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За говорницом је поново
„варничило”, али уз 
међусобно уважавање

Обезбеђено 153 милиона
динара за јавне службе 
и предузећа

ЛСВ тражила да се 
будући споменик 
Книћанину „претопи” 
у ђачке ужине

Скупштински живот у локалном пар-
ламенту коначно је поново постао за-
нимљив и динамичан, јер су демо-
крате изгледа решиле да озбиљно ра-
де свој посао опозиције откад су пре
нешто више од месец дана напустиле
власт. Спорења одборника ДС-а и
ЛСВ-а с колегама из СНС-а и функ-
ционерима владајуће странке, која су
виђена на заседању у среду, 21. окто-
бра, била су цивилизована и пуна ме-
ђусобног уважавања, али су истовре-
мено довољно јасно повукла границу
између ова два политичка табора.

Главне теме о којима се распра-
вљало биле су ребаланс буџета, суд-
бина Градског стадиона, подизање
споменика Стевану Книћанину и
фамозна ужина за школу „Мара
Мандић”, али и друге основне школе
у Панчеву.

Образлажући предлог ребаланса,
Предраг Живковић, већник задужен
за финансије, рекао је да ће приходи
градске касе бити увећани за 153
милиона динара. Највећи део тог
новца добијен је захваљујући томе
што је од пореза на имовину напла-

Одбојка је опет 
у моди
» страна 38

ћено додатних 48 милиона динара,
од пореза на зараде 30 милиона, а
остали приходи буџета су повећани
за још 52 милиона, па ће укупни јав-
ни приходи Града до краја године
износити 5,7 милијарди динара.

Поменуто увећање биће расподе-
љено тако што ће основно и средње
образовање добити нешто више од

Гола музика: Италија,
енергија и емоција
» страна 13

на), ГСА (13 милиона), ТОП (3,2 ми-
лиона), ЈКП „Долови” (2,4 милиона)
и месне заједнице које ће добити још
нешто више од милион динара.

Зоран Јовановић (ДС) није желео
да коментарише начин расподеле
новца, али је оштро критиковао на-
чин остваривања јавних прихода
Града. Он је рекао да је републичка

тих 85 милиона вратите у републич-
ку касу и тиме допринесете грандио-
зном успеху фискалне консолидаци-
је, коју је остварила Влада на челу с
Вучићем. Овако драстично умањење
трансфера приморало је све локалне
самоуправе да преко повећања поре-
за на имовину скидају кожу с леђа
грађанима и угрожавају пословање
привредних друштава. У време када
смо ми имали власт приход од поре-
за на имовину никада није прелазио
180 милиона динара, а сада је про-
јектован на на 555 милиона, уз ви-
шак од 48 милиона. То значи да гра-
ђани, у страху од ригорозних санк-
ција, прво плате порез, па онда гле-
дају да ли ће имати чиме да нахране
своју децу – рекао је Јовановић.

Реплицирала му је Сузана Јовано-
вић, чланица Већа задужена за соци-
јалну заштиту, рекавши како је при-
ход од пореза на имовину повећан
захваљујући томе што је број поре-
ских обвезника утростручен с нека-
дашњих 9.000 на 30.000, колико их
је сада евидентирано. Она је додала
да је све то део политике републичке
али и локалне власти да се ствари у
држави доведу у ред.

– Мислим да је то добро. Да нам је
свима тешко – јесте, јер су обавезе
велике, али ако ћемо да будемо уре-
ђено друштво и да нам раде сви си-
стеми који зависе од јавних прихода,
а то су социјала, образовање, спорт,
култура, акциони планови за запо-
шљавање, сматрам да тај новац и те
како има сврху. А ми се трудимо да
он буде довољно јавно трошен и да
грађани виде како смо унапредили
све ове делатности – оценила је ова
чланица Градског већа.

» Наставак на страни 5

власт панчевачку „гурнула” у пози-
цију да због драстичног умањења
трансфера новца из српске касе „гу-
ли кожу с леђа” пореским обвезни-
цима како би надоместила недоста-
јући новац.

– Ове године имате трансфер из
републичког буџета од свега 85,5
милиона динара, што је понижавају-
ће мало. У време када смо ми прави-
ли буџет трансфери су били између
400 и 600 милиона. Предлажем да

10 милиона, здравство скоро 13 ми-
лиона, а култура додатна 44 милио-
на динара. Највећи део новца наме-
њеног култури, односно 27,5 милио-
на, биће употребљен за плаћање дуга
Градске библиотеке Пореској управи
због вишегодишњих проневера бив-
ше шефице рачуноводства те уста-
нове. На већа средства могу рачуна-
ти још Дирекција за изградњу и уре-
ђење Панчева (23 милиона динара),
предшколско васпитање (4,5 милио-

Екологија/просвета
Улагање у будућност
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Хроника
Цена до даљег

остаје иста
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Село
План инвестиција биће

испуњен
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Култура
У потрази за

традиционалним
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Друштво
Оранице да добију

млади
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Спорт
„Дизелка” стала у

Шиду
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„Панчевац” од новембра на новој адреси:

Вука Караџића 1
у старој Техничкој школи

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

„РЕАНИМАЦИЈА” РАДА ПАРЛАМЕНТА

Тамо негде,

на оном трулом

Западу, измислили

су аутомобил 

који иде 1.609 

километара на сат.

Ту брзину достиже

за 55 секунди.

Има, кажу,

135.000 коњских

снага.

И за минут

потроши 1.500

литара бензина.

А после се 

жале на загађење

и климатске

промене.

Ми смо 

европска сиротиња

и таквих проблема

немамо.

Ем се 

еколошки возимо,

ем рекреирамо,

ем лешкаримо

истовремено.

Да могу и 

Црногорци да

нам позавиде.

ЗАВИСТЗАВИСТ



вљиван, владала велика еуфорија –
да се говорило о процвату Долова и
околине, новим радним местима и
светлој будућности, али да  (на том
ветрогенератору – макети) „пропе-
лер одавно мирује”. У преводу – цела
прича делује као мрка капа...

Али, да ли је баш тако?! У разгово-
рима с људима из Долова и околних
места може се штошта сазнати.

Пре свега, то да је фирма „Conti-
nental Wind Serbia” (у којој власнич-
ки удео има муж „чувене” Лидије
Удовички) још од 2007. године
озбиљно загризла да на ободу Пешча-
ре изгради први ветропарк у Србији.

Прича се и да су „континенталци”
већ прескочили безброј процедурал-
них препрека и стигли надомак ци-
ља, односно да ће инвестиција вред-
на 280 милиона евра стартовати у
пролеће следеће године, када би по-
сао на градилишту требало да добије
триста људи. Касније би се догодило
још много корисних ствари – од мо-
дерне путне инфраструктуре, до тога
да би, рецимо, ковинска општина го-
дишње приходовала преко десет ми-
лиона евра.

У прилог тим оптимистичким
претпоставкама Доловци (и остали)
истичу и то да су се многи од њих већ
солидно опарили од продаје не баш
тако плодних парцела (у том делу
Пешчаре), као и да непрофитабилна
удружења (спортисти, ловци, вина-
ри...) добијају најмање педесетак хи-
љада динара годишње од поменуте
компаније.

Ха, па не би се ваљда пословично
пословни Амери тек тако расипали!

У сваком случају, о овоме ће тек
бити речи... Ј. Ф.

Лакрдија, очигледна
Поново ради опозиција, поново ради опозиција... Не желимо да увре-
димо „лигаше”, који су све време гласни да гласнији тешко да могу
бити, али њихова малобројност у градској скупштини наводила нас је
последње две године на закључак да је локални парламентаризам мр-
тав. Али, тон тог филма појачан је на претходној седници, када су
глас пустиле и демократе; реанимација покојника је започета, што би
требало да радује свакога коме је блиска суштина појма демократија.

Најлакше је сада иронисати у вези са судбом (преосталих) деесова-
ца: док су били на власти све им је било потаман, а како из ње изле-
теше одмах приметише упадљиве градске проблеме; то ћемо препу-
стити кулоарима.

Више од овог српског политичког мејнстрима очи боде понашање
одборника владајуће већине (читај: СНС-а). Сигурни у себе, заправо у
неприкосновеност њиховог глобалног лидера, толико су незаинтере-
совани за рад Скупштине да делују надмено, као да су ванземаљци
или богомдани властодршци, а не представници грађана, својих ком-
шија.

У ствари, најбоље поређење каже да напредњаци делују као што су
деловале демократе у претходном сазиву Скупштине. Знамо како су
деесовци потом прошли...

**  ** **
Принцип рада таблоида у сваком кутку планете Земље је идентичан:
није важна информација, тј. њена тачност и прецизност, нити вест,
односно њена објективност и актуелност, већ само и једино начин на
који се „ствар” пласира: већ у наслову распали из све снаге, буди по-
грдан и примитиван, а то у комбинацији са „крвавом” фотком тера
публику да се пали и жари. Па и није битно што тиме и информаци-
ја и вест престају то да буду.

Лепо је то што су се београдски таблоиди заинтересовали за хума-
ну причу током које је две недеље прикупљан новац за ужину клина-
ца из школе „Мара Мандић”; њихове наслове маса чита. Али, тзв. ко-
леге пост фестум убише од малтретирања организаторе ове озбиљне
акције, чија идеја није била да се медијски експонирају, већ да завр-
ше важан посао. Када задоцниш с реакцијом 15 дана намеће се пита-
ње у чему је твој (професионални) проблем. Замислите да је „Поли-
тика” читаве две недеље пошто је Армстронг у директном те-ве пре-
носу рекао: „Ово је мали корак за човека, али велики за човечанство”,
те факте пренела испод назнака типа „Ексклузивно!”, „Најновија
вест” или „Скандалозно”. Просељачио се данас просечан медијски
конзумент на фарми, надрогирала га велика браћа и постаде блуд-
ник-кибицер, у пару.

Новац за ужину је, хвала на питању (што би реко Миша Васић),
обезбеђен. Јавите се, другарице и другови таблоиди неком новом при-
ликом, и то на време, ако стварно хоћете да помогнете, а не само да
дижете сопствени тираж.

**  ** **
Смрди Панчево. И задимљено је. Увек.

Али, кад год крене сезона грејања, надлежни из јужне индустријске
зоне и они што примају плату да би бринули о заштити животне сре-
дине, понављају исту мантру: градски епицентар је пун дима јер су
(неваљали) грађани дрвима и угљем натоварили индивидуална ложи-
шта.

Биће и да су зими за постојање керећих гованаца која ципелама те-
глимо по централној пешачкој зони криви пси индивидуалци, бећари
што се с ланаца отргну и побегну од власника из дворишта у центру
града не би ли се на улици олакшали. Жестоко.

Испада да је лако зими наћи кривце за расуло. Срећом, овде се жи-
ви и током осталих годишњих доба, па су ствари мало очигледније...

теке настале тако што је једна од за-
послених годинама несметано крала
део доприноса радницима Библио-
теке? Ко ће да извлачи Апотеку из
буле? Неће ваљда бивша директорка,
која је и приредила ту представу.

И докле више с том ужином? Да се
наши градски прваци тако деранжи-
рају због кифли и сендвича! А толи-
ко још паметних инвестиција ваља
реализовати новцем пореских обве-
зника.

Д. М.

Ко то (не) верује
у ветрењаче?!

У јеку фрке о „телепромптерованим”
транскриптима покрајинског преми-
јера и становите господичне Удович-
ки, београдски недељник с вишеде-
ценијском револуционарном тради-
цијом објавио је репортажу која се
додирује с темом нареченог разгово-
ра. Наиме, док се Пајтић опирао по-
лиграфисању у домаћој режији, је-
дан од прекаљенијих новинара листа
„Време” запутио се ка ободима Де-
либлатске пешчаре трагом приче о
ветропарковима, како би истражио
шта се догодило с том „запаљивом”
инвестицијом.

И тамо, на земљишту у катастар-
ској области Мраморак, није могао
много тога да уочи изузев њива које
локални паори и даље вредно обра-
ђују, али и минијатурног веторгене-
ратора испред доловачке Месне за-
једнице. На крају писанија аутор на-
води да је тада (пре око шест годи-
на), када је пројекат помпезно наја-

Ужина, 
па ужина!

Ово је да се излуди. Панчевачка
управа се толико брине о социјал-
ним давањима, а сви надигли дреку
због ужине за неке шврћане. И бар
да је брука остала на локалном ни-
воу, некако би се и гутало, него се
блам разлио диљем наше отаџбине
(мада је то „диљем” већ неко време
прилично дискутабилна тема).

Ужина, па ужина! Што медији ма-
ло не пишу о споменику Книћанину?
А то неће бити обичан споменик, јер
је то, како записа градоначелник, на-
чин да се градска власт на артикули-
сан начин обрати суграђанима.

Ужина, па ужина! А ко ће да закр-
пи рупе на рачуну Градске библио-

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Бели противу црних. Ко може дуже?

У Народној башти, пре кише

Снимио Никола Стоилковић

• Он пије ко Рус, а пуши ко Турчин. Једном речју, прави Србин.

• Ја сам тотално аполитичан. Мене уопште не интересује ко је на
власти, већ кад ћу да им видим леђа!

• Да бисмо живели све боље и боље, на добро смо морали да
заборавимо.

• Из ове коже се не може, сем ако нас не одеру.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАРОД СЕ И У ПАКЛУ МОЖЕ ОСЕЋАТИ КАО У РАЈУ, АКО СЕ 

С ЊИМ ДОБРО РАДИ НА ИДЕОЛОШКОМ ПЛАНУ.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 22. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 



Породици недостаје
25.000 евра за 
операцију

Борба за здравље деветогоди-
шњег дечака Владимира Ђор-
ђевића и после три године
траје. Још када је имао шест
година, дијагностикована му
је епилепсија, а затим су боле-
сти почеле да се нижу. Откри-
вени су му циста на мозгу, ту-
мор на бубрегу и на крају про-
ширење хипокомпуса на срцу.
Убрзо су извршене операције
бубрега и срца, а за захват на
мозгу, који је требало урадити
у Русији јер се у нашој земљи
такви захвати не раде, није
било новца. Четворочланој
породици Ђорђевић, у којој
само отац Синиша ради,
40.000 евра, колико је кошта-
ла операција, било је недости-
жан циљ. Уследиле су бројне
хуманитарне акције којима су
се суграђани одазвали. Међу-

тим, све што је прикупљено,
Ђорђевићи су потрошили на
операције које су искрсле у
међувремену и на контроле.

У међувремену су Ђорђеви-
ћи сазнали да операција цисте
на мозгу може да се изврши
на истој клиници у Турској где
је Влада оперисао срце, по
знатно нижој цени – 27.000
евра. Међутим, скромној по-
родици то не значи много с
обзиром на то да тренутно на
рачуну има свега 2.500 евра, а
дечаков отац већ је дигао кре-
дит за синовљево лечење, те
ни задуживање у банци више
није могуће.

Да зло буде веће, на послед-
њој Владиној контроли, почет-
ком октобра у Београду, лека-
ри су утврдили да се промена
на мозгу проширила с леве на
десну хемисферу мозга. Због
тога му је повећана доза лека.

– Влада тренутно узима сва-
кодневно преко десет таблета
и у односу на телесну тежину
уноси 60 одсто лекова, а опти-
мално је 45. Терапија више не
може да се повећава, јер он не-
ма један бубрег. Ово је макси-

мална доза коју сме да узима,
а резултати су му гори него
пре – каже Синиша Ђорђевић.

Он је захвалан свима који
су до сада поклонили новац за
Владино лечење, али за деча-
кову победу у борби против
болести недостаје још новца.
Због тога позивамо све људе
добре воље да помогну нашем
малом суграђанину да оздра-
ви. Кутије за прикупљање по-
моћи налазе се у објектима
Апотеке Панчево, у супермар-
кетима „Дис” и „Идеа”, у про-
давници „Уради сам”, као и у
згради Суда. После годину да-
на хуманитарни СМС број је
укинут, али се новац може
уплатити на рачун број: 340-
32110017-94, код „Ерсте бан-
ке”, с назнаком „помоћ за
Ђорђевић Владимира”, као и
из иностранства ибан:
РС35340764316401299932,
СИФ-код: ГИБАРС22, контакт
djordjevicsinisa86@gmail.com.

И. П.

НАЈАВА ПОКРАЈИНСКЕ СЕКРЕТАРКЕ 

ЗА ЗДРАВСТВО

Нови скенер 
за Општу болницу

Четвртак, 22. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

АКТУЕЛНО 3

Услови у собама
језиви

Министри здравља
обилазили одељење,
а од помоћи ништа

У оквиру акције „Прва помоћ”
за реконструкцију Интерног
одељења Опште болнице Пан-
чево, коју су покренули Скуп-
штина града Панчева и „Пан-
чевац”, прошле недеље у соби
308 на трећем спрату тог оде-
љења постављена су два нова
прозора и врата. Новац за за-
мену дотрајале столарије пан-
чевачкој болници је поклонио
наш суграђанин чија се мајка
лечила на Интерном одељењу.
Др Новица Ђорђевић, заменик
директора Опште болнице за
интернистичке гране и коор-
динатор акције „Прва помоћ”,
каже да је оваква, наизглед ма-
ла помоћ изузетно значајна.

– У име пацијената, руко-
водства и запослених у панче-
вачкој болници овом прили-
ком захваљујем донатору, јер
је то велика помоћ за нас. До-
трајали прозори су нам задава-
ли доста мука, па је тако про-
шле године једно стакло пало
пацијенту на главу. Због тога
су нам неопходни нови прозо-
ри и врата и за друге собе, ка-
ко се то више не би дешавало –
објаснио је Ђорђевић.

