (О)

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Иваново: СТРЕЛА–ДОЛОВО
Панчево: ДИНАМО 1945 – БСК
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ – С. ТАМИШ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОЛЕТ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–УЖИЦЕ 3:0

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СЛОГА 22:30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Темерин: ТЕМЕРИН–ПАНЧЕВО 20:21

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Јабука: ЈАБУКА–ЈАДРАН 27:41
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН 31:24
Елемир: НАФТАГАС–ДОЛОВО 31:30
мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–ПОТИСЈЕ 39:19

Кошарка

ПРВА ЛИГА
Краљево: СЛОГА–ТАМИШ 64:68

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–СЛОВЕН 99:81

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Црепаја: Д. КОЗЛОВАЦ – ДИНАМО 66:87
Панчево: КРИС КРОС – РАДНИЧКИ (К) 78:63

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Оџаци: ТЕКСТИЛАЦ–ДИНАМО 0:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Старчево: БОРАЦ–ЈЕДИНСТВО 4:2
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–РАДНИЧКИ 2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Ковачица: СЛАВИЈА–ЈУГОСЛАВИЈА 8:0
Алибунар: БУДУЋНОСТ – МЛАДОСТ (В) 1:2
Омољица: МЛАДОСТ–ОМЛАДИНАЦ 1:2
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–СЛОГА 3:0
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВУЛТУРУЛ 1:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – П. ДУНАВ 6:1
Мраморак: ПРОЛЕТЕР – ДИНАМО 1945 0:6
Баваниште: БСК–СТРЕЛА 1:3
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА 7:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА 7:2 
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Де1)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

КУП РЕШИЦЕ
У румунском граду Решици
прошлог викенда је одржан ка-
рате турнир на коме су се над-
метали млади борци из Руму-
није, Македоније, Бугарске,
Мађарске и Србије, међу који-
ма и чланови КК-а Младост.

Најуспешније су биле пио-
нирке, које су освојиле златну
медаљу. Екипа је радила у са-
ставу: Јована Новаков, Мили-
ца Миловановић и Анастасија
Јаредић. Одлична је била и

Јана Којчић, која је освојила
злато у борбама и сребро у ка-
тама. Небојша Петковић је та-
кође заслужио сребрну меда-
љу, а бронзана одличја су до-
били Срђан Јокић и Анастаси-
ја и Анђелина Јаредић.

ДУБАЈИЋ ДОКАЗАО

КЛАСУ
На теренима ТК-а Смеч у Ви-
шњици прошлог викенда је
одржан мастерс турнир за те-
ниске ветеране, који је окупио
осам најбољих играча у Србији
у категорији од 40 до 45 годи-
на. Титулу најбољег је понео
наш суграђанин Дејан Дубајић.

У финал-
ном сусрету
су се нашла
д в о ј и ц а
Панчеваца.
Више успеха
је имао Де-
јан Дубајић,
који је са-
владао Вла-
димира По-
повића. Тре-
ба истаћи да

је овим тријумфом Дубајић
потврдио да је најбољи тени-
ски ветеран у овој старосној
категорији у Србији. Интере-
сантно је, такође, да се наш
суграђанин налази и међу 30
најбољих на свету, што пред-
ставља врхунски спортски ре-
зултат.

Панчевачко финале је оди-
грано и у категорији играча
преко 55 година, у којој је
Миодраг Лазић победио Дра-
гана Атанацкова, а наши су-
грађани су били најуспешнији
и у категорији преко 60 годи-
на. Војислав Џебић је савла-
дао Милоша Пантића.

На овом турниру су уче-
ствовали и Тигран Киш, Мар-
ко Мркић, Саша Котур и Зла-
тибор Ковјанић.

НИНА НАЈУСПЕШНИЈА

Млади џудисти Панчева уче-
ствовали су у недељу, 12. ок-
тобра, на турниру у Краљеву,
где су освојили три медаље.

Највише успеха је имала
Нина Албијанић, која се оки-
тила најсјајнијим одличјем.
Владимир Тодоровић је за-
служио сребро, а Александар
Лупулов бронзу. Наступили су
и Филип Паланачки и Лазар
Албијанић. С. Д.

Штета је што то мало ко
примећује...