На трећем спрату Интерног
одељења лече се пацијенти ко-
ји пате од болести бубрега и

„ПРВА ПОМОЋ”, НАСТАВАК

ДОПРИНОС ГРАЂАНА ДРАГОЦЕН

крви, а услови у собама у који-
ма они бораве су језиви. То-
ком последњих деценија то
одељење су обилазили сви ми-
нистри здравља, али до сада
од републичких власти помоћ
није стигла. Већ годинама се
чека комплетна реконструк-
ција Интернистичког блока,
коју ће финансирати Покраји-
на. Према речима надлежних
из Покрајинског секретарија-
та, новац је обезбеђен, али је
дошло до проблема с пројек-
тантском кућом из Новог Сада

која је направила пројекат за
реконструкцију, који према
мишљењу наших стручњака
из ЈП Дирекције за изградњу и
уређење Панчева није добро
израђен, због чега ће та про-
јектантска кућа бити тужена.

Док не буде почела ком-
плетна адаптација, остаје
отворен позив грађанима
Панчева да се укључе у акцију
„Прва помоћ” и тако сами се-
би помогну. Захваљујући ма-
лим привредницима, поје-
динцима, као и предузећу

„Телеком Србија”, које је
обезбедило једину велику до-
нацију, до сада је адаптирано
више од десет соба на трећем
и четвртом спрату Интерног
одељења. Сви који желе да до-
принесу уређењу тог одељења,
могу се јавити др Новици
Ђорђевићу на број телефона
062/804-86-45. Најпотребни-
ји су тренутно прозори и вра-
та, кревети и нови подови, а
ургентна је и адаптација тоа-
лета, који су у веома лошем
стању. И. Предић

Захваљујући нашим сугра-
ђанима, који су по ко зна ко-
ји пут показали емпатију и
хуманост, ђаци Школе за
основно и средње образова-
ње „Мара Мандић” Панчево
имаће бесплатну ужину у пр-
вом полугодишту ове школ-
ске године. Након што је ло-
кална самоуправа у јануару
ове године, како тврде над-
лежни из школе „Мара Ман-
дић”, престала да финансира
оброке за ђаке, руководство
те образовне установе је, уз
подршку Културног центра
Панчева, 29. септембра по-
кренуло акцију „Буди хуман
– сакупи ужину за дружину”.

Да би сви ђаци, њих сто де-
ведесеторо, сваког дана има-
ли обезбеђен оброк, требало
је прикупити 180.000 дина-

ра, што је и постигнуто ових
дана. Највећи донатори су
били Културни центар Пан-
чева, који је организовао три
извођења представе „Мачак у
чизмама”, чији је приход од
карата (51.250 динара) упла-
ћен школи, као и фирма
„Панмаркетинг” (30.000 ди-
нара). Велики допринос ак-
цији дали су и ученици
Основне школе „Јован Јова-
новић Змај”, који су само-
стално спровели акцију при-
купљања новца за своје вр-
шњаке. Колектив школе
„Мара Мандић” захваљује
свим донаторима и грађани-
ма добре воље који су уче-
ствовали у акцији и доприне-
ли да се сакупи довољно нов-
ца за куповину ђачке ужине.

И. П.

УСПЕШНО ЗАВРШЕНА АКЦИЈА ШКОЛЕ

„МАРА МАНДИЋ”

Грађани прикупили
новац за ужину

Друштво одгајивача расне
живине, голубова, кунића и
птица из нашег града тради-
ционално ће организовати
јесењу изложбу, као и берзу.
Та манифестација ће бити
одржана у недељу 25. окто-
бра, у Пољопривредној шко-
ли „Јосиф Панчић” на Ново-
сељанском путу. Посетиоци

ће моћи да виде, купе и про-
дају изложене животиње и
птице од раних јутарњих ча-
сова до 15 сати.

Организатори изложбе и
берзе нагласили су да је са-
да акценат стављен на љуби-

теље голубова – младе наде,
што ће додатно допринети
развоју панчевачких одгаји-
вача. Како смо сазнали, ни
овог пута неће бити дозво-
љен унос и продаја заштиће-
них врста птица и животи-
ња, а домаћини апелују на
посетиоце да не уништавају
зелене површине у двори-
шту школе „Јосиф Панчић”.
Ова манифестација година-
ма окупља више хиљада из-
лагача и посетилаца, што је
сврстава у ред највећих и
најугледнијих у Србији.

Вредно је истаћи да пан-
чевачки голуб панука заоку-
пља све већу пажњу јавно-
сти, а после првог прикази-
вања у иностранству, које је
забележено 2012. у Лајпци-
гу, овог новембра наши су-
грађани ће пануку предста-
вити и на међународној из-
ложби у француском граду
Мецу. С. Д.

ИЗЛОЖБА И БЕРЗА РАСНЕ ЖИВИНЕ, 

ГОЛУБОВА, КУНИЋА И ПТИЦА 

Панчево поново 
домаћин

Најпотребнији прозори, врата, кревети, нови подови и адаптација тоалета

Ове недеље у Панчеву је бо-
равила др Весна Копитовић,
покрајинска секретарка за
здравство, социјалну поли-
тику и демографију. То је
била прилика да од ње поку-
шамо да сазнамо када ће
скенер у Општој болници
Панчево бити поправљен.
Др Весна Копитовић је изја-
вила да је новац одобрен и
да ће га ових дана болница
добити. Она је оценила да је
Панчеву апсолутно неопхо-

дан још један скенер и наја-
вила да ће у буџету Покра-
јинске владе за наредну го-
дину бити планирана набав-
ка још једног апарата за
панчевачку здравствену
установу, али и за друге бол-
нице у округу, као што су
Ковин и Сента. Подсетимо,
скенер у Општој болници не
ради од средине септембра,
а за поправку је неопходно
осам милиона динара.

И. П.

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ВЛАДЕ ЂОРЂЕВИЋА ПОГОРШАНО

Победио две болести, на реду још једна борба

У ПЕТАК У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Јубиларни концерт „Абрашевића”
Сви љубитељи фолклора
имаће прилику да у петак, 23.
октобра, од 18.30, у Култур-
ном центру уживају у концер-
ту Културно-уметничког дру-
штва „Абрашевић”, који ће
бити приређен поводом вели-
ког јубилеја. Наиме, породица
„Абрашевић”, која живи и ра-
ди у 16 градова у Србији, обе-
лежиће на овај начин 110 го-
дина свог постојања.

– Панчевачки „Абрашевић”
основан је у мају 1937. године
као огранак истоименог бео-
градског друштва и самостал-
но ради већ 78 година. Поред
свима добро познатих панче-
вачких „абрашевићеваца”, на
концерту ће своје умеће пред-

ставити и чланови огранака из
Ваљева, Смедеревске Паланке
и Прокупља – најавила је Лела
Стојнов, председник панче-
вачког „Абрашевића” и нека-
дашњи играч, а сада ветеран
тог друштва.

Програм који очекује пан-
чевачку публику биће заиста
импресиван, те овај концерт
никако не треба пропустити.
Улазнице коштају 200 динара
и могу се купити у четвртак,
22. октобра, од 18 до 21 сат, у
просторијама „Абрашевића”
на првом спрату у Дому омла-
дине или на дан концерта, од
17 сати, на благајни Култур-
ног центра.

Д. К.



СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Донација за
Mедицинску школу

Чланице Форума жена Соци-
јалистичке партије Србије
уручиле су поклон Медицин-
ској школи „Стевица Јовано-
вић” у четвртак, 15. октобра,
обогативши њену библиотеку
за више од сто књига. Реч је
углавном о стручној литерату-
ри из свих области медицине,
а у овој донацији место су на-
шла и дела популарне и у све-
ту награђиване белетристике.

Сваки вид донације је ве-
лика помоћ у времену у ко-

јем живимо – нагласило је
руководство те школе, за-
хваљујући на поклону.

Маја Миловановић, пред-
седница Форума жена СПС-а,
истакла је да је успешној ре-
ализацији ове акције посеб-
но допринела Весна Драго-
јерац, чланица Председни-
штва тог тела, и најавила да
ће у наредном периоду Фо-
рум поклонити књиге и дру-
гим школским библиотека-
ма на територији града.

Покрет социјалиста подсећа
да је 18. октобар Европски дан
борбе против трговине људи-
ма и подржава све мере које
Министарство рада и запо-
шљавања предузима како би
се открили и отклонили про-
блеми у овој области.

„Све жртве трговине људи-
ма, када се препознају, улазе
у систем заштите, јер је Ми-
нистарство рада донело уред-
бу којом омогућава њихову
преквалификацију и запо-
шљавање. Жртве су у Нацио-
налној служби за запошљава-
ње препознате као рањива ка-

тегорија и имају предност при
запошљавању”, каже се у са-
општењу Градског одбора ове
странке.

Покрет упозора-
ва да свако од нас
може постати
предмет ове кри-
миналне тргови-
не, па је зато вео-
ма важно да се
јавност упозна са
опасностима које
ту вребају, јер че-
сто „ни сама жр-
тва није свесна шта се с њом
дешава”. Нарочито је важно

да се деци основношколског
узраста и средњошколцима,
као и другим осетљивим гру-
пама превентивно укаже на

све видове махина-
ција и овакве екс-
плоатације.

„Када је реч о
кривичном гоњењу
починилаца, судски
поступци предуго
трају, што жртве
онемогућава да
трауматично иску-
ство оставе иза себе

и поново стекну контролу над
својим животом. Свуда у све-

ту се трговина људима трети-
ра као организовани крими-
нал. Србија још увек нема бу-
џетску линију из које би се из-
двајала средства за сузбијање
трговине људима и то је један
од проблема чије би решава-
ње допринело ефикаснијим
резултатима у овој борби”, за-
кључује Покрет социјалиста.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 22. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Зоран
Спремо

Осим на локалне и покрајинске изборе,
можда ће се догодити да грађани Србије
с правом гласа буду морали да излазе на
биралишта због још једног изјашњавања.
Реч је о евентуалном референдуму, за
који се залаже Лига социјалдемократа

Војводине, односно о питању да ли
странцима омогућити да купују српске
државне оранице. Истовремено социјал-
демократи Бориса Тадића бавили су се
нашом најболнијом комуналном темом
– новом депонијом, у односу на коју је

грађење оног чувеног Скадра на Бојани
постало пример ефикасне оперативе.
Коначно, „Двери”, од којих се то можда
није очекивало, позабавиле су се најпо-
пуларнијом нашом и светском темом –
фудбалом.

ПАНЧЕВАЧКА ОПОЗИЦИОНА СЦЕНА

О ЗЕМЉИ, ДЕПОНИЈИ И ФУДБАЛУ

Социјалдемократска странка
– Борис Тадић, као и многи
наши суграђани, поставља
питање када ће прорадити
нова депонија и када ће
смеће престати да се депо-
нује на стару, „која из дана
у дан расте”. Та партија
сматра да је недопустиво да
се још увек близу центра
града ствара „вештачко бр-
до од смећа”, као и то што
је врло мало учињено на
његовом разврставању.

„У другим градовима
правилним управљањем
овим пословима остварују
се чак и значајни приходи,
а ми смо сведоци да је у
Панчеву проблем и редовно
изношење смећа. У послед-
њих двадесетак дана су
многи делови града, па и
сам центар, под смећем и
лишћем које лети из кон-
тејнера и са улица, а град
личи на једно велико сме-
тлиште. Иако видимо по
једног или два радника ’Хи-
гијене’ који се труде да то
сакупе, то све је недовољно
без озбиљне акције”, каже
се у саопштењу СДС-а, које
је потписао Срђан Мико-

вић, председник Градског
одбора, и подвлачи се да не
би смело да се барата изго-
ворима као што је лоше
време или то што дува јак
ветар.

Ова странка, уз подсећа-
ње да још увек нема одгово-
ра на питање ко је одгово-
ран за нестанак огромне ко-
личине шљунка с нове депо-
није, сматра да није понуђе-
но ни одговарајуће решење
за проблем паса луталица,

који се у чопорима слобод-
но крећу по граду и окол-
ним местима.

Грађани су у досадашње
опремање и рад „Хигијене”
уложили много, па се због
тога захтевају и резултати –
закључује ова странка.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Град као велико 
сметлиште

Српски покрет „Двери”
тражи од одговорних у
свим фудбалским савези-
ма, а поготово од јужноба-
натског, да у најскорије
време донесу одлуке које
би све клубове у јужноба-
натској А и Б лиги обавеза-
ле да формирају селекције
пионира и омладинаца и
такмиче се у првенственој
лиги. Та странка сматра да
омладинци своје утакмице
треба да играју пре дуела
сениорских екипа, и то са-
мо с главним судијом, као
што се то радило деценија-
ма, све до 2012. године.

„Тада је непромишље-
ном и непотребном одлу-
ком Јужнобанатског савеза
одређено да омладинске
екипе играју невезано од
сениорске, с тројицом су-
дија и делегатом, што је до-
принело драстичним пове-
ћању трошкова и дуплој
организацији сусрета. Све
то је за клубове постало до-
датно нерешиво оптереће-
ње и трошак, тако да је до-
шло до гашења омладин-
ских екипа”, каже се у са-
општењу овог покрета.

Уколико се то не реши,
сматрају „Двери”, убрзо
може доћи до смањења
броја играча и гашења
клубова.

„Има ли смисла издваја-
ти новац из буџета града за
фудбалске клубове у ју-
жнобанатској А и Б лиги
када клубови у том рангу

такмичења нису обавезни
да имају млађе селекције,
пионире и омладинце, ко-
ји су у такмичарском пого-
ну?”, пита ова странка.

„Двери” на крају под-
влаче да без млађих селек-
ција нема ни стварања
квалитетних играча за се-
ниорску екипу и подсећају
на значај спорта у одраста-
њу деце, њиховом физич-
ком развоју, као и у фор-
мирању позитивних дру-
штвених особина.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Обавезне млађе 
селекције

Лига социјалдемократа Вој-
водине је у недељу у Белој
Цркви најавила да ће запо-
чети прикупљање потписа за
референдум на којем би се
грађани изјаснили да ли се
слажу с предлогом из новог
закона о пољопривредном
земљишту, који је у припре-
ми, и по коме ће и странци
моћи да купују тај наш др-
жавни ресурс. О томе је на
конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 20. окто-
бра, говорио Јован Петро-
вачки, потпредседник Град-
ског одбора ЛСВ-а.

– Иако у Уставу Србије пи-
ше да државно пољопри-
вредно земљиште не може
да се продаје, ми смо ипак
одлучили да се о томе изја-
сне грађани на референду-
му. Војводина би, као про-
стор где се налази највише
обрадиве земље, овим зако-

ном најдиректније била по-
гођена и оштећена. Ако је
држава већ одлучила да је
прода, онда је требало онима
који је обрађују, малим и

средњим пољопривредним
газдинствима, што би се за-
коном могло врло прецизно
дефинисати – рекао је Пе-
тровачки.

Он је прецизирао да ће на-
јављена акција трајати око
два месеца и нагласио како
очекује да ће бити прикупље-
но свих сто хиљада потписа,
колико је неопходно да би
одлука о референдуму била
донета.

Петровачки се том при-
ликом осврнуо и на одлуку
градоначелника да се ис-
пред зграде Градске управе
подигне споменик Стевану
Книћанину, рекавши да би у
граду требало „пре да се по-
забавимо проблемима жи-
вих, а не заслужних мр-
твих”.

– Ако већ воли да пресеца
врпце, градоначелнику би
било паметније да отвори
неки нови дечји вртић, а не
да децу извлачимо на том-
боли – закључио је потпред-
седник Градског одбора
ЛСВ-а.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Нема продаје без референдума

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Криминална трговина

Оно што данас називамо
ријалити шоу, није ника-
ква нова измишљотина. За-
баве за народ, и то оне нај-
ниже врсте, било је током
историје у различитим об-
лицима, само је она била
другачије крштена. Некада
давно су то биле крваве
борбе гладијатора, нешто
касније мало мање крвави
витешки турнири, а још ка-
сније корида, на пример.

Једино што је у наше до-
ба ново, то је телевизија.
Сада, да бисмо видели не-
што индискретно, док про-
лазимо улицом, више не

морамо да завирујемо кроз
лоше навучене прозорске
завесе. Имамо нови прозор
кроз који из сопствене фо-
теље можемо да гвирнемо
у туђ живот или кревет,
преко њега можемо да се
наслађујемо туђим свађа-
ма, слушамо туђе ступид-
не разговоре, а можда чак
и да пребројимо стидне
длачице испод нечијег по-
кривача. И то све путем
неколико телевизија са
свеопштом покривеношћу.

Свој допринос овој оп-
штој забави свесрдно даје и
наш јавни сервис, преносе-
ћи слична догађања из зда-
ња које су грађани своје-
времено мало потпалили.

И тако је Србија постала
један вееелики ријалити
шоу.

А у паузи између трућања
и блебетања неких Станија
и Кристијанија, неких Маца
Дискреција, Бабића и слич-
них умних ликова, у прили-
ци смо да чујемо и тешке
речи каквог важног медиј-
ског посленика, више пута
ухваћеног у лажи, а о томе
шта нас чека у будућности.
И тако смо, баш пре неки
дан, управо отуда обавеште-
ни да се у Србији процес из-
бацивања с фарми, из дру-
штва парова, братских кућа
и сличних важних скуп-
штинских простора одлаже
за најмање шест месеци.

Дакле, сигуран нам је са-
мо парцијални ријалити
угођај, звани локални и по-
крајински предизборни
шоу, с делимичним изба-
цивањем станара, а зависно
од тренутног укуса грађана.

Крешендо на национал-
ном нивоу се одлаже на
неодређено време и чека-
мо га с нестрпљењем да
видимо ко ће на крају
освојити највреднију на-
граду у држави.

Овај српски ријалити
шоу потрајаће сигурно још
годинама. Све док народ
СМС порукама, а нарочито
другим пригодним и при-
ручним средствима, не од-
лучи да изврши коначно
избацивање.

Као ономад, једне годи-
не, а 5. октобра.

ГЛЕДАЈУЋИ ПОПРЕКО

Одложено 
избацивање с фарми



Александар Фаркаш, већник заду-
жен за спорт, говорећи у прилог доно-
шења одлуке о преношењу права ко-
ришћења Градског стадиона са ФК
„Динама” на локалну самоуправу, ре-
као је како се ради о спровођењу поли-
тике да се сва спортска инфраструкту-
ра у јавном власништву стави под кон-
тролу Града. Он је додао да се на тај

» Наставак са стране 1

Јовановић је негирао тврдње о пове-
ћању прихода због раста броја обве-
зника и рекао како би у том случају
пореска стопа требало да буде ума-
њена, а уместо тога је она најпре по-
већана три пута, а потом је тај износ
дупло увећан када је Република про-
менила основицу за обрачун пореза.

Жива дискусија се проширила и
на тему ужине у школи „Мара Ман-
дић”, а иницирао ју је својим аманд-
маном лигаш Владан Кељевић. Он је
предложио да се 2,5 милиона динара
намењених подизању споменика
Стевану Книћанину испред Градске
управе преусмери за обезбеђивање
оброка за социјално угрожене уче-
нике. У расправу с чланицом Већа
Сузаном Јовановић о том питању
укључило се неколико одборника
опозиционих странака, па је на кра-
ју градоначелник Саша Павлов ре-
као да ће тај проблем до краја годи-
не бити решен захваљујући хумани-
тарној акцији у којој су прикупљена
неопходна средства, као и да ће бу-
џетом за 2016. новац за ужине бити
обезбеђен на системски и законит
начин.

ХРОНИКА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Четвртак, 22. октобар 2015.
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Традиција је увек у праву, како неко
рече, а оно што је добро, свакако не
треба мењати. Зато не чуди што још
увек има много породица које и даље
током јесени припремају зимницу.
Без обзира на приметну скупоћу по-
врћа које се користи за ову потребу,
као и на утрошени рад и време, иску-
сне домаћице не могу замислити да
у наредним месецима на трпезу пред
своје укућане не изнесу тегле с ра-
зним ђаконијама. На другој страни,
савремена жена, супруга и мајка има
све мање времена за такав посао.
„Све то може, чак и јевтиније, да се
купи у продавници”, рећи ће оне и
завршиће причу о овој теми. Оно
што је приметно – још увек се, бар по
укусу, разликује оно справљено у до-
маћој радиности од оног кад инду-
стрија умеша прсте. А шта о томе ка-
жу Панчевци?

СТАНИСЛАВА БОДНАР, 
дефектолог у пензији:

– Морам прво да кажем да обожа-
вам паприку у сваком облику, а зато
сам и већину зимнице припремила од
овог поврћа. Паприке су код мене у
првом плану. Знам да има и домаћи-
ца које зимницу купују, али ја не оду-
стајем од мог начина прављења. Ово

је, по мом мишљењу, много укусније,
а не треба изневерити традицију.

ЉУБИНКА ПАВЛОВИЋ, трговац:
– Осим што продајем паприку на

пијаци, ја сам и домаћица. Живим у
Швајцарској и прво што сам урадила
кад сам стигла у Србију, било је да
направим зимницу. Ајвар и љутица
су нам омиљени. Паприку ољуштим,
испечем у рерни, а затим је 45 мину-
та кувам. Додам со, мало сенфа, ше-
ћер и сирће. Кад се то добро укува,
сачекам да се охлади и стављам у те-
гле. Проверено је добро.

ОБРЕН КАРАЈЧИЋ, 
машински техничар:

– Свакако да је понешто од зимни-
це спремљено и за ову зиму. Турши-
ја, купус, али и пекмез су већ у шпај-
зу. Навикао сам да то спремам и та-
ко је годинама уназад. Користим
старе породичне рецепте и увек све
испадне веома укусно. Ја радим та-
ко, али немам ништа против оних
који зимницу купују у продавници.

КАТИЦА ВИДА, пензионерка:
– Све припремим за зиму. Зимни-

ца је за целу породицу. Кад ја спре-
мам, све се поједе и наравно да су

сви задовољни. Ове јесени је доста
повољна и цена, па нам је лакше да
направимо оно што желимо. Ипак,
разумем и младе домаћице које не-
мају времена или не желе да се баве
спремањем зимнице. Оно што сигур-
но знам, јесте да је домаће увек уку-
сније.

ЈЕЛЕНА САВКОВИЋ, студенткиња:
– Нисам направила зимницу. Све

је то много јевтиније кад се купи у
продавници. С обзиром на то да ћер-
ка и ја живимо саме, и не треба нам
много тога. Отприлике сам за ову се-
зону потрошила око 1.500 динара и
то је то. Знам да многи кажу да то
што купујемо у продавницама није
укусно као кад се спрема код куће,
али ја се не бих сложила.

ДРАГАНА ПОПОВ, продавачица:
– Увек се нађе времена за спрема-

ње зимнице. Волим све да спремам.
Ајвар, туршија, пинђур и купус су
обавезни. Такође, неколико врста џе-
мова не изостављам. Младе домаћи-
це које не спремају зимницу разу-
мем, јер је увек лакше кад то уради
неко други уместо њих, зар не?

Анкетирао С. Дамјанов

К. ВИДАО. КАРАЈЧИЋ Ј. САВКОВИЋ Д. ПОПОВ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СТЕ ПРИПРЕМИЛИ ЗИМНИЦУ?

Домаће слађе

Љ. ПАВЛОВИЋ

У недостатку бољег, сада се по ко
зна који пут диже морална пани-
ка због очигледног. На иначе
очекивану кандидатуру Косова за
чланство у Унеску цела је држава
стала на задње ноге и запенуши-
ла. Кажем – у недостатку бољега,
јер они на задње ноге да устају
морају свако мало, а запенушани
су ионако. Као успутна жртва по-
јавио се – ни крив ни дужан – др
Влада Костић, председник СА-
НУ, можете мислити. Тај озбиљ-
ни и угледни научник светског
гласа, за разлику од колега ака-
демика сумњивијег угледа и неја-
сних резултата који су деценија-
ма вриштали и кукали над ту-
жном судбином Србства Васко-
ликог, дакле, лепо је рекао оно
што је очигледно, као царево но-
во одело: да Косово није у саста-
ву Србије још од јуна 1999, ни
фактички ни правно, и шта сад
ми изводимо?

Ако мене питате, Косово је из
Југославије изашло још у перио-
ду 1981–1989, а из Србије одмах
након тога; знам, био сам тамо.
Што рече покојни и мудри Коча
Поповић још 1989: уз велики на-
пор од косовских Албанаца дали
би се направити Југословени; не-
ма тог напора који би од њих на-
правио Србе. И шта ми сада хо-
ћемо?

Ово је све исто пренемагање
као и остало: ритамо се и ври-
штимо поричући очигледне чи-
њенице и на крају их прихвати-
мо, али смо се барем ритали и

вриштали, па нам је ваљда од то-
га лакше. Није, али објасните ви
то Томи Николићу. Тај Тома Ни-
колић набусито је укорио др
Владу Костића, да би га онда
аболирао јер да су „медији лоше
пренели” његову изјаву. Имали
су њих двојица један сусрет иза
затворених врата, али ми не зна-
мо шта је ко коме тада рекао и
нека их. У сваком случају Костић
је изненадио режим: они су та-
ман били увелико навикли да им
је Академија наука резервни са-
став интелектуалне милиције и
да ће подржати сваку будала-
штину коју одвале; додуше, тако
је и било од 1985. до данас – уз
часне изузеткe који су били пре-
ћутани и затрпани под тепих.
Коло су водили они шарлатани
из историјских и књижевних
области, док су разумни људи из
области егзактних наука били
излактани на маргине; ваљда за-
то што су вични математици и
сличним непатриотским вешти-
нама.

А лепо им је недавно био један
важан енглески државник и обја-
снио им да је за Србију и њено
културно наслеђе боље да Косово
уђе у Унеско. У том случају, наи-
ме, Косово би потписало обавезу
да о том наслеђу брине у складу с
правилима Унеска, па би било
начина да их се на то и присили
под претњом санкција или – чак
– искључења. Али: објасните ви
то овим нашим пренемагалима и
плачигузима...

Пише: Милош Васић

Косово 
и Унеско

С. БОДНАР

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

„РЕАНИМАЦИЈА” РАДА ПАРЛАМЕНТА

начин спречавају злоупотребе ове
имовине настале током процеса тран-
зиције које су омогућиле да новац од
коришћења стадиона, сала и других
објеката иде у приватне џепове.

– Ово је први корак ка подношењу
захтева за добијање власништва над
стадионом, а након тога ћемо преу-
зети и Хиподром – рекао је Фаркаш.

Кељевић је затражио да се уместо
преноса права коришћења, од Репу-
бличке дирекције за имовину, која је
номинални власник Градског стади-
она у Панчеву, одмах затражи преу-
зимање власништва. Он је то обра-
зложио чињеницом да није прило-
жен уговор између „Динама” и Ди-
рекције за имовину, те да зато није
јасно да ли Град преузимањем ста-
диона узима на себе и неке дугове и
друге обавезе. Фаркаш је оценио ка-
ко је тај предлог разуман, али да
прописи налажу поступак који је
предложила градска власт, па је од-
борничка већина тако и гласала.

Након овога опозиција се „преда-
ла”, па је за релативно кратко време
усвојен велики број одлука које су ве-
ћином биле пратећи документи реба-
ланса буџета. Д. Вукашиновић

Опозициони одборници овог пута имали су саговорнике из власти

На последњем, трећем ребалансу
градског буџета није се лепо ни осу-
шила штампарска боја, а пред чла-
новима Градског већа, у уторак, 20.
октобра, уочи саме седнице Скуп-
штине, поново су се нашле буџетске
цифре. Реч је била о извештају о то-
ме како се извршавао овогодишњи
буџет за период јануар – септембар.

Током првих девет месеци, од
укупне планиране суме од 5,43 ми-
лијарде динара за ову годину оства-
рен је приход у износу од 3,86 мили-
јарди (или 71,23 одсто). Међутим,
ако се изузму пренета средства из
2014. године, која износе 904 милио-
на динара, онда је остварење прихо-
да свега 65,48 одсто. То је мање у од-
носу на такозвани динамички план
за 49,25 милиона динара. „Најзаслу-
жнији” за тај мањак су комунални
приходи, који су подбацили за 83
милиона динара у односу на паре ко-
је су планиране.

Што се расхода тиче, у овом пери-
оду је из градске касе отишло 2,88
милијарди динара, то јест 53,03 од-
сто у односу на планирану суму. О
овом извештају на Већу није било
дискусије и он је, као информативни
материјал, прослеђен одборницима
Скупштине.

Чланови градске владе овом при-
ликом су подржали и захтев „Пе-
трохемије” да јој се умање неке ко-

муналне обавезе. С обзиром на то да
је ова фирма сврстана у „субјекте
приватизације од стратешког знача-
ја”, те да је због тога у наредних го-
дину дана заштићена од принудне
наплате, већници су одобрили да се
она ослободи Посебне накнаде за
заштиту и унапређење животне сре-
дине, да јој се рачуни „Водовода”
умање за 50 одсто, као и да „Хигије-
на” не може да јој испоставља ме-
сечне рачуне веће од милион дина-
ра, што су одборници Скупштине,
већ колико сутрадан, без речи ами-
новали.

Посебну пажњу на овој седници
изазвао је и амандман на ребаланс
буџета који је поднео Владан Кеље-
вић, одборник ЛСВ-а. У најкраћем,
он је предложио да се уместо градње
споменика Војводи Книћанину,
предвиђених 2,5 милиона динара
преусмери школи „Мара Мандић” за
трошкове ужине. Тим поводом реаго-
вао је градоначелник Саша Павлов:

– Ужина као социјална услуга није
била предвиђена ни буџетом за 2013.
и 2014, па ни за првих десет месеци
ове године. Овај податак ми изазива
сумњу да иза тога нешто стоји. Шко-
ла је то обезбеђивала на друге начи-
не и нико ниједан допис није упутио
да то ми урадимо. То је сада прера-
сло у ове покушаје, за које не знам
ни ко их покушава ни зашто, али у
сваком случају су крајње злонамер-
ни и погађају једну врло осетљиву
друштвену групу.

Градоначелник је прочитао и до-
пис Бранка Куриља, директора ове
школе, у којој он констатује да је по-
менута акција успела, „извињава се
због непријатности које нису могли
да предвиде” и „ограђује се од свих
реакција на друштвеним мрежама и
порталима” тим поводом.

Павлов је додао да су се „неки ду-
шебрижници” умешали у једну лепу
и хуману акцију и претворили је „у
хајку и злоупотребу”. Потом је под-

сетио да Панчево издваја око мили-
он евра за социјалне услуге и да је у
томе међу најодговорнијим градови-
ма у Србији, набрајајући сва градска
давања за ове потребе. Сличним оце-
нама му се придружила и Сузана Јо-
вановић, чланица Већа задужена за
поменуту област, додајући да су „ме-
дији и читава јавност увучени у једну
игру”.

Седница Већа окончана је дава-
њем у закуп пословног простора у
улици Ослобођења број 19 политич-
кој странци „Покрет снага Србије –
БК”. З. Сп.

СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Невоље са ужином



Од 15. до 17. октобра одржан
је десети Хрватски међународ-
ни Quintessence конгрес, који
спада у ред најпрестижнијих
скупова из области стоматоло-
гије на Балкану. Стоматоло-
шка ординација „Dental City”
из Панчева први пут се пред-
ставила на оваквом конгресу и
освојила је прву награду за
стручни рад из области приме-
не најсавременије методе ле-

чења пацијената који су осуђе-
ни на губитак зуба. Потписни-
ци презентације су наши су-
грађани др Ђорђе Лалић и др
Маријана Крашна, као и њи-
хов колега из Вршца др Мла-
ден Гавранчић. Освајачи првог
места су награђени стручном
литературом познате издавач-
ке куће из света стоматологије
„Quintessence Group”.

И. П.

ДРУШТВО
Четвртак, 22. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Врхунски квалитет, напредна
пројектна решења и примена
нових технологија, као и изу-
зетна техничка подршка кли-
јентима, основни су принци-
пи пословања компаније
„Техномаркет”, основане у
Панчеву 1990.

Од самог почетка, пре четврт
века, компанија „Техномар-
кет” специјализовала се за
производњу алуминијумских
прозора, врата, фасада и кон-
струкција, с тежњом ка врхун-
ском квалитету производа и
сопственом развоју нових си-
стема и технолошких решења.
Захваљујући великим структу-
ралним и економским проме-
нама на Балкану и динамич-
ном и растућем тржишту у
окружењу, 2002. године је у
фирми започета екструзија
алуминијумских профила у
сопственом погону и тиме је
заокружен производни про-
цес, а већ следеће године
„Техномаркет” је постао екс-
клузивни дистрибутер и најве-
ћи регионални дистрибутивни
центар алуминијумских ком-
позитних панела „Алубонд
USA” у југоисточној Европи.

Жеља да светском тржишту
понуди производе врхунских
перформанси резултирала је
интензивним радом на развоју
алуминијумских система про-
фила за производњу енергетски
ефикасних прозора, врата и фа-
сада, њиховим цертификова-
њем на престижним институти-
ма и, коначно, отварањем соп-
ственог савременог погона за
пластификацију алуминијум-
ских профила и лимова. Данас,
након 25 година и више од 8.000
изведених објеката, „Техномар-
кет” је први избор клијената ко-
ји захтевају алуминијумске про-
филе највишег квалитета и вр-
хунску услугу у готово 30 земаља
света на три континента.

Први човек „Техномаркета”
– Мирољуб Кршанин – са за-

довољством је прихватио да
разговара с новинаром најста-
ријег живог недељника у овом
делу света.
ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ШШттаа,,  ппооссллее  ччее--
ттвврртт  ввееккаа  ппооссттоојјаањњаа,,  ккааррааккттее--
рриишшее  „„ТТееххннооммааррккеетт””??
М. КРШАНИН: Од самог по-
четка имамо исти концепт –
производња алуминијумских
профила и елемената, ствара-
ње и прерада композитних ма-
теријала за облагање објеката,
као и развој и пласман нових
технологија. Остали смо до-
следни томе већ 25 година.
Сервисирамо велики број
фирми из наше бранше с фа-
брикованим репроматерија-
лима, уз добру сарадњу с ком-
панијама у региону и шире.

••  ККааддаа  ппооггллееддааммоо  ееккссттееррии--
јјеерр  ссааввррееммеенниихх  ттрржжнниихх  ццееннттаа--
рраа,,  ппооссттаајјее  ннаамм  јјаасснноо  шшттаа
„„ТТееххннооммааррккеетт””  ппррооииззввооддии......