Предстојећег викенда у
нови бој са српском одбојка-
шком елитом крећу и попу-
ларне „лавице”. Као једини
представник нашега града у
најјачем рангу, Јелена Пе-
тров и њене саиграчице ће и
овог пута покушати да до-
стојно репрезентују Панчево
иако већ на старту Суперли-
ге неће имати нимало лак
задатак.

ЖОК Динамо у првом колу
игра у Београду с Црвеном
звездом, једним од главних
фаворита за шампионску ти-
тулу. Ипак, девојке које с клу-
пе предводи тренер Алексан-
дар Владисављев у припрем-
ном периоду су одлично ради-
ле и вредно тренирале, а кроз
контролне утакмице, у којима
су стицале искуство, показале
су да ће многим ривалима за-
давати проблеме у елити.

„Лавице” и ове сезоне имају
подмлађен тим, а заједно с
тренером Владисављевим су
небројено пута до сада потвр-
диле да су најбоље када је нај-
потребније. Не треба сумњати
да ће тако бити и у новој су-
перлигашкој сезони.

А. Живковић

Завршни турнир Премијер
лиге у каратеу, одржан про-
шлог викенда у аустријском
граду Салцбургу, окупио је
најбоље борце на планети, ко-
ји се припремају за Светско
првенство. У конкуренцији
преко 600 каратиста из 52 зе-
мље сјајна је била и репрезен-
тација Србије, а заслуге за тај
успех припадају и такмичари-
ма Динама.

Најуспешнији члан наше
националне селекције и овог
пута био је Слободан Битевић.
Популарни Боба је освојио
сребрну медаљу у категорији
преко 84 кг и тако поновио
прошлогодишњи успех. На пу-

ту до финала он је у атрактив-
ним борбама савладао чак пет
ривала (Енглеска, БиХ, Азер-
бејџан, Естонија и Холандија).
У борби за златно одличје из-
губио је с 1:0 од немачког ка-

ратисте Хорна. Ипак, то је био
одличан наступ нашег сугра-
ђанина, што охрабрује пред
наредна искушења у најтежој
категорији, у којој се такмичи
од ове године.

Никола Јовановић је заузео
осмо место у категорији до 75
кг иако је на старту савладао
најбољег немачког борца, а
потом и ривала из Белгије. У
трећем колу је изгубио од ка-
ратисте из Мађарске. После
одличног наступа у Франк-
фурту Милош Јовановић је у
категорији до 84 кг већ у пр-
вом колу изгубио с 1:0 од Бе-
рата Јакупија, младе карате
звезде из Македоније.

Предраг Стојадинов, шеф
стручног штаба Динама, задо-
вољан је наступом својих так-
мичара јер је евидентно да им
је форма у узлазној линији.
Већ наредног викенда сенио-
ри ће се надметати на Балкан-
ском првенству у Охриду.

У исто време најмлађи кара-
тисти Динама такмичили су се
на Купу Војводине у Инђији.

Највреднији трофеј је заслу-
жила Милица Гагић, а сребром
су се окитили Јелена Миленти-
јевић и Стефан Стојковић.
Бронзане медаље су освојили:
Лана Стојадинов, Милица Шо-
шкић, Дарко Блажевић и Миња
Варсаковић. А. Ж.

КАРАТИСТИ ДИНАМА УСПЕШНИ НА СВИМ ФРОНТОВИМА

СТИГЛО СРЕБРО ИЗ САЛЦБУРГА

сојевић, Милош Милић, Ду-
шан Јовић и Стефан Владиса-
вљев.

Како и резултати сетова по-
казују, у овом мечу није било
дилеме око победника. Од са-
мог почетка утакмице било је
приметно да млади Ужичани
немају шта да траже у Панче-
ву. Као много искуснија, али
и уигранија екипа, Борац је
све време држао конце игре у
својим рукама, не дозвољава-
јући ривалу да га озбиљније
угрози ни у једном тренутку.

Све пријатеље клуба из ме-
ста надомак нашега града по-
себно може да радује податак
да су у игру улазили сви од-
бојкаши, али и да је атмосфе-
ра у екипи фантастична.
Момци се међусобно бодре,
изгарају један за другог, по-
кривају евентуалне грешке
саиграча, слушају савете „ше-
фа” на терену... Све у свему,
већ прва утакмица у новом
шампионату показала је да је
Борац истински спортски
бренд нашег града.