– Да, у питању је композици-
ја веома атрактивних матери-
јала, што је незаобилазни део
модерне архитектуре.

••  ГГддее  ппллаассииррааттее  ссввоојјее  ппррооиизз--
ввооддее??

– Углавном у иностранству.
Рекао бих „на срећу”, јер је то
тенденција свих великих
светских компанија, али и
„нажалост”, пошто је домаће
тржиште у дубокој кризи, с

благим симптомима да ства-
ри лагано крећу набоље.

••  ККооллииккоо  ддрржжаавваа  ввааммаа  ии
ссрроодднниимм  ффииррммааммаа  ппооммаажжее
ииллии  ооддммаажжее??

– То је тешко питање за све
оне што се баве производњом у
Србији. Држава се годинама
уназад залаже за помоћ фир-
мама, али испада да је она са-
мо декларативна. Постоје ве-
лики привредни интереси не-
ких субјеката, па се позитивне
промене споро одвијају. Неоп-
ходно је да се сви парафискал-
ни намети укину, да се оп-
штинске и градске бирократије
приведу памети и да схвате да
одуговлачењем издавања одо-
брења за градњу или помоћи за
привреднике нема будућности
ни за њих саме. Граде баријере
и тиме секу грану на којој седе,
а доказ за то су отпуштања у
јавном сектору.

••  ППооссттоојјии  ллии  ннииввоо  ппооллииттиичч--
ккее  ввллаассттии  ккоојјии  ииппаакк  ббррииннее  оо
ссууддббииннии  ппррииввррееддее??

– Рекао бих да се сличне
ствари дешавају на свим ниво-
има. Све, наравно, креће од вр-
ха. Пошто Влада Србије најави
промене које су, у принципу,
веома добре, локална бирокра-
тија нађе начин да искомпли-
кује, запетља и успори реали-
зацију законске идеје. Све вла-

де имају позитивне циљеве,
али се то негде успут изгуби.
Ниједан произвођач не може
да буде успешан ако нема до-
бру комуникацију с градским
службама. „Техномаркет” је
током ових четврт века имао
одличну сарадњу с панчевач-
ким структурама власти. Али
неискусни државни секретари
доносе нејасне, контрадиктор-
не уредбе које су непримењиве
на терену, па се цела ствар вр-
ти укруг. Утисак је да постоји
добра воља, али као да је није
могуће спровести.

••  ККааккввии  ссуу  вваамм  ппллааннооввии  ззаа
ббууддуућћнноосстт??

– То је исто као и у животу:
како се развијаш, тако су и
планови сложенији. Радимо и
расту потребе, било да су у пи-
тању организационе, финан-
сијске... Стално на столу има-
мо неке нове задатке и обаве-
зе. Постоји визија, концепт
развоја фирме и на томе сва-
кодневно радимо. Тржишта у
иностранству су данас актуел-
нија. Извозимо производе у 29
земаља. Није понекад важан
обим извоза, већ само прису-
ство на неком тржишту, јер
нам то даје легитимацију за
даљи рад. Створили смо у по-
следњих неколико година
много контаката, прилагодили
нашу технологију светским те-
ковинама и стандардизовали
је према светским и европ-
ским нормама. Такође, церти-
фиковали смо производе у во-
дећим европским институти-
ма. Боримо се на тржишту с
водећим светским компанија-
ма у нашој области, с тим што
они имају сву могућу помоћ
својих држава, а ми је немамо
у довољној мери – Србија је
сиромашна земља са ограни-
ченим ресурсима.

••  ЧЧииммее  ссее,,  ккааоо  ппооссллооввннии  ччооввеекк
иизз  ППааннччеевваа,,  ппооссееббнноо  ппооннооссииттее??

– Не желим да звучим пре-
тенциозно или препотентно,
али поред свега што сам навео,
важна је и чињеница да „Тех-
номаркет” на скоро свим кон-
тинентима показује да произ-
вод из Панчева, који су произ-
вели Панчевци нашом техно-
логијом, може да буде конку-
рентан и у Сан Франциску и у
Њујорку, као и на још многим
елитним дестинацијама. Пан-
чево је чудо од града у коме
живи јако много паметних љу-
ди, али ово време им не даје
шансу. Ипак, не треба се пре-
давати, човек мора увек да да-
је све од себе. Поносим се и
тиме што ће „Техномаркет” у
новембру излагати у Паризу,
на највећем светском сајму
алуминијумске индустрије.

С. Трајковић

Држава се годинама уназад залаже за помоћ 
фирмама, али испада да је она само декларативна.

Мирољуб Кршанин,
власник „Техномаркета”

ПАНЧЕВАЧКИ, А СВЕТСКИ БРЕНД

Јубиларних педесет година
постојања и рада запослени
у Предшколској установи
„Дечја радост” обележили су
манифестацијом одржаном
у четвртак, 15. октобра, у фо-
ајеу Културног центра Пан-
чева. Том приликом је пред-
стављена и монографија
Предшколске установе, под
називом „Живот у вртићу”,
коју потписује Едвард Јукић.

Васпитачице те установе
су припремиле музички
програм, а присутни су има-
ли прилику да уживају и у
наступу малишана из вртића
„Пупољак”. Фоаје Културног
центра био је украшен радо-
вима малишана насталим у
ликовној колонији, еко-шко-
ли, спортском кампу и шко-
ли енглеског језика.

Ружица Беч, директорка
Предшколске установе, ис-
такла је да је поносна што је
учествовала у изради моно-
графије и објаснила да је у
књизи забележено како је
установа расла, развијала се
и напредовала. Она је дода-

ла да су се запослени суоча-
вали с многим проблемима,
али да никад нису изгубили
ентузијазам и вољу да се бо-
ре за образовање деце. То је
допринело да се Предшкол-
ска установа развије толико
да се данас у њеном саставу
налазе двадесет два објекта,
са укупно 2.600 деце и 375
запослених.

Писац монографије Едвард
Јукић скренуо је пажњу на
садржај књиге, на интервјуе
који одишу љубављу запо-
слених према деци и профе-
сији.

Иако је установа педесет
година напунила у јануару,
запослени су, према речима
Љиљане Војнов, помоћнице
директора ПУ „Дечја ра-
дост”, одлучили да јубилеј
обележе у оквиру Дечје не-
деље. Она је истакла да су
последње године биле веома
успешне за ту установу и да
је Панчево један од градова
који се најбоље боре с про-
блемом недостатка места у
вртићима. А. Б.

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА УСПЕШНОГ РАДА

У души остајемо деца

Изложба фотографија чији
је циљ да се јавности скрене
пажња на проблем трговине
људима, у организацији Ти-
ма за борбу против трговине
људима Теренске јединице
Црвеног крста Панчево,
отворена је у четвртак, 15.
октобра, у Градској библио-
теци. Присутни су том при-
ликом могли да размене ис-
куства и информације са
члановима тима Црвеног
крста за борбу против трго-
вине људима и стручњацима
у овој области: Митром Ђу-
рашковићем, представни-
ком Министарства унутра-
шњих послова, Јеленом Ан-

ђелић, националном коор-
динаторком програма про-
тив трговине људима Црве-
ног крста Србије, и Сузаном
Јовановић, чланицом Град-
ског већа и координаторком
Тима за борбу против трго-
вине људима Града Панчева.

На изложби је предста-
вљена и победничка фото-
графија у оквиру конкурса
„Трговина људима у фокусу”
Николе Вељковића, чиме је
званично завршен истоиме-
ни пројекат који је финан-
сирала локална самоуправа.

Према речима Саве Весе-
линовића, координатора Ти-
ма за борбу против трговине

људима, волонтери су уче-
ствовали на семинару током
којег су имали прилику да
се боље упознају с пробле-
мом трговине људима и да
предложе на који начин се
може скренути пажња јавно-
сти на феномен модерног
ропства. Након тога су чла-
нови комисије од педесет
пристиглих радова изабрали
три најбоља рада, који су по-
себно награђени. Фотогра-
фије су пратили и креатив-
ни текстови чланова Центра
за таленте „Михајло Пу-
пин”. У неформалном делу
изложбе, уз размену инфор-
мација, присутни су могли

да пробају пециво
које су направиле
жене – жртве трго-
вине људима, уз
помоћ НВО-а
„Атина”.

Сузана Јовановић
је истакла да је
Панчево један од
ретких градова који
имају овакав тим.

– Веома је битно
да се суграђанима

скрене пажња на то да свако
може постати жртва тргови-
не људима, као и да се нај-
млађи на адекватан начин
упознају са овом темом. То је
једино решење да се стане на
пут овом проблему – истакла
је Сузана Јовановић.

Она је додала да је локал-
на самоуправа осмислила
Акциони план за борбу про-
тив трговине људима на пе-
риод од три године, у оквиру
којег су планиране и посете
школама, како би се деца
упознала с тим проблемом.

Изложба ће бити отворена
до 25. октобра, радним дани-
ма од 8 до 20 сати. А. Б.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА 
НА ТЕМУ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

У борби против 
модерног ропства

На Међународном фестивалу
туристичких публикација у
Крушевцу под називом „Ко-
фер слова” Туристичка орга-
низација Панчево је освојила
прво место и „Златан кофер”
за публикацију „Водич кроз
Панчево” и друго место за ма-
пу Панчева, која је до сада
штампана на српском, руском,
енглеском и немачком језику.
На фестивалу је учествовало
50 туристичких организација
из земље и региона. Туристич-
ки водич званично ће бити
промовисан 4. новембра у
оквиру прославе Дана града.

„Водич кроз Панчево” пред-
ставља редизајнирано, допу-
њено и освежено издање пу-
бликације која је рађена 2006.
године, па заслуге уједно при-
падају и тадашњем директору
Павлу Ђукићу, као и сарадни-
цима: Жењи Маринковић,

Александру Сенешију, Виоле-
ти Јованов Пештанац, Зорану
Манасијевићу, Зорану Дера-
нићу, Горану Николићу, Нади
Миловановић, као и Ољи и
Стојану Крчадинцу.

Аутор овог водича и мапе је
Александар Станојловић, наш
суграђанин, а насловну страну
водича је дизајнирао Ђорђе
Ђорђевић. 

Водич је у потпуности осве-
жен, а унете су значајне изме-
не, као и допуне у виду тури-
стичких сегмената за које се
сматра да су адут Панчева:
паркови, знамените личности,
филмска прича, као и аванту-
ристичка понуда града, уз већ
увелико актуелно културно и
индустријско наслеђе. Посе-
бан акценат је стављен на лич-
ности које су значајне за нашу
историју, а заступљене су и
знамените жене које су поти-
снуте и о њима се мало зна.

„Водич кроз Панчево” упо-
знаје читаоца са историјом
овог града и његовим посебно-
стима, али и с тренутним ста-
њем. У њему су представљене и

све установе у граду, као и кул-
турне знаменитости и објекти
индустријског наслеђа.

– Пре месец дана туристич-
ки спот наше организације до-
био је прво место за најбољи
туристички спот на међуна-
родном фестивалу у Великом
Градишту, тако да ове године
можемо бити задовољни ре-
зултатима оствареним у про-
мотивном сегменту. Посебно
нам је драго што на свим сај-
мовима и наступима наше пу-
бликације код грађана изази-
вају позитивне реакције. На-
граде импонују, али и обавезу-
ју да наставимо квалитетан
рад – рекао је Бранислав Ров-
чанин, директор Туристичке
организације Панчева.

Ово је била још једна одлич-
на промоција нашег града која
заслужује пажњу јавности.

С. Д.

ЈОШ ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПАНЧЕВО

Прва награда у Крушевцу

УСПЕХ НАШИХ СТОМАТОЛОГА

Стручна литература као награда

Визија, концепт развоја и свакодневни рад

ППРРЕЕДДССТТААВВЉЉААММОО  УУССППЕЕШШННЕЕ  ФФИИРРММЕЕ::  „„ТТЕЕХХННООММААРРККЕЕТТ””



НАГРАЂЕНИ ПАНЧЕВАЧКИ ЂАЦИ

Сваке године све више признања

Секретаријат за заштиту
животне средине Градске
управе Панчева приредио је
својеврсно еколошко преда-
вање о пчелама и њиховом
значају за живот и опстанак
човека, као и о важности ме-
да за људску исхрану, у уто-
рак, 20. октобра, у вртићима
„Пупољак” и „Лептирић”.

Ово је део програма еду-
кације предшколске и школ-
ске деце коју поменути се-
кретаријат реализује уз по-
моћ „Бизнис академије” из
Ниша, а с циљем интензив-
нијег упознавања најмлађих
са значајем и начинима очу-
вања животне средине. Ма-

лишани су имали прилику
да на занимљив начин, уз
помоћ видео-пројекција, цр-
таних филмова и бојанки,
сазнају шта то пчелице дају,
где и како живе, какве су до-
маћице и какве су им поро-
дице, где се и како користи
мед и колико је он здрав.

До краја године, према
плану Секретаријата, оваква
едукативна дружења биће
одржана и са основцима од
првог до четвртог разреда (у
вези с рециклажом и приме-
њеном рециклажом) и са ђа-
цима од петог до осмог раз-
реда основних школа (на те-
му компостирања).

Панчевачки Центар за тален-
те „Михајло Пупин” је део
српског тима који треба да
мери ниво радона у Србији.
Чланови групе за физику тог
центра (ученици седмог и
осмог разреда основне школе
и средњошколци), ђаци Гим-
назије „Урош Предић”, уче-

ници ОШ „Бранко Радиче-
вић” и ОШ „Васа Живковић”
окупили су се у среду, 21. ок-
тобра, у великој скупштин-
ској сали, на предавању др
Владимира Удовичића са Ин-
ститута за физику из Земуна.
Угледни гост је упознао при-
сутне с програмом мерења
радона у Србији, a потом су
подељени детектори које ће
наредних шест месеци мери-
ти ниво тог опасног гаса у до-
мовима ученика, образовним
установама итд. По завршет-
ку кампања уређаји ће бити

послати на Институт ради
анализе података.

Да подсетимо, Србија је је-
дина земља у региону и у
Европи која нема мапу радо-
на, природног радиоактивног
гаса, који у организам улази
респираторним путевима, а
његово штетно дејство је по-
тврђено у епидемиолошким
студијама, због чега га је Свет-
ска здравствена организација
прогласила другим највећим
узрочником рака плућа.

У току је реализација наци-
оналног програма мерења ра-

дона на територији наше зе-
мље, који је почетком ове го-
дине почео да се реализује
као део сарадње с Међународ-
ном агенцијом за атомску
енергију и надлежним мини-
старствима. Циљ ове нацио-
налне кампање јесте да се од-
реди радиолошка изложеност
овом гасу у боравишним про-
сторијама, првенствено у ку-
ћама и становима приватних
лица, као и да се пронађу под-
ручја у Србији с повишеним
концентрацијама тог радио-
активног гаса.

ННААЈЈППРРООФФИИТТААББИИЛЛННИИЈЈИИ  УУ  ССРРББИИЈЈИИ

НИС је у 2014. години сa остварених 27,8 милијарди дина-

ра нето профита био најпрофитабилније предузеће у Срби-

ји – показују подаци Агенције за привредне регистре (АПР).

Други на листи најуспешнијих предузећа у прошлој години

је „Телеком Србија”, са 16,8 милијарди динара профита у

2014, а следе Електромреже Србије (ЕМС), с профитом од

три милијарде динара, и Електропривреда Србије, са 2,67

милијарди динара профита у 2014. години.

Регионални центар за таленте „Михај-
ло Пупин” је у уторак, 20. октобра, у
малој сали Градске управе, доделио
награде најбољим ђацима који су
освојили одличја на државним и међу-
народним такмичењима.

Руководилац Регионалног центра за
таленте „Михајло Пупин” Драгољуб
Цуцић истакао је да је откад Регио-
нални центар додељује признања,
управо ове године највећи број учени-
ка показао највиши ниво знања и ве-
лики таленат.

– Панчевци су освојили велики број
међународних одличја и број ових

признања се константно повећава
сваке године. Решили смо да награ-
димо и децу која нису у Центру за
таленте, тако да су награде добила
44 ђака који живе на територији
града или ту похађају школу – рекао
је Цуцић и додао да се досад оваква
манифестација одржавала у Идво-
ру, али ове године су на свечаности
у Пупиновом родном месту били са-
мо првонаграђени и награђени на
међународним такмичењима.

Локална самоуправа је издвоји-
ла 300.000 динара за новчане на-
граде.

Сарадњу са 
образовним и научним
институцијама НИС
развија у оквиру 
програма „Енергија
знања”

Успех студената 
мотивисао је компанију
да ове године повећа
број стипендиста

Генерални директор НИС-а
Кирил Кравченко и ректор
Универзитета у Београду
проф. др Владимир Бумбаши-
ревић потписали су прошлог
петка, 16. октобра, Меморан-
дум о наставку сарадње ком-
паније и универзитета у обла-
сти образовања, истраживања
и размене знања. Сарадњу са
образовним и научним инсти-
туцијама НИС развија у окви-
ру програма „Енергија знања”.

Да подсетимо, НИС је 2013.
године потписаo уговоре о
стипендирању 16 студената
Рударско-геолошког факулте-
та, који поред финансијске
подршке, летње праксе и уче-
ња језика, предвиђају засни-
вање радног односа у НИС-у
након завршетка факултета у
редовном року. Њих 14 је на
смеру инжењерство нафте и
гаса, а двојица су на мастер-
студијама на смеру геологија
нафте и гаса. Уговорима о
стипендирању је предвиђено
да компанија даје стипендију
све до завршетка академских
студија у редовном року, као
и да будући академски грађа-
ни обаве летњу праксу у траја-
њу од једног до два месеца то-
ком периода стипендирања.

www.pancevac-online.rswww.pancevac-online.rs

Четвртак, 22. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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САРАДЊА НИС-а И УНИВЕРЗИТЕТА

УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ

Они добијају могућност на-
ставка стипендирања у свакој
наредној редовно уписаној го-
дини уколико остваре просек
оцена већи од 8,00 и положе
курс руског језика. Предвиђе-
но је и њихово запошљавање у
НИС-у након завршетка фа-
култета, и то на период од
онолико година колико је тра-
јало стипендирање. Први сти-
пендиста са овог факултета
запослен је у нафтном гиган-
ту 2014. године, а до краја
2015. године планира се до-
датно запошљавање најбољих
студената.

Вредан рад и учење
Кроз овај програм је од 2012.
године прошао 81 стипенди-
ста. Захваљујући НИС-у у
школској 2013/2014. години

20 талентованих и успешних
матураната из целе Србије
школује се у Русији. Неки од
њих студирају на универзите-
тима за нафту и гас „Гупкин“
у Москви и „Горни” у Санкт
Петербургу. НИС-ова стипен-
дија за студије у иностранству
обухвата трошкове школова-
ња за све године студија, за-
тим смештаја, превоза, меди-
цинског осигурања, као и ме-
сечну новчану суму. Студен-
ти, с друге стране, имају оба-
везу да вредно уче и полажу
испите у року и с добрим про-
секом. Након завршетка сту-
дија сви ће имати обезбеђена
радна места у НИС-у. Велики
успех који су студенти оства-
рили, мотивисао је компанију
да ове године повећа број сти-
пендиста.

У оквиру програма „Енерги-
ја знања”, руско-српски нафт-
ни гигант потписао је спора-
зуме о сарадњи са универзите-
тима у Београду и Новом Са-
ду, као и са 25 појединачних
факултета двају највећих уни-
верзитета у земљи. Поред то-
га, НИС сарађује са 12 школа
у Србији. Недавно су НИС и
Грађевински, Машински и
Хемијски факултет Универзи-
тета у Београду потписали

Меморандуме о сарадњи у
области образовања, истражи-
вања и размене знања.

Подршка знању
Концепција пројекта „Енерги-
ја знања” подразумева парт-
нерство са образовним инсти-
туцијама у земљи с циљем
образовања високостручног
кадра оспособљеног за рад у
НИС-у. Сарадња обухвата сти-
пендирање најуспешнијих
студената, програм стажира-
ња у компанији, добијање
препорука од професора за
најбоље студенте, потенцијал-
не запослене/практиканте;
држање презентација о ком-
панији и гостујућих предава-
ња НИС-ових стручњака; до-
датно усавршавање запосле-
них у компанији, стицање но-
вих знања и реализацију за-
једничких научноистражи-
вачких пројеката.

НИС-ов корпоративни про-
грам обухвата и програме по-
дршке за средњошколце,
укључујући организацију и
спонзорисање свих нивоа так-
мичења (школског, општин-
ског, регионалног и републич-
ког) и олимпијада у области
математике, физике, хемије и
руског језика.

Сарадња НИС-а и Универзитета у Београду траје од 2010. године

ПИТИЈАДА У ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Одржан сајам хране
Ученици и наставници ОШ
„Бранко Радичевић” прире-
дили су у петак, 16. октобра,
сајам хране, тј. питијаду по-
водом обележавања Светског
дана хране. Према речима
наставника, ово је само део
кампање која траје током чи-
таве школске године, а по-
свећена је едукацији деце и
родитеља о потреби и важно-
сти здраве исхране. У оквиру
редовне наставе, у сарадњи с
Домом здравља, одржавају
се предавања на којима уче-
ници имају прилику да са-
знају све што је важно о на-
мирницама, редовним обро-
цима и опасностима и мана-
ма нездраве исхране.

Прошлог петка у препу-
ном школском холу, укра-
шеном паноима с порукама
посвећеним Светском дану
хране, на штандовима су
биле изложене разне пите.
С месом, сиром, вишњама,
јабукама, зељем или печур-

кама – красиле су богат ме-
ни прве школске питијаде.
Било је ту углавном мами-
них, бакиних и теткиних
пита, али и својеручних
креација кулинара почетни-
ка из „Бранкове школе”,
што је за сваку похвалу.

Да подсетимо, већ седам
година у тој школи се 16.
октобра, поводом обележа-
вања Светског дана хране,
организује ова манифеста-
ција, која сваке године има
другачији тематски карак-
тер. Основци су куповали
укусне производе по симбо-
личној цени од 10 динара, а
део прикупљеног новца,
према речима организато-
ра, биће употребљен за из-
раду заставе с грбом школе
ОШ „Бранко Радичевић”.
Највећи део средстава биће
издвојен за акцију „Ужина
за дружину”, као подршка и
помоћ другарима из школе
„Мара Мандић”.

РАСПИСАН КОНКУРС

Волонтерске награде
Поводом Међународног да-
на волонтера, 5. децембра
ове године Регионални во-
лонтерски центар Панчево
доделиће признања најза-
служнијим појединцима и
удружењима, уз помоћ жи-
рија који ће чинити угледни
суграђани. Овом приликом
чланови тог центра позивају
удружења, установе и ин-
ституције да предложе кан-
дидате с подручја јужног
Баната за годишње награде.

Признања ће бити доде-
љена у две категорије: на-
града за најбољег волонтера
појединцу који је волонтер-
ским радом допринео дело-
вању за опште добро у пери-
оду од 1. новембра 2014. до
1. новембра 2015. и награда
за најбољу волонтерску ак-
цију удружењима и нефор-

малним групама који су ре-
ализовали волонтерску ак-
цију на територији јужног
Баната. Волонтерске актив-
ности које ће ући у ужи из-
бор јесу превенција зави-
сности, социјалне активно-
сти за децу и младе, брига о
старима и сиромашнима,
културно и уметничко анга-
жовање, као и посвећеност
заштити околине и заштити
и збрињавању животиња.

Конкурс је отворен до 20.
новембра. Награде ће бити
уручене на Сајму волонтера
и организатора волонтира-
ња, који ће бити одржан у
дворани „Аполо” 5. децем-
бра. Пријаве треба послати
до 20. новембра на имејл of-
fice@rvc.rs, или доставити
лично на адресу Улица Све-
тог Саве 10.

ЕКО-ВРТИЋИ

Прича о меду

НАЦИОНАЛНА КАМПАЊА

Мерење радона у Панчеву



ПОДСТИЦАЊЕ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Недовољно савезница у политици
Савезништво политичарки и
предузетница мора постојати
како би се заговарале конкрет-
не мере и како би се повећао
проценат дама у бизнису. То је
један од закључака учесница
округлог стола који је одржан
у четвртак, 15. октобра, у Град-
ској управи, у оквиру пројекта
„Жене у политици за жене у
бизнису”, који реализује Ака-
демија женског предузетни-
штва из Новог Сада. Састанак
којем су присуствовале и го-
шће из главног војвођанског
града и Бачког Петровца одр-
жан је уз подршку Савета за
родну равноправност Скуп-
штине града Панчева. Закључ-
ци са округлог стола биће упу-
ћени Координационом телу
Владе Србије и Тиму за израду
нове стратегије за родну рав-
ноправност.

Јана Забунов, директорка
Академије женског предузет-
ништва, истакла је да данас у
политици нема довољно жена

које би заступале предузетни-
це у органима власти. Она је
нагласила да је циљ пројекта
управо трагање за савезница-
ма, политичаркама. Наша са-
говорница је апострофирала
Панчево као један од напред-
нијих градова када је у питању
родна равноправност и иста-
кла потребу да и у другим сре-
динама у законодавној и извр-
шној власти учествује 30 од-
сто жена.

Милица Тодоровић, пред-
седница Савета за родну рав-
ноправност Скупштине града,
оценила је да је посао полити-

чарки да мењају животе и
перспективу жена у нашој ло-
калној самоуправи.

– То је моје опредељење увек
било и остаће. Мислим да сам
својим досадашњим ангажма-
ном кроз мандат одборнице
променила много тога. Донели
смо Одлуку о равноправности,
у завршној фази је израда Ак-
ционог плана за унапређење
положаја жена, изграђена је
Сигурна кућа, уведени су СОС
телефони и протоколи за по-
ступање институција у случаје-
вима насиља и друго – рекла је
Милица Тодоровић.

Округлом столу је прису-
ствовала и Јелена Батинић,
чланица Градског већа задуже-
на за привреду, предузетни-
штво и инвестиције. Она је
истакла да локална самоуправа
помаже жене у бизнису, између
осталог и кроз програме за са-
мозапошљавање. Додала је да
постоји могућност да након ре-
баланса буџета око 1.800.000
динара буде потрошено за под-
стицање предузетништва.

У оквиру пројекта „Жене у
политици за жене у бизнису”
Академија женског предузет-
ништва за политичарке и
предузетнице из градова у ко-
јима су одржани округли сто-
лови (Панчеву, Житишту, Ки-
кинди, Жабљу и Бачком Пе-
тровцу) организоваће шесто-
дневну обуку у Бачком Пе-
тровцу, током које ће учесни-
це имати прилику да науче
како да управљају фирмом,
комуницирају с клијентима и
друго.

ОДРЖАН „БАЗАР ЗДРАВЉА” ИСПРЕД ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Брзо и лако до резултата
„Базар здравља” у организа-
цији Дома здравља Инђија и
Покрајинског секретаријата за
здравство и социјалну полити-
ку и демографију одржан је у
понедељак, 19. октобра, на
платоу испред управне зграде
Опште болнице Панчево. Гра-
ђани су имали прилику да ура-
де ЕКГ, скрининг срца и крв-
них судова, те да провере рад
плућа, густину костију и друго.
На крају прегледа пацијенти
су добили личну карту здра-
вља у коју су убележени фак-
тори ризика. Манифестацији
је присуствовала и Весна Ко-
питовић, покрајинска секре-
тарка за здравство и социјалну
политику и демографију, која
је истакла шта је циљ помену-
тог пројекта:

– Ово је врло лепа акција која
доприноси унапређивању јавног
здравља. То је програм здрав-
ствене заштите који је усвојила
покрајинска скупштина, а циљ
је да анимирамо што више љу-
ди да дођу и провере своје здра-
вље. Превентивни прегледи би-

ће организовани широм Војво-
дине, у око сто градова, тако да
ће до краја акције бити прегле-
дано око 50.000 људи.

Нашим суграђанима се „Ба-
зар здравља” веома допао, пре
свега због тога што су без упу-
та и чекања могли да ураде
бројне анализе.

– Редовно посећујем овакве
акције и ова ми се изузетно
допада. Требало ми је свега
двадесетак минута да урадим
све прегледе и то много значи
– истакао је Ђурица Пејић.

– Мислим да овакве акције
треба чешће организовати ка-
ко би грађани без чекања про-
верили своје здравље. Брзо
сам завршила и, хвала богу,
све је добро – рекла је Дојна
Зетовић.

Базари здравља се спроводе
од 2006. године, а сада први
пут у Панчеву. Носилац мани-
фестације и пројекта је Дом
здравља Инђија, који је до са-
да организовао око 250 ова-
квих акција ради унапређива-
ња и превенције здравља. Васа

Петровић, директор Дома
здравља Инђија, рекао је да
грађани морају да мисле о
свом здрављу, да смање фак-
торе ризика и усвоје здраве
стилове живота, како би дуже
и квалитетније живели. Он је
изнео податак да 75 одсто бо-
лести које се јављају код гра-
ђана Војводине настају услед
два фактора ризика – неаде-
кватне исхране и недовољне
физичке активности.

Општа болница Панчево
помогла је организацију „Ба-
зара здравља” тако што је
обезбедила простор и опрему.
Према речима др Тодора Ви-
шекруне, начелника Одељења
анестезије са операционим
блоком, овакве акције су Пан-
чевцима већ познате и они им
се радо одазивају, што су до-
казали и овог пута.

Двадесети октобар био би је-
дан од мирнијих дана у Слу-
жби хитне медицинске по-
моћи Дома здравља Панчево
да диспечер није примио по-
зив од дежурног радника
„Азотаре”. Вест о неколико
повређених радника с хемиј-
ским и механичким повре-
дама опасним по живот била
је разлог за хитно алармира-
ње шефа смене и начелника
како би се адекватно одгово-
рило на ту ургентну ситуаци-
ју. Одмах је одлучено да се
на место акцидента пошаљу
две екипе обучене и опре-
мљене за указивање стручне
медицинске помоћи у овим
ситуацијама. Екипе се дого-
варају да се један санитет
упути до места безбедне зоне
како би се преузели повређе-
ни радници, а да друга екипа
формира тријажни центар
где би се проценила животна
угроженост повређених и
указала медицинска помоћ
по приоритету.

На месту акцидента ур-
гентна екипа затиче неколи-
ко возила ватрогасних једи-
ница „Азотаре” и других фа-
брика из јужне индустријске
зоне. Један број ватрогасаца
и запослених уз примену
изолационих одела и апарата
за дисање започео је извлаче-
ње повређених радника, а

остале снаге су ангажоване
на усмеравање великих коли-
чина воде ка месту истицања
амонијака како би се гас неу-
тралисао. Од медицинске се-
стре из фабрике добија се ин-
формација да је њихово са-
нитетско возило преузело
радника без свести и хитно се
упутило ка Општој болници
Панчево. Она је започела
указивање помоћи интокси-
цираном раднику који се жа-
лио на отежано дисање, сте-
зање у грудима и интензиван
кашаљ. У непосредној близи-
ни се налазило двоје запосле-
них с повредама чела и по-
длактице. Наше ургентно во-
зило преузима сву тројицу
унесрећених с намером да их
довезе до тријажног центра и
даље, према приоритету, до
Пријемне службе Опште бол-
нице Панчево.

Цео догађај је заправо био
сценарио здружене вежбе
ватрогасно-спасилачких је-
диница „Азотаре”, „Петро-
хемије”, НИС – Рафинерије
нафте Панчево и Полициј-
ске управе Панчево. Овим
путем желимо да захвалимо
господину Добросаву Уско-
ковићу, руководиоцу секто-
ра безбедности, као и надле-
жнима из „Азотаре”, на по-
зиву за учествовање у вежби
и прилици да стекнемо дра-
гоцена искуства у санирању
последица акцидената који
су могући у фабрикама.
Уверили смо се у професио-
налност и ентузијазам рад-
ника фабрике, као и ангажо-
ваних ватрогасно-спасилач-
ких јединица. Закључак уче-
сника био је да само ако бу-
демо понављали сличне ве-
жбе и анализирали их, мо-
жемо очекивати професио-
налну и ефикасну реакцију
свих служби које брину о
безбедности Панчеваца.

Драгоценa вежбa

ХХИИТТННАА  ППООММООЋЋ
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ИНФРАСТРУКТУРА У ПАНЧЕВУ НЕПРИЛАГОЂЕНА СЛЕПИМА

СВЕТСКИ ДАН БЕЛОГ ШТАПА 
Звучни семафори 
у квару

Чланови Међуопштинске ор-
ганизације Савеза слепих Пан-
чево су у петак, 16. октобра,
шетњом кроз центар града и
дружењем обележили Светски
дан слепих и слабовидих особа
– 15. октобар. Том приликом
је двадесетак учесника тради-
ционалне шетње обишло и по-
ставку „Додирни природу” у
Народном музеју Панчево, а у
просторијама поменуте орга-
низације, где су се окупили
чланови удружења и корисни-
ци Дома за слепе, приређена је
изложба предмета насталих у
оквиру радионице декупажа.

Протеклих година су се ове
шетње завршавале у холу
Градске управе, где су члано-
ве Међуопштинске организа-
ције Савеза слепих Панчево
дочекивали представници ло-
калне самоуправе. Овог пута
то није био случај, јер су град-
ски челници, како смо сазна-
ли, имали друге обавезе.

Поводом Светског дана
слепих и слабовидих особа
Златибор Лазаров, председ-
ник Међуопштинске органи-
зације Савеза слепих Панче-
во, изјавио је да је локална
самоуправа у протеклих не-
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Слепи и слабовиди шетњом обележили свој дан

Пише: 
др Мирослав Тепшић

колико година много урадила
како би се услови живота сле-
пих и слабовидих лица по-
бољшали, те да у граду има
довољно звучних семафора и
табли на Брајевом писму. Он
је истакао да је ове године до-
ста урађено у области законо-
давства када су слепи у пита-
њу, па је тако усвојен Закон о

употреби паса водича, док је
закон о удружењима у при-
преми.

Ипак, чињеница је да ин-
фраструктура у Панчеву није
прилагођена слепим особама,
јер не постоје тактилне стазе,
које би им олакшале кретање,
а звучни семафори у центру
града су у квару. Такође, како

је навела Драгија Нешић, ко-
рисница Дома за слепе и сла-
бовиде у Панчеву, становни-
цима Дома велики проблем
представља кретање изван
установе, јер се она налази на
магистрали, на месту које ни-
је обележено, те не постоји се-
мафор, лежећи полицајац, па
чак ни пешачки прелаз.