Поводом прославе 50 година
Рагби клуба Загреб прошлог
викенда је у главном граду Хр-
ватске одржан занимљив тур-
нир ветерана, на којем су уче-
ствовали и наши суграђани.

Поред три домаћа тима,
надметале су се и екипе Удина
из Италије, Словеније и Срби-
је (дванаест играча Динама,
чланови РК-а Партизан и РК-а
Студент из Ниша). У првом
мечу Србија је победила ЗВРК
(Загребачки ветерански рагби
клуб) с 3:2, да би потом, после
неизвесне борбе, изгубила од
Удина с 1:0. 

Наша селекција је, као дру-
гопласирана у групи, стекла
право да се бори за бронзану
медаљу и савладала је Слове-
нију са 2:0.  Најстарији играч
на турниру био је наш сугра-

ђанин Андрија Парчетић, који
ни у 74. години не крије љубав
према овој игри.

– Иако су ветерани Динама
прилично активни, ово је био
први пут да смо наступили као

селекција Србије, а то нисам
желео да пропустим ни по ко-
ју цену. У свакој од три утак-
мице одиграо сам по једно по-
лувреме. Драго ми је што сам
срео своје некадашње спорт-
ске ривале, а сада велике при-
јатеље из готово целе некада-
шње државе. Спорт спаја људе
– рекао је Андрија Парчетић.

По завршетку турнира при-
ређено је дружење уз тамбура-
ше, а договорено је и ново ви-
ђење – у априлу следеће годи-
не, на петом турниру ветерана
у Панчеву. 

А. Ж.

Чак петоро наших суграђана
бранило је боје репрезентаци-
је Србије на Балканском пр-
венству у теквонду, које је
одржано од 10. до 12. октобра
у Марибору. Већ по обичају,
Панчевци су били веома успе-
шни па су се у свој град врати-
ли са пет медаља.

Сениори Никола Вучковић
и Бојан Стефановски, по сво-
јим резултатима познати ши-
ром Европе, остварили су од-
личне резултате и на овом тур-
ниру. Никола је освојио нај-
сјајније одличје у категорији
до 63 кг, савладавши ривале

из Турске, БиХ и Албаније. Бо-
јан се надметао у категорији
до 74 кг. У првој борби је побе-
дио Албанца са 14:1, потом је

надвисио и ривала из БиХ са
15:3, али је у тој борби задобио
и повреду колена, па је у фи-
налу изгубио од турског борца.

Кадети Никола Ресановић,
Александар Батало и Милица
Неделковски изванредним на-
ступима су оправдали позиве у
репрезентацију. Никола и Ми-
лица су освојили сребрне меда-
ље, а Александар је у првом ко-
лу савладао борца из Албаније,
али га је у походу ка финалу
поразио ривал из БиХ, тростру-
ки балкански шампион.

Сви наши суграђани који би
желели да се баве овим лепим
олимпијским спортом могу доћи
понедељком, средом и петком у
18.30 у салу на Тесли, изнад ки-
неске робне куће. А. Ж.

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У ТЕКВОНДУ

НИКОЛИ НАЈВРЕДНИЈИ ТРОФЕЈ

ВЕТЕРАНИ ДИНАМА ГОСТОВАЛИ У ЗАГРЕБУ

РАГБИ СПАЈА ЉУДЕ



Фудбалери Динама
донели бодове из Оџака

Победили Железничар 
и Борац

Викенд за нама остаће у лепом сећању
поклоницима најважније споредне
ствари на свету у Панчеву и околини.
После дужег времена представници
нашега града у Српској и Војвођанској
лиги остварили су максималан учинак
и победили своје ривале.

Динамо је гостовао у Оџацима, где
је савладао домаћи Текстилац с 1:0.
Била је то веома важна утакмица за
момке које с клупе предводи тренер
Горан Мрђа, јер су после серије пораза
путовали „на ноге” екипи која се бори
за опстанак. По правилу, такве мечеве
је најтеже играти, али млада екипа
Динама успела је да се издигне изнад
тренутне ситуације и још једном пока-
же да има квалитет за овај ранг такми-
чења.