Тиха болест, без
симптома

Светски дан борбе против
остеопорозе обележава се 20.
октобра. Тим поводом Пре-
вентивни центар Дома здра-
вља Панчево организовао је
у среду, 21. октобра, преда-
вање и превентивне прегле-
де за десетак наших сугра-
ђанки. Др Ана Митрић упо-
знала је наше суграђанке с
том болешћу, а затим обави-
ла преглед шака такозваним
остеодензитометром. Ултра-
звучна снимања на том апа-
рату спроводе се у Превен-
тивном центру једном не-
дељно већ осам година. Сва-
ке среде између десет и два-
десет наших суграђанки до-
ђе и уради снимање шаке.
Др Ана Митрић каже да су
превентивни прегледи зажи-
вели и да жене све више раз-
мишљају о остеопорози.

Реч је о болести о којој се
мало прича у јавности, а ко-
ја је врло распрострањена,
нарочито код жена после

50. године живота. Подаци
говоре да свака друга дама и
сваки осми мушкарац живе
са остеопорозом. Болест ка-
рактерише убрзани губитак
коштаног ткива, што доводи
до смањења густине костију,
због чега оне постају крхке.
Остеопороза не показује
симптоме, па се често деша-
ва да пацијенти сазнају да
болују тек када дође до пре-
лома костију.

Та болест може настати
услед деловања фактора ри-
зика као што су пушење,
конзумирање алкохола, ду-
готрајна употреба кортико-
стероида и друго, али се ја-
вља и као последица других
обољења. Такође, генетска
предиспозиција знатно по-
већава могућност оболева-
ња од остеопорозе. Др Ана
Митрић наглашава да је
превенција веома битна и
подсећа да су избалансира-
на исхрана са одговарају-
ћим уносом калцијума и
физичка активност веома
важне за изградњу и очува-
ње чврстих костију.

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ОСТЕОПОРОЗЕ

Очувати здраве кости

Страну припремила 

Ивана 
Предић



– Особа која је прошле недеље
напала возача АТП-а у аутобу-
су на релацији Качарево–Пан-
чево, ударила га у око и на си-
лу покушала да му отме во-
лан, по свему судећи, неће би-
ти кажњена за то, јер је у пита-
њу психички болесна и про-
блематична личност – изјавио

је Миро Шаран, председник
Синдиката возног особља у
АТП-у.

Према његовим речима, зна
се и то да је нападач на возача
Качаревац, да се проблема-
тично понаша и да је неколи-
ко пута до сада изазивао слич-
не инциденте.

Јован Поткоњак, председ-
ник АТП-овог синдиката „Не-
зависност”, изјавио је да је не-
допустиво то што возачи и
кондуктери у том предузећу
страхују за своју сигурност
док су на послу и што свако

може да се иживљава над њи-
ма и да их туче без страха да
ће због тога бити кажњен.

– Свакодневно се крше сви
закони који се тичу превоза
путника. Захтевамо од надле-
жних институција, оснивача и
послодавца да нас заштите,
јер ми у аутобусима зарађује-
мо за живот – истакао је Пот-
коњак.

Напад на возача АТП-а осу-
дио је и Милан Марковић,
председник Самосталног син-
диката АТП-а. Он је упозорио
на то да ниједан кривац за

двадесет напада на возно осо-
бље АТП-а, колико их је до са-
да било, није кривично проце-
суиран и додао да је то недо-
пустиво.

– У Београду је почела да се
поправља ситуација када је
реч о заштити возача аутобуса
и кондуктера од нападача, а у
Панчеву се још увек по том
питању није ништа промени-
ло. Надам се да ће оснивач
овог пута имати више слуха за
нашу сигурност и да ће право-
суђе почети да ради свој посао
– рекао је Марковић.

9ХРОНИКА

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас како би
изгледао Франкенштајн 21.
века. „Панчевац” и издавач-
ка кућа „Вулкан издава-
штво” припремили су по је-
дан примерак књиге „Фран-
кенштајн: модерни Проме-
теј” Мери Шели за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговори-
ли на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Личио би на Мадлен Ол-
брајт.” 064/1792...

„Сви смо ми Франкен-
штајни стварања свога и
других живота, док не угле-
дамо правога Творца.”
064/4372...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијег одговора на
питање шта су за њих прави
тренуци среће. Они ће осво-
јити по један примерак
књиге „Тренуци среће” Ше-
ли Кинг.

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

„Кад дочекам пензију, а у
новчанику се башкари хи-
љадарка.” 063/7417...

„Прави тренутак среће је
када љубим своју жену, а
још слађа срећа је кад љу-
бим туђу.” 064/6609...

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.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САМО О ГРЕЈАЊУ

ЦЕНА ДО ДАЉЕГ ОСТАJЕ ИСТА
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Грађани неће 
добијати више, али
ни ниже рачуне

Већина зграда очајно
изолована

Цена грејања остаје непроме-
њена – 94,14 динара по метру
квадратном без ПДВ-а, а све
ће бити по старом и што се
тиче санитарне топле воде,
која ће коштати 750 динара
месечно по члану домаћин-
ства, такође без ПДВ-а – одлу-
чили су одборници на седни-
ци Скупштине града која је
одржана 15. октобра.

Већином гласова они су
усвојили измењену Одлуку о
начину снабдевања топлот-
ном енергијом на подручју
града Панчева. У њој се исти-
че да ће се онима који у ста-
новима немају  уграђене ка-
лориметре потрошња топлот-
не енергије и топле воде и да-
ље обрачунавати по квадрату-
ри и броју чланова домаћин-
ства. Нашим суграђанима ко-
ји су инсталирали мераче то-
плоте потрошња ће се обрачу-
навати по утрошку.

Овакве одлуке су образло-
жене тиме да је већина згра-
да у нашем граду стара, лоше
изолована и енергетски нее-
фикасна, па би се у случају
наплате топлотне енергије на
основу њеног утрошка рачу-
ни за грађане драстично уве-
ћали.

предузеће живи, а која је сада
98 процената. Она је истакла и
да ће се „Грејање” у наредном
периоду максимално трудити
да смањи све трошкове посло-
вања. Рекла је и да ће то јавно
комунално предузеће конкури-
сати за новац бројним пројек-
тима који су завршени. Најави-
ла је да је „Грејању” већ одо-
брен пројекат за загревање воде
колектором који ради на сунче-
ву енергију и додала да ће то
знатно смањити трошкове.

Градоначелник Саша Па-
влов изјавио је да су неосно-
ване критике да градска власт
својом политиком дискрими-
нише грађане који се греју у
сопственој режији у односу на
оне који се греју на даљинско
грејање. Додао је да није
истина да ће се садашња цена
грејања субвенционисати из
градског буџета, који се пуни
новцем свих грађана.

По његовим речима, локал-
на власт води интензивне
преговоре ради добијања нов-
ца од донатора у вези с по-
бољшањем енергетске ефика-
сности у зградама и побољша-
њем ефикасности производ-
ног процеса „Грејања”. Иста-
као је и да се много ради на
реализацији пројеката за ко-
ришћење обновљивих извора
енергије како би се смањила
зависност „Грејања” од тро-
шења гаса.

Одборници опозиционих
странака су замерили на томе
што су одлуке о грејању и на-
плати топлотне енергије до-
нете с великим закашњењем,
на ванредној седници, која је
заказана по хитном поступку.
Они су поставили питање шта
ће се десити ако ЈКП „Греја-
ње” упадне у губитке због од-
лагања поскупљења његових
услуга и ко ће их покрити. Из-
разили су сумњу да одлука о
одлагању поскупљења грејања
није мотивисана бригом за
интересе грађана, већ све из-
веснијим новим изборима.

Директорка „Грејања” Сан-
дра Божић је у обраћању од-
борницима рекла да је то јавно
комунално предузеће у овом
тренутку у потпуности технич-
ки спремно да пређе на напла-
ту по утрошку, али да би у том
случају грађани били финан-
сијски оптерећени неупореди-
во више него што су сада.

Према њеним речима, то не
би издржало ни „Грејање”, јер
би то довело до пада наплате,
од које то јавно комунално

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Чију жену љуби он?

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Раздвајање водомера, одно-
сно њихово увођење за сваку
зграду појединачно је могуће,
али само ако се испуне бројни
технички предуслови – исти-
че се у одговору ЈКП-а „Водо-
вод и канализација” на одбор-
ничко питање Владана Кеље-
вића из ЛСВ-а, постављено на
једној од претходних седница
Скупштине града.

Он је скренуо пажњу на то
да је тај проблем посебно из-
ражен на Котежу 2 – на Војво-
ђанском булевару, у Кикинд-
ској улици и Улици Стевана
Шупљикца.

Према његовим речима,
многи грађани који тамо ста-
нују су више пута протестова-
ли зато што у том насељу има
више места на којима је ин-
сталиран по један водомер за
више улаза. Они су били ре-
волтирани јер су сматрали да
су им рачуни за воду знатно
увећани.

У одговору „Водовода” на
Кељевићево питање истиче се
да раздвајање водомера није
технички лако изводљиво из
више разлога. Као прво, на
Котежу 2 не постоји изграђена
градска водоводна мрежа ис-
пред свих улаза, већ је она до-
ведена само до оних који су јој

најближи, а потом је развла-
чена по подрумима.

Зграде на Котежу 2 немају
исти број спратова, па зато за
оне које су ниже није потре-
бан уређај за повећавање при-
тиска, а за оне више јесте.

Осим тога, у многим улази-
ма не постоји просторија у ко-
јој би се инсталирао такав уре-
ђај, што је такође од предусло-
ва за раздвајање водомера. У
тој просторији би морала да
постоји и одговарајућа елек-
трична инсталација.

У одговору „Водовода” се
истиче да је проблематично и
то што је систем загревања то-
пле воде на Котежу 2 такав да
један измењивач топлоте оп-
служује више улаза. За допуну
тог система се користи вода из
градског водовода, а њена по-
трошња се мери у подстаница-
ма у којима су постављени из-
мењивачи топлоте.

Додатну потешкоћу ствара
то што су многи наши сугра-
ђани који живе на Котежу 2
инсталирали електричне бој-

лере и искључили се из цен-
тралног система снабдевања
топлом водом, па се због тога
не зна колико је оних који је
још увек користе.

Захтев неке од скупштина
станара са Котежа 2 за раздва-
јање водомера морао би да са-
држи следећа документа: од-
луку скупштине, мишљење
„Грејања” о томе да ли је могу-
ће извршити раздвајање ин-
сталација топле воде и мере-
ње њеног утрошка за сваки
улаз појединачно, пројекат
инсталација за свако место
где је постављен један водо-
мер за више улаза, као и про-
јекат реконструкције унутра-
шњих инсталација с предло-
зима за њихово раздвајање.

Након достављања таквог
захтева требало би урадити и
пројекте прикључака на инста-
лације градског водовода за
сваки улаз. Затим, за сваку
зграду би требало урадити шахт
са уређајима за мерење потро-
шње воде и инсталирати уређа-
је за повећавање притиска.

У одговору „Водовода” на
питање Владана Кељевића
наглашава се да би трошкове
извођења свих радова неоп-
ходних за раздвајање водоме-
ра сносили станари.

„ВОДОВОД” ОДГОВОРИО НА ОДБОРНИЧКО ПИТАЊЕ

(Не)могуће раздвајање водомера на Котежу 2

ПРЕДСЕДНИЦИ АТП-ових СИНДИКАТА ОСУДИЛИ НАПАД НА КОЛЕГУ

Нападач на возача аутобуса неће бити кажњен?

ЗАВРШЕНА АКЦИЈА „ЗЕЛЕНИЛА”

Довољно новца 
за болесног дечака 

Акција у којој је „Зеленило”
прикупљало новац за лечење
болесног дечака Алексе Кне-
жевића била је пун погодак.

За два дана, колико је
она трајала, сакупљен је
92.061 динар, па ће Алек-
сина породица у наредна
два месеца бити мирна и
неће морати да страхује хо-
ће ли имати новца за купо-

вину потребних лекова.
Алексини родитељи нису
могли да добију лек који му
је неопходан на рецепт, код
нас. Зато су га набављали у
иностранству, што је много
коштало.

ЈКП „Зеленило” захваљује
свим Панчевцима који су
допринели да ова хумани-
тарна акција успе.

У ГСА 19. ОКТОБРА

Обележена слава
У просторијама Градске
стамбене агенције 19. окто-
бра свечано је обележена сла-
ва Свети Тома, коју то јавно
комунално предузеће про-
славља сваке године.

У присуству запослених и
представника друштвеног и

политичког живота у граду
славски колач је пресекао
протојереј Радослав Мила-
новић. У пригодном обра-
ћању он је запосленима у
ГСА пожелео срећу, здра-
вље и добре пословне ре-
зултате.

ДРУЖЕЊЕ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

Лепо вече за пензионере
У оквиру обележавања Свет-
ског месеца старијих особа,
Геронтолошки центар Пан-
чево приредио је у својим
просторијама традиционал-
но дружење пензионера у че-
твртак, 15. октобра. Присут-
ни су могли да уживају у бо-
гатом културно-уметничком

програму, у оквиру којег је
представљен рад бројних
секција које функционишу у
Клубу за стара и одрасла ли-
ца. Дружење је употпуњено
изложбом коју су припреми-
ли чланови удружења „На
пола пута” и пригодним кок-
телом. И. П.



У оквиру пројекта „Заједно за
лепши комшилук”, који је по-
кренула компанија СББ, у
Панчеву је 18. и 19. октобра
спроведена велика акција чи-
шћења приобаља реке Тамиш
и старог бувљака.

Пројекат „Заједно за лепши
комшилук” обухвата уређење
бројних локација – пешачких
зона, паркова, платоа и повр-
шина испред зграда на којима
се људи најчешће окупљају.
Поред чистог и уређеног жи-
вотног окружења, циљ пројек-
та је и подизање еколошке
свести грађана о томе да сва-
кодневним поступцима могу

допринети очувању и унапре-
ђивању услова за живот у свом
комшилуку.

Раднике који су учествова-
ли у акцији обишли су Снежа-
на Лобор, шефица маркетин-
шке службе у „Хигијени”, Бо-
бан Ракиџић, шеф Радне једи-
нице „Чистачи” у том ЈКП-у, и
Јована Лукић, директорка
корпоративних комуникација
у СББ-у.

Снежана Лобор је изјавила
да ЈКП „Хигијена” учествује у
свим акцијама којима се до-
приноси чистоћи града. С об-
зиром на то да је предузеће
партнер у бројним пројектима

којима су акције чишћења
предвиђене, брига о хигијени
града и околних места је стога
двострука – у оквиру редов-
них пословних планова и у
оквиру пројеката.

Према речима Јоване Лу-
кић, акција „Заједно за лепши
комшилук” покренута је са
жељом да се покаже како је уз
мало труда могућ живот у
лепшем и уређенијем комши-
луку.

– Желимо да мотивишемо
грађане да воде рачуна о свом
окружењу и да локације које
данас очистимо, и убудуће
остану чисте. У протекла два

месеца акције чишћења орга-
низовали смо у Крагујевцу,
Лесковцу, Ваљеву, Нишу,
Краљеву, Ужицу, Крушевцу,
Вршцу, Шапцу и Пожаревцу
са жељом да окупимо што ви-
ше комшија и да заједно бу-
демо један велики еко-тим –
изјавила је она и захвалила
Граду Панчеву и „Хигијени”
на помоћи у реализацији ак-
ције.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Четвртак, 22. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ

ЈОШ ЈЕДНО ХАПШЕЊЕ ЗБОГ ДРОГЕ
Панчевачки
полицајци задужени
за борбу против
наркоманије међу
најефикаснијима 
у Србији

Панчевачка полиција је ових
дана појачала борбу против
оних који узгајају дрогу и нар-
ко-дилера. После неколико
акција у којима је откривено
скоро четрдесет килограма
марихуане и хапшења лица
што су је препродавала, кра-
јем прошле недеље је приве-
ден и притворен младић стар
тридесет три године из једног
села у околини Панчева.

Приликом претреса његове
куће инспектори полиције су
пронашли и запленили око
820 грама марихуане. Због то-
га ће, по истеку дводневног
притвора, он бити приведен
тужиоцу уз кривичну пријаву
у којој се сумњичи за неовла-
шћену производњу и ставља-
ње у промет опојних дрога.

То није било једино хапше-
ње због наркотика. После пра-
ћења двају лица за која је по-
стојала основана сумња да
препродају дрогу и дужег опе-
ративног рада полицајаца, те
особе су ухапшене у једном
изнајмљеном стану у нашем
граду. Како „Панчевац” незва-
нично сазнаје, акција је била
брзо изведена, тако да су ухап-
шени били изненађени и нису
стигли да реагују. Приликом
претреса стана инспектори за-
дужени за борбу против нар-
команије открили су око ки-

лограм и петсто грама мари-
хуане, 25 грама кокаина и две
вагице за мерење те дроге.

Према сазнањима „Пан-
чевца”, инспектори који раде
на сузбијању наркоманије
спадају међу најактивније у
панчевачкој полицији, а по
резултатима које постижу су
међу најбољима у Србији. За
њих не постоји радно време,
а поред редовног посла, сти-
жу да раде и на превенцији,
тако што ђацима у панчевач-
ким основним и средњим

школама држе часове о нар-
команији. Они се у свом по-
слу сусрећу са свакаквим ис-
кушењима, а о томе колико
он може бити опасан, сведочи
податак да је током једне ак-
ције нарко-дилер кога су хте-
ли да ухапсе пустио на њих
вучјаке.

Представљајући прошле
недеље у Скупштини Србије
резултате рада полиције, ми-
нистар Небојша Стефановић
је изјавио да је у првих девет
месеци ове године на терито-

рији Србије заплењено више
од 600 килограма дроге и ско-
ро 9.000 таблета, синтетичких
наркотика.

Он је прецизирао да је од
нарко-дилера одузето 497,8
килограма марихуане, 21,9
килограма хероина, 9,2 кило-
грама кокаина, килограм ха-
шиша, више од пет килограма
амфетамина и око четири ки-
лограма екстазија. Додао је да
су од почетка године полицај-
ци открили 1.212 кривичних
дела у вези с наркоманијом.

У „АЗОТАРИ” ОДРЖАНА ВЕЖБА ЗА СЛУЧАЈ ХЕМИЈСКЕ НЕСРЕЋЕ

Ватрогасци максимално спремни
У случају да дође до цурења
хемикалија из неке од фабри-
ка у јужној зони, њихови ва-
трогасци и службе за заштиту
животне средине су спремни,
реаговаће брзо и учиниће све
да последице буду што мање –
показала је вежба која је одр-
жана 20. октобра у „Азотари”.

Поред чланова ватрогасне
јединице из те фабрике, уче-
ствовале су и њихове колеге
из „Петрохемије”, Рафинерије
и градске ватрогасне једини-
це, као и запослени у „Азота-
риној” Служби за заштиту жи-
вотне средине.

Сценариом вежбе било је
предвиђено да током пуњења
једне цистерне у погону за
производњу амонијака и на
утоварној рампи дође до цуре-
ња тог токсичног, запаљивог и
експлозивног гаса.

Да би се његово дејство што
пре неутралисало и последице
биле сведене на најмању мо-
гућу меру, најпре су интерве-
нисали ватрогасци „Азотаре”,
а онда су им у помоћ дошли и

ватрогасци из осталих фабри-
ка у јужној зони. Интервенци-
ја је завршена уз максималну
сарадњу свих ватрогасних
екипа и изузетно брзо, због че-
га је оцењено да је вежба у
потпуности успела.

Гордана Васојевић, руково-
дилац „Азотарине” Службе за
заштиту животне средине, ре-
кла је да је вежба имала добре
резултате. Она је додала да за-
послени у тој служби често ве-
жбају с колегама из других фа-

брика у јужној зони и с град-
ским Центром за обавештава-
ње и узбуњивање, те да су мак-
симално спремни за могуће
инциденте. Према њеним ре-
чима, у „Азотари” се континуи-
рано прати стање ваздуха, от-
падних и подземних вода, као
и других параметара који ути-
чу на стање животне средине.

Задовољство обученошћу
ватрогасаца изразио је и Ми-
љан Ђуровић, заменик дирек-
тора „Азотаре”. Он је изјавио

да је вежба показала да су ва-
трогасне јединице те фабрике,
Рафинерије и „Петрохемије”
спремне да заједнички реагују
у случају да то буде потребно.

Новинари су обавештени и
да су запослени у „Азотари”
ових дана, први пут откако по-
стоји погон Амонијак 3, обез-
бедили стални мониторинг га-
сова и продуката сагоревања.
Како је објашњено, то је до-
принело знатном смањењу ко-
личине штетних гасова који се
испуштају у атмосферу.

„У овом тренутку и у старијем
фабричком постројењу, Кисе-
лини 1, вршимо замену катали-
затора. Тиме ћемо постићи сма-
њење испуста азотних оксида у
атмосферу и готово у потпуно-
сти ћемо отклонити испуштање
жутих димова изнад фабрике и
града. Вршимо озбиљне при-
преме да и на линији Киселина
3 учинимо исто, али нас инфра-
структурна сложеност старих
постројења у томе донекле
успорава”, пише у саопштењу
које је подељено новинарима.

Акција је била изведена брзо

ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА „ХИГИЈЕНЕ” И СББ-а

Чишћени кеј и стари бувљак

НА ПРОШЛОНЕДЕЉНОЈ СВЕЧАНОСТИ

Награђени најбољи
полицајци у септембру
Полицајци Мирослав Зла-
тановић и Мирослав Стје-
пановић из Беле Цркве, ко-
ји су заслужни за откривање
више од четрдесет килогра-
ма дроге, и њихов колега из
Панчева Марко Бајчетић,
који је у кратком периоду
спречио више крађа и зајед-
но с колегама открио неко-
лико лопова, награђени су и
проглашени за најбоље по-

лицајце у септембру у Пан-
чеву и на територији Јужно-
банатског округа.

На свечаности одржаној
16. октобра начелник Јужно-
банатског округа Зоран Та-
сић захвалио је свим поли-
цајцима Полицијске управе
Панчево и најавио да ће тра-
диција награђивања најбо-
љих међу њима бити наста-
вљена.

– Надам се да ће та прак-
са коју заједнички практи-
кују Град Панчево и Јужно-
банатски округ бити под-
стрек свим полицајцима да
своје задатке и даље оба-
вљају часно и поштено као
што су то радили до сада –
истакао је Тасић.

Награђенима је захвалио
и Саша Павлов, градона-
челник Панчева. Он је на-
гласио да полицајци који
раде у ПУ Панчево обављају
важне послове који су зна-
чајни за осећај сигурности
свих грађана.

Додао је да се резултати
њиховог рада свакодневно
виде и осећају, без обзира на
то да ли је реч о безбедности

у саобраћају, заштити јавног
реда и мира или борби про-
тив свих врста криминала.

Марко Бајчетић, један од
награђених полицајаца, за-
хвалио је Јужнобанатском
округу, Градској управи и
Полицијској управи Панче-
во што су пре неколико ме-
сеци установили награђива-
ње најбољих полицајаца.

– Тиме су дали подстрек
мени и другим мојим коле-
гама за убудуће. Захвалио
бих и колегама и старешина-
ма с којима свакодневно ра-
дим, јер без њих не бих био
овде. Наравно да ми много
значи то што сам добио ову
награду и пријатан је осећај
– рекао је Бајчетић.

ТРИБИНА О ПОЛОЖАЈУ СРБА 

У ХРВАТСКОЈ

Остали без права 
и имовине

– Срби у Хрватској некада
нису били само конститу-
тиван и суверени, већ и ау-
тохтони народ. О томе све-
доче археолошки трагови
још из деветог века, као и
манастири попут Крке,
Крупе и Драговића, који су
задужбине Немањића још
из четрнаестог века. Нажа-
лост, Срби су данас у Хр-
ватској максимално обес-
прављени и сведени на вео-
ма мали број. Хрватска др-

жава им није вратила отету
имовину и станове, ломе се
и уништавају ћириличне
табле, иако је употреба оба
писма предвиђена хрват-
ским уставом, и не преду-
зима се ништа да се олак-
ша повратак протераних
Срба – рекао је, између
осталог, историчар Милој-
ко Будимир на трибини
„Срби у Хрватској – од кон-
ститутивног народа до на-
ционалне мањине”, која је
одржана прошлог петка у
организацији панчевачког
Удружења Крајишника и
његовог председника Ми-
лета Боснића.

Према његовим речима,
Срби који су протерани из
Хрватске не желе ништа ту-
ђе, већ само оно што им је
некада припадало, а онда
им је на силу и против зако-
на одузето.

Међутим, Хрватска и
Словенија су до сада онемо-
гућавале спровођење тог
споразума тако што су по-
стављале бројне препреке.

Како каже Будимир, иако
су Срби некада имали око

40.000 станова у Хрватској,
мали број им је враћен, а
без добијања станарског
права немогуће је говорити
о повратку људи.

– Подједнаки проблем је
то што још увек нису прона-
ђени сви Срби који су неста-
ли у Хрватској, а нису ни
идентификовани посмртни
остаци оних који су убијени.
Једине светле тачке у борби
да се ситуација промени на-
боље су Саво Штрбац и њего-
во удружење „Веритас”. За-
хваљујући њима, свет је упо-
знат са страдањима Срба у
Хрватској и оно није забора-
вљено – додао је Будимир.

Ломљење ћириличних табли
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На седници Градског већа
одржаној у понедељак, 19. ок-
тобра, донете су одлуке које
ће обрадовати грађане двају
насељених места.

С обзиром на то да, на
основу процене надлежног
министарства, није било мо-
гуће финансирати изградњу
еко-чесме у Глогоњу из Фон-
да за заштиту животне среди-

не, одлучено је да тај посао
буде плаћен из редовних при-
хода Града. Тачније, неоп-
ходних 2.869.000 динара би-
ће обезбеђено с позиције пла-
ниране за отплату камата већ
узетог кредита и прослеђено
локалном комуналном пред-
узећу. Будући да је познато
колико је пијаћа вода у поме-
нутом селу „богата арсеном”,

односно у дужем интервалу
хемијски и бактериолошки
неисправна, јасно је да ће са
изградњом еко-чесме муке
Глогоњаца бити макар мало
ублажене.

Градски већници су овом
приликом прихватили и пред-
лог Скупштине МЗ Брестовац
да се суми од 430.000 динара
коју је она након радова у

Улици Ђуре Јакшића успела
да уштеди, дода још 570.000
динара, те да се тај новац ис-
користи за асфалтирање ули-
ца Рифата Бурџевића и Соње
Маринковић.

Ове измене и допуне биће
уврштене у предлог ребаланса
градског буџета, који ће бити
разматран на наредној седни-
ци Скупштине.

СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: На
предлог Градског већа Ме-
сна заједница треба да до-
бије милион динара за ас-
фалтирање улица Рифата
Бурџевића и Соње Марин-
ковић. У организацији Ки-
но-фото клуба „Поњавица”
и Дома културе биће отво-
рена изложба фотографија
Саше Прерадовића под на-
зивом „Идеализација жене”
у петак, 23. октобра, у 19 са-
ти, у галерији у Ватрога-
сном дому.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Мини-
старка пољопривреде и за-
штите животне средине
проф. др Снежана Богоса-
вљевић Бошковић састала
се с пољопривредницима у
петак, 16. октобра, на скупу
који је организовало удру-
жење „Новосељански пао-
ри”. Регионални музеј из
Темишвара радиће страте-
гију развоја Спомен-собе
Дома културе и каталогиза-
цију експоната.

ДДооллооввоо:: Циркус „Африка-
но” из Лознице гостовао је у
суботу, 17. октобра, у Дому
културе. Скупштина удру-
жења свих пензионера биће
одржана у суботу, 24. окто-
бра, од 11 сати, у великој
сали Месне заједнице. И
женски и мушки рукометни
клубови наставили су по-
беднички низ и задржали
лидерска места у својим ли-
гама.

ГГллооггооњњ:: На предлог Град-
ског већа Месна заједница
треба да добије 2.869.000
динара за изградњу еко-че-
сме. Десето издање мани-
фестације „Глогоњска је-
сен” биће одржано у неде-
љу, 25. октобра, у организа-
цији локалног удружења
повртара.

ЈЈааббууккаа:: Теку радови на уре-
ђењу пијаце, али се наста-
вљају и неспоразуми с вла-
сником суседног објекта
око постављања ограде. Ме-
моријални турнир у фудба-
лу посвећен Данијелу Мар-
ковићу Даци одржан је про-
текле недеље.

ККааччааррееввоо:: У оквиру рекон-
струкције зграде амбуланте
Дома здравља, у току је заме-
на столарије и подних облога.
Дом културе припрема четвр-
ти фестивал хумора и сатире
под називом „Жаока”, који ће
бити одржан наредне недеље.

ИИввааннооввоо:: Школи су, по кон-
курсу Националног савета
мађарске националне ма-
њине, одобрене финансије
за израду тројезичке моно-

графије под називом „140
година од оснивања ОШ
’Моша Пијаде’”.

ООммоољљииццаа:: Неколико радни-
ка НИС-а поклонило је
предшколској установи ве-
лики телевизор. Мемори-
јалним турниром у кошар-
ци ученици и наставници
основне школе су у уторак,
20. октобра, обележили ту-
жан датум – годишњицу
смрти Драгана Дивца, на-
ставника физичког васпита-
ња. Изложба докумената и
фотографија Историјског
архива под називом „250 го-
дина Војне границе” биће
отворена у петак, 23. окто-
бра, у 18.30, у Дому културе.

ССттааррччееввоо:: Од новца који су
добили на конкурсу Мини-
старства омладине и спорта,
под називом „Млади су за-
кон”, извиђачи из одреда
„Надел” започели су уређење
платоа Дома културе окрену-
тог према парку. Изложба
карикатура Вјачеслава Биби-
шева, сликара и графичара
из Казања (руска република
Татарстан), отворена је у че-
твртак, 15. октобра, у галери-
ји „Боем”. Тамбурашки орке-
стар „Неолит” наступио је на
фестивалу „Бисерница Јани-
ке Балажа” у недељу, 18. ок-
тобра, у Новом Саду.

У омољичкој школи „Доси-
теј Обрадовић” и протеклих
дана је било значајних ван-
наставних активности.

Најпре је група од триде-
сетак радника Рафинерије
нафте Панчево, пореклом
из Омољице, у среду, 14. ок-
тобра, самоиницијативно
поклонила предшколској
установи велики модеран
телевизор. Малишани су им
се одужили песмама и ре-
цитацијама и њима у част
напунили пано цртежима.

Неколико дана касније, у
уторак, 20. октобра, ученици
и наставници омољичке
школе обележили су један
тужан датум – годишњицу
откад их је прерано напу-
стио Драган Дивац, на-
ставник физичког васпи-

тања. У знак сећања на јед-
ног од најомиљенијих омо-
љичких педагога у зборници
је одржан помен, а у сали
меморијални турнир у ко-
шарци, спорту који је Дивац
тренирао и највише волео.

Школа је започела акцију
за помоћ оболелом ученику.
Њему су потребне крвне
плочице (тромбоцити), а мо-
же му помоћи свако ко има
Б крвну групу (без обзира на
РХ фактор). Добровољни да-
ваоци треба да се јаве на
школски телефон 617-014.
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Преостало још 
неколико послова

Кашњења због 
неколико оборених
јавних набавки

Долазак хладнијих дана знак
је да се ближи крај године, а
самим тим и завршетак гра-
ђевинске сезоне. Планиране
инвестиције у селима углав-
ном су реализоване, изузев
неколико, и то највише „за-
хваљујући” (тромој) процеду-
ри спровођења тендера (јав-
них набавки).

Не рачунајући изградњу
пијаце у Јабуци (радови, који
су у току, износе 13.870.000
динара) и недавно започету
изградњу омољичке канали-
зације (17.830.061 динар), као
и реконструкцију дела гло-
гоњског водовода (2.396.000),
у већини насељених места ра-
ђено је појачано одржавање
саобраћајница, или, народски
речено, асфалтирање.

„Права” понуђача
Град је, као и досад, те тако-
зване капиталне инвестиције
поверио Дирекцији за изград-
њу и уређење Панчева, а по-
моћник директора за технич-
ке послове и послове урбани-
зма у том предузећу Ђурица
Ресановић каже да су проби-
јања рокова забележена у не-
колико случајева, и то махом
када су понуђачи на тендеру
тражили заштиту права.

– Жалили су се и они који
за то немају никаквог основа,
само да би нам поништили
набавку. Тада смо најчешће
сами одустајали, јер је било
боље поништити набавку и
исправити све оно што би
евентуално могло да буде
спорно. Поступци имају своје
рокове и, нажалост, понекад
веома дуго трају. Сада су, на
срећу, сви проблеми превази-

ђени, па су радови или већ
окончани или је у току потпи-
сивање уговора са извођачима
– навео је Ресановић.

У Старчеву је, на пример, у
току склaпање уговора с фир-
мом „Шумадијапут” за рекон-
струкцију Улице Никола Те-
сла (вредност извођења радо-
ва је 1.668.000 динара) и ас-
фалтирање другог дела Рит-
ске улице (око милион и
осамсто хиљада), док је „Ма-
бер” одабран за појачано одр-
жавање Вршачке улице
(основна цена је 1.623.000 ди-
нара, а додатни радови стају
750.000 динара).

– Код те улице су направље-
ни пропусти у самом пројек-
ту, који су наше службе доби-
ле од Месне заједнице. Изо-
стављен је слој асфалта, што
је сам извођач установио тек
када је започео посао на тере-
ну. Будући да то нису непред-
виђени, већ заборављени ра-
дови, нисмо могли да прави-
мо анекс уговора, већ смо мо-
рали да идемо на нову набав-
ку. Када је реч о Старчеву, у

току је и поновљени поступак
тендера за израду пројекта
треће фазе уређења Трга нео-
лита зато што се први пут ни-
ко није јавио на конкурс – ис-
такао је помоћник директора
Дирекције.

Здрава конкуренција
У Качареву је извођач „Зетa”
из Лучана окончао периодич-
но одржавање тротоара на де-
сној страни Улице народног
фронта (од поште до Улице
цара Лазара) за око 6.712.000
динара, а за исту суму је „Еко-
-градња” из Зрењанина на-
правила тротоар у Улици 4.
октобра (од Маршала Тита до
Димитрија Туцовића).

„Војводинапут” је перио-
дично одржавао брестовачке
улице – Сутјеску (1.637.500),
Соње Маринковић (3.602.000)
и Змај Јовину (2.960.000).
Иста фирма је поставила чвр-
сту подлогу на бази битумена
на коловоз у доловачкој Ули-
ци победе (9.664.000 динара)
и у новосељанској Улици
Жарка Зрењанина (од Змај Јо-
вине до Симе Шолаје), за око

пет милиона динара.
Највише улица је асфалти-

рано у Иванову: Војвођанску
је урадио „ПЗП Београд”
(вредност радова 1.970.000
динара), Гробљанску (за око
два милиона динара) „Војво-
динапут”, а „Шумадијапут” је
периодично одржавао чак три
– 7. јула (800.000), Петефија
Шандора (903.000) и 29. но-
вембра (1.567.000). Још једна
је на чекању, због кашњења,
наравно, у вези с јавном на-
бавком.