Панчевци су играли у саставу: Ма-
тек, Каранфиловски, Дашић, Илисић,
Ђушић, Секулић, Стојановски (Јова-
новић), Спасић (Бајић), Арбутина,
Шалипуровић и Јуриша (Милошев).

Гол одлуке је постигао „џокер” тре-
нера Мрђе Лазар Милошев, у 75. ми-
нуту.

„Брзи воз” је сада на осмом месту
Српске лиге „Војводина”, а после де-
вет кола има тринаест бодова.

Утакмицама девете рунде шампио-
ната настављена је трка за бодове и у
Војвођанској лиги „Банат”.

Фудбалери панчевачког Железни-
чара су на СЦ-у „Младост” савладали
Раднички из Ковина са 2:0, пред око
300 највернијих симпатизера. Попу-

ларна „дизелка” је од самог почетка
утакмице била тим који доминира и
ствара прилике, али је одлука о побед-
нику пала тек у другом полувремену. 

После једне гужве у шеснаестерцу
гостију, у 67. минуту, најбоље се сна-
шао Зоран Матић, који је довео Желе-
зничар у вођство. Само четири минута
касније мрежу Радничког је погодио и
Бранислав Тошић и тако поставио ко-
начан резултат.

Тренер „дизелке” Синиша Радуло-
вић поверење је поклонио екипи у са-
ставу: Митровић, Митић, Смедеревац,
Благојевић (Анђелковић), Сарић, Пе-
штерац, Вулетић, Текијашки, Тиодо-
ровић (Матић), Тошић и Стајчић (Сто-
јановић).

Железничар је сада на петом месту,
са четрнаест бодова.

Своје навијаче су обрадовали и фуд-
балери старчевачког Борца. Пред ма-
лим бројем гледалаца они су на свом

терену победили Јединство из Новог
Бечеја са 4:2 и тако потврдили да има-
ју квалитет за овај ранг такмичења.

Миљан Блазовић, тренер Борца, ри-
валу је супротставио следећи састав:
Луковић, Јовановић, Божановић, Вој-
новић, Живковић, Вучић (Перовано-
вић), Станисављевић, Ђаковић (Ста-
нојевић), Ђукић и Вењац (Јанковић).

Мрежу ривала је начео Звонко Ђа-
ковић на самом почетку сусрета, да би
гости у 21. минуту стигли до изједна-
чења. Ипак, теренску иницијативу до-
маћих крунисао је Божановић у 33.
минуту, па су Старчевци на одмор
отишли с минималном предношћу. У
наставку меча Борац је заиграо још
агилније, а мрежу ривала су погодили
и Јанковић и Вучић. У финишу је Је-
динство само успело да ублажи пораз.

Борац је тренутно на дванаестом
месту, са једанаест бодова.

А. Ж.

Упркос бројним проблемима
са аутомобилом, наш ас
успео да оствари велики успех

Најбољи српски аутомобилиста Ду-
шан Борковић, наш суграђанин, ус-
пео је да увећа бодовни салдо у ового-
дишњој сезони Светског шампионата
туринг аутомобила. Иако је имао про-
блема са аутомобилом, он је и на ста-
зи у Шангају показао да заузима сам
врх светског аутомобилизма.

Популарни Дуца је у обе трке стар-
товао из шестог реда, као дванаесто-
пласирани, али је врло брзо напредо-
вао, па се пробио за два места. Ипак, с
недовољно добрим притиском у гума-
ма, проблемима са сплитером, који је
отпадао, као и са отежаним управља-
њем предњим делом „шевролета”, во-
зач „НИС–Петрол и Кампос рејсинг
тима” трпео је оштећења на стази.

Иако му је главни инжењер екипе
саветовао да се врати у бокс, Дуца је
одрадио целу трку до краја, завршив-
ши је као дванаести, с обзиром на то
да је већ после четири круга знатно
потрошио гуме. А узрок оштећења
био је прилично бизаран – Холанђа-
нину Тому Коронелу, који је возио ис-
пред Борковића, отпала је камера под
Дуцин аутомобил и покидала му
предњи део. Срећом, чланови тима
успели су да отклоне недостатке до
почетка друге трке.

Борковић је поновио фантастичан
старт и домогао се деветог места, али
му је проблем са управљањем задавао

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године •„Панчевац” је недељник и излази четвртком • Оснивач листа „Панчевац”: Акционарско друштво за
новинско-издавачку делатност „Панчевац”, Панчево, Трг краља Петра I број 11 • Привремени заступник државног капитала: Александар Вучковић • Генерални директор: Драгана Кожан • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик директора и главног и одговорног уредника: Александар Живковић • Редакција: Драган Вукашиновић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Драгана
Младеновић, Јордан Филиповић, Зоран Спремо • Фото-репортер: Богдан Петров • Технички уредник: Александар Милошевић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи),
013/300-820 (рачуноводство), 013/300-830 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415 05 код „Banca Intesa”
Панчево и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају • Рекламације
се примају у року од седам дана  • Штампа „Политика штампарија” д. о. о., Македонска 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике Србије уписан је под регистарским
бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs 

Мирољуб 
Штављанин,
кошаркаш:
– Викендом је увек не-
ка утакмица, па ће тако
бити и овог пута, а на-
помињем да играм за
КК „Тамиш”. Пошто во-
лим да возим бицикл,
део викенда ћу прове-
сти на њему.

Иван Мартић, 
скејтер:
– Бавим се спортом, а у
суботу ћу имати обавезе
баш у вези с тим. Обожа-
вам да возим скејт, а ми
у Панчеву имамо одличну
стазу, па ћу нешто вре-
мена провести и тамо.

Душан Папулић,
ученик:
– Викендом волим ду-
же да спавам, што зна-
чи да ће тако бити у
суботу и недељу. Биће
доста слободног време-
на, које ћу потрошити
гледајући ТВ и играјући
игрице. 

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Б. Петров З. Спремо

Опадање

Дао бог да „Хигијенин” „паук” поживи.

Од времена када он плете мрежу по Панчеву, мало њих се усу-

ђује да паркира аутомобил на место за инвалиде.

Мада, ни овај наш зглавкар нема баш комплетну опрему.

На пример, краке за подизање опалог лишћа.

Ни опалих саобраћајних знакова.

Нада

Добро је ако Евангеличка црква у центру наше вароши није под

заштитом државе као споменик културе.

Иначе ће проћи као Каћурина штампарија, као „Штука”, као

стара Пивара, као...

Овако, за овај храм и његов зид можда још увек има наде.

Све до коначног пада.

ћу се до краја шампионата борити као и
увек. То сам и сада учинио, нисам желео
да одустанем, иако је аутомобил био не-
исправан. Све је ово једно огромно иску-
ство за мене и једва чекам трку у Јапану
– рекао је Дуца.

А онда је објављено да је легендарни
Себастијан Лоеб кажњен дисквалифика-
цијом, што је аутоматски значило про-
мену редоследа. Тако је наш суграђанин
трку завршио као деветопласирани, што
му је донело два нова бода.

Следећа рунда WTCC-a биће одржана
на легендарној стази „Сузука” у Јапану,
25. и 26. октобра.

А. Живковић

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Елегија

Безбедносни стубићи код пешачких зона нису баш сасвим без-

бедни.

Или их је неко користио уместо бејзбол палице или су већ при-

ликом укопа били склони паду.

„Ако смо пали, били смо паду склони”, одавно је испевао

мудри Бранко Миљковић.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

МАКСИМАЛАН УЧИНАК – КОНАЧНО!

СВЕТСКИ ШАМПИОНАТ ТУРИНГ АУТОМОБИЛА

ДУЦИ ДВА БОДА ИЗ ШАНГАЈА

велике муке. Борбен као лав, издржао
је јаке болове у рукама приликом сва-
ког скретања удесно због потешкоћа с
воланом. Наш суграђанин је притом
морао да пази да не оштети аутомо-
бил, па је био принуђен да током трке
пропусти неке ривале. Коначно, по-
сле драматичног финиша прошао је
кроз циљ тик иза клупског колеге Ва-
лента, а испред возача „ладе” – Томп-
сона, као десетопласирани.

– После низа невероватних околно-
сти на стази, које не знам више ни ка-
ко да назовем, али и моје огромне же-
ље да извезем обе трке, овај бод ми је
велики као кућа. Могу да обећам да