– На тендеру за Улицу
Иве Лоле Рибара сви изво-
ђачи су имали цену вишу од
пројектоване, па је неопход-
но спровести преговарачки
поступак. Код процене
вредности радова нама је
најлакше да препишемо оне
из пројекта, што избегава-
мо, јер су обично од пре
двадесетак година и тотал-
но су промашене. Стога као
параметар користимо важе-
ће цене на тржишту, које
обично буду више од пону-
ђених. Једино код наведене
улице смо мало промаши-
ли, будући да су вредности
понуда незнатно изнад на-
шег пројектованог износа.
Због таквих процедура смо
и ушли у јесење доба. Непи-
сано правило је да посао
уговарамо годину дана, а за-
вршимо за недељу дана –
закључио је Ресановић.

Асфалтирање је веома ску-
па работа, али интересантно
је да због кризе, односно мањ-
ка пара и недостатка посла за
грађевинце, никад није било
јефтиније. С друге стране, не
памти се да је толико фирми
радило у нашем граду. Посла
је мало, па тржишна утакми-
ца доноси здраву конкуренци-
ју. Као резултат тога цене по-
некад буду за тридесет одсто
ниже од пројектованих.

Још да је више новца у бу-
џету...

ДИРЕКЦИЈА ПРИВОДИ КРАЈУ СЕЗОНУ РАДОВА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА БИЋЕ ИСПУЊЕН

У ОМОЉИЧКОЈ ШКОЛИ

Бити хуман

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ГРАДСКО ВЕЋЕ ОДОБРИЛО НОВА УЛАГАЊА

Еко-чесма у Глогоњу и путеви у Брестовцу

ПОНОВО О ОГРАДИ НА ЈАБУЧКОЈ ПИЈАЦИ

Крајњи циљ исти, разлике у неколико метара
На основу текста објављеног у
прошлом броју „Панчевца” о
проблемима насталим током
изградње пијаце у Јабуци, ре-
дакцији се обратио Дане Мла-
деновски, власник локала на
суседној парцели. Он је у тој
причи наведен као виновник
ометања радова, јер је, према
речима сведока, ишчупао дрве-
не кочиће које су геометри из

Дирекције за изградњу и уређе-
ње Панчева поставили ради по-
дизања ограде око пијаце.

– Њихови пројектанти су
ширину коридора од мог објек-
та до будуће ограде неоправда-
но смањили са пет и по метара
на три и четрдесет, што могу
поткрепити валидном доку-
ментацијом. Уместо тога, тре-
бало је да спорне одредбе у

пројекту искоригују на основу
Закона о планирању и изград-
њи, који изричито налаже да
испред сваког локала буде
обезбеђен адекватан простор за
паркинг и пролаз возила. С
друге стране, сматрам да би
најбоље било да ограда буде
постављена тако да објекат
остане унутар пијаце, као и на
многим другим местима. Када
је реч о наведеном чупању ко-
чића, ако проблем не буде ре-
шен – урадићу то поново, зато
што и они (Дирекција – прим.
аут.) чупају моје, постављене
на основу кота које је задала
управо Дирекција, што сам
пријавио надлежним органима
– навео је јабучки инвеститор.

Младеновски је додао да,
упркос свему, ни он ни купци
локала не би имали ништа
против понуђеног решења, од-
носно да на будућој огради
према наведеном објекту буду
отворене две капије. Под
условом да то, пре почетка ра-

дова, буде папиролошки ре-
шено.

– Такође, када је требало да
почне изградња објеката, посто-
јали су урбанистички услови
према којима је земљиште до-
бијено од Дирекције требало да
буде опремљено комуналном
инфраструктуром. То није ура-
ђено, па сам о сопственом тро-
шку направио септичку јаму,
уцртану у катастар још 2007. го-
дине, што Дирекција приликом
пројектовања пијаце не само да
није узела у обзир већ ју је пре
извесног времена затрпала. Бу-
дући да ми је узет новац за ко-
мунално опремање, било би до-
бро да ми буде изграђена друга
септичка јама или да ми се вра-
ти уложено, како бих то урадио
сам – истиче Младеновски.

Уз све разлике, обе стране
имају заједнички циљ – да тих
осамнаест локала проради и
грађани добију посао, што ни-
је лоша полазна основа за пре-
вазилажење несугласица.

У Брестовцу је било асфалтирања, а биће га још

ППООССЛЛЕЕДДЊЊАА  ВВЕЕССТТ

Изгледало је да ће се актери ове приче коначно договори-

ти: председник Скупштине МЗ Јабука Слободан Илић је у

уторак, 20. октобра, сазвао телефонску седницу, на којој је

(са 12 од 15 могућих гласова) одлучено да се на захтев

Младеновског и званично одобри отварање двеју капија на

огради која дели пијацу и наведени објекат.

Међутим, према Илићевим речима, од тога се до даљег

одустало будући да постоје индиције да је Младеновски по-

ново ометао радове, незадовољан што истог момента (у ка-

сним поподневним сатима) није добио поменуту одлуку у

писаном облику.



Без илузија, 
с трачком наде

У издању „Графос интернеше-
нела” из Панчева недавно је об-
јављена књига наше суграђанке
Трајане Димчић „Деца су као
шкољке – Приручник за роди-
теље”. Како је у предговору тог
приручника навео др Димитри
Димче Паскоски, доцент на Пе-
дагошком универзитету у Бер-
ну, ауторка је у тој књизи „си-
стематски и ангажовано изра-
дила сажет преглед практич-
них питања о васпитању у сва-
кодневици и могућих одгово-
ра”. Она притом креће од уоби-
чајених, практичних ситуација,

а одговоре и препоруке саста-
вља полазећи од савременог пе-
дагошког знања. Сам прируч-
ник је практичан и чине га че-
тири поглавља: „Ред и мир”,
„Формирање личности”, „Да
разумемо једни друге” и „Да
рад и учење не буду мучење”.

Трајана Димчић је сликарка
и ауторка програма „Живот се
учи” (за децу и одрасле) и „Цр-
тање ослобађа”, чији је циљ
стицање нових сазнања и упо-
знавање себе и других кроз кре-
ативан рад. Илустрације у књи-
зи урадио је Никола Драгаш.

У Галерији савремене уметно-
сти у среду, 28. октобра, у 19
сати, биће отворена изложба
радова брачног пара из Пан-
чева – сликара мр Зорана Де-

ранић и вајарке Светлане Ка-
ровић Деранић, под називом
„Интимни музеј”. Концепт за
ту поставку је настао спонтано

као последица њиховог начи-
на живота, у коме се радни и
животни простор преплићу.
Ово је покушај да се, кроз ам-
бијенталну „музејску постав-
ку” од цртежа до скулптура,
сублимира све оно што је с
временом настајало. Уједно,
уметници преиспитују своју
индивидуалност у заједнич-
ком раду.

ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА И СКУЛПТУРА

Интимни музеј

ске игре и песме, тачке са об-
редном садржином... Један од
куриозитета ансамбла пред-
ставља чалгијски оркестар,
који подразумева свирање
на заборављеним старим
чалгијским инструментима
као што су канон, тапан, ду-
дук, гајде и др. Посебну при-
чу представљају и оригинал-
не ношње из Македоније и
околине, карактеристичне за
сеоску и градску средину
(стил: а ла турка) с краја 19.
века, те одећа рађену под се-
верозападним утицајима у
првим деценијама 20. века
(а ла франга). Велики дога-
ђај за ансамбл „Македонија”
било је његово двомесечно
гостовање у Јапану 2012. го-
дине, а током те турнеје са-

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

У КРЕВЕТУ С ДРУГИМА
19.00
21.00

21.00
19.00
21.00

19.00
21.00

НАТАША ШАРИЋ У „ПРОГРЕСУ”

Чудесне торбе 
од еко-коже

Рејчел Џенер је испустила
Бена из видокруга само на
тренутак.

Њен осмогодишњи син
је нестао. Шта се заиста
догодило?

Ухваћена у клопку изме-
ђу најгоре личне трагедије
и осуде јавности, која се
устремила на њу, Рејчел
нема никога коме би мо-
гла веровати. Али могу ли
други веровати њој?

Сат откуцава и са сва-
ким померањем казаљке
све је мања вероватноћа да
ће Бена пронаћи живог.

Четвртак, 22. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

12 КУЛТУРА

Музика
Четвртак, 22. октобар, 18 сати, кафић „Воз”: концерт хар-
фисткиње Саре Влајић.

Понедељак, 26. октобар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: про-
грам под називом „Вече етида” извешће ученици клавира
проф. Марије Лигети Балинт.

Уторак, 27. октобар, 19 сати, сцена Културног центра: кон-
церт састава „Donne di Belgrado”, који чине Анета Илић
(сопран), Стана Крстајић (флаута) и Наталија Младеновић
(клавир).

Изложбе
Понедељак, 26. октобар, 19 сати, фоаје Културног центра:
изложба слика „Медитеран за Мими” Љиљане Стризе Трај-
ковић.

Среда, 28. октобар, 19 сати, Галерија савремене уметно-
сти: изложба „Интимни музеј” Зорана Деранића и Светла-
не Каровић Деранић.

Програм за децу
Петак, 23. октобар, 18 сати, Спомен-дом у Војловици: мју-
зикл „Чаробњак из Оза”, у извођењу дечјег позоришта
СКПД-а „Ђетван”.

Субота, 24. октобар, 12 сати, дворана Културног центра: у
оквиру „Позоришног матинеа суботом” биће изведена
представа за децу „Чаробна кутија” „Максимус арта” из Бе-
ограда (улазница је 300 динара).

Тематски програм
Петак, 23. октобар, 18.30, дворана Културног центра: кон-
церт панчевачког КУД-а „Абрашевић”, с гостима из Ваље-
ва, Смедеревске Паланке и Прокупља.

Недеља, 25. октобар, 19 сати, Градска библиотека: промо-
ција издања ИК „Чувари” – „Несвети а свети”, „Дарујте љу-
бав” и „Није на продају”. Специјалан гост је јеромонах Иг-
њатиј Шестаков, уредник сајта „Pravoslavie.ru”.

Понедељак, 26. октобар, фоаје Културног центра: вече салсе.

Филм
Четвртак, 22. октобар, 20 сати, „Аполо”: филм „Хипократ”
(Француска) Томе Лилтија, у оквиру циклуса „Нови фран-
цуски филм”. Улаз је слободан, узраст 16 +.

Среда, 28. октобар, 20 сати, „Аполо”: у оквиру „Докумен-
тарне среде” биће приказан филм „Успутна станица”
(Швајцарска/Грчка) Кавеа Бактијарија. Улаз је слободан.

Културни телекс

„Док је небо горело” 
Џили Мекмилан

Два читаоца који до среде, 28. октобра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта је по вама најгора осуда јавности?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Док је небо горело” Џили
Мекмилан. Имена добитника ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари
„Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Ансамбл воде 
професори и 
магистри из области
етнокореологије, 
етнологије и 
етномузикологије

Потрага за што аутентични-
јим изворним изразом – један
је од императива Ансамбла
„Македонија” из Штипа, који
се панчевачкој публици пред-
ставио у четвртак, 15. окто-
бра, у дворани „Аполо”. Тим
(изузетно посећеним) кон-
цертом завршена је турнеја
„Македоније” по Србији, која
је обухватила посету Лесков-
цу, Качареву, Београду и нај-
зад – Панчеву. Ансамблом ру-
ководе професори и магистри
из области етнокореологије,
етнологије и етномузикологи-
је, а чине га најбољи студенти
Музичке академије у Штипу и
ученици Средње музичке
школе у Скопљу. Уметнички
директор је проф. Владимир
Јаневски.

– Реч је о едукованим мла-
дим људима који у наведеним
институцијама изучавају тра-
диционалну македонску му-
зику и највећа је специфич-
ност то што су ти млади умет-
ници мултидисциплинарни,
јер уједно знају да свирају на
традиционалним инструмен-
тима, да играју и певају. То је
услов да неко буде део ансам-
бла – објаснила је Благица
Илић, магистар етнокореоло-
гије и професорка народних и
обредних игара.

На репертоару су том при-
ликом биле традиционалне
инструменталне и вокално-
инструменталне нумере, град-

ОДЛИЧАН КОНЦЕРТ АНСАМБЛА „МАКЕДОНИЈА”

У ПОТРАЗИ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНИМ

став је извео чак тридесет
целовечерњих концерата.

– Наша идеја је неговање
традиционалних музичких
вредности, како македонских,
тако и вредности свих нацио-
налности које живе у Македо-
нији, па чак и балканске игре
и мелодије. Већ двадесет го-
дина радимо на теренским ис-
траживањима у више од пет-
наест етничких делова у Ма-

кедонији. Ту скупљамо мате-
ријал који после адаптирамо
за извођење на сцени – додала
је мр Благица Илић.

Читаву турнеју, те и кон-
церт у Панчеву, иницирали су
Национални савет Македона-
ца у Србији и КУД „Тоше Про-
ески” из Качарева, а овдашњи
суорганизатори/домаћини би-
ли су КУД „Станко Пауновић”
и Дом омладине Панчево.

ННООВВЕЕ  ККЊЊИИГГЕЕ

У оквиру Међународне мани-
фестације и изложбе „Еко-
култ”, која је отворена 19. ок-
тобра у галерији „Прогрес” у
Београду, поред више од 100
аутора, архитеката, дизајне-
ра, научника и уметника из
Србије и света, представила
се и модна креаторка Наташа
Шарић из Панчева. Будући да
је акценат на еколошком и
одрживом приступу стварала-
штву, наша суграђанка се
представила ташнама израђе-
ним од еколошке коже и ре-
циклиране гуме у комбинаци-
ји с природним материјали-

ма, уз јасну тенденцију мини-
малне употребе коже и крзна.

– Иако се бавим модним ди-
зајном, који доживљавам као
примењену уметност, своје
стварање третирам у ликовном
смислу и дела излажем на
авангардан и космополитски
начин. Тако, своје ташне и
одевне предмете третирам као
скулптуре, с много скулптурал-
них форми, и важно ми је да,
као у ликовном делу, детаљ по-
држава целину, а целина детаљ
– објаснила је Наташа Шарић.

Изложба „Екокулт” биће
отворена до 1. новембра.

ПРЕДСТАВА О ФЛОРЕНС ЏЕНКИНС

Најгора певачица 
на свету

Наредног четвртка, 29. окто-
бра, у 19.30, у дворани Кул-
турног центра даје се музичка
комедија „Славна Флоренс”,
коју је режирала Ђурђа Те-
шић. То је истинита прича о
Флоренс Фостер Џенкинс,
најгорој певачици на свету,
која је четрдесетих година у
Њујорку била омиљена му-
зичка атракција. Она је изгра-
дила оперску каријеру иако
није умела да пева, а врхунац
је достигла приликом наступа
у „Карнеги холу”. Једини про-
блем представљало је то што
је сирота Флоренс сваку салву
смеха из публике нехајно од-
бацивала као професионалну
љубомору.

Овај бродвејски шоу и вели-
ки позоришни хит први пут је
изведен у Лондону, на Вест

Енду, 2005. године. У комаду
играју: Горица Поповић, Иван
Михаиловић и Тамара Драги-
чевић, а цена улазнице је 600
динара.

Аутентичан израз прилагођен сценском извођењу

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић

Ових дана је у издању ИК „Евро
ђунти” објављен роман „Кроз
прстохват цимета” наше сугра-
ђанке Александре Михајловић.
Како је приметила књижевна
критичарка Љиљана Шоп, то је
динамична приповест компо-
нована у ритмичној смени че-
тири гласа, монолога што се
уткивају у својеврстан дијалог,
који ће то заиста и постати на
крају, када свако начини помак
ка самоспознаји и промени себе
да би разумео друге. Критичар-
ка даље каже да је то „роман без
илузија, али с трачком наде”.

Деца су као шкољке

Следећег четвртка, 29. ок-
тобра, од 21 сат, у дворани
„Аполо” биће приређена
концертна промоција првог
албума панчевачког бенда
„Резервни план”, под нази-
вом „Види шта ћу ти ре-
ћи...”. Тај састав чине: Бојан
Кошић (вокал), Александар
Травица (гитара), Влади-
мир Мандић (бас), Бојан
Илић (клавијатура) и Зоран

Галовић (бубањ). Улаз је
слободан.

КОНЦЕРТНА ПРОМОЦИЈА АЛБУМА 

Види шта ћу 
ти рећи...
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ИЗЛОЖБА СЛИКА КСЕНИЈЕ КОВАЧЕВИЋ

Живот у свету симбола

Четвртак, 22. октобар 2015.

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

Два најбржа читаоца који до среде, 28. октобра, у 12 са-
ти, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији од-
говор на питање: „Ко/шта може вас да спасе?”, награди-
ћемо по једним примерком књиге „Успавана и вретено”
Нила Гејмена и Криса Ридлија. Имена добитника ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се мо-
гу преузети у књижари „Делфи”.

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

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

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

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Јована Јанков, 

матуранткиња

Гимназије „Урош Предић”

Сви жељно ишчекујемо го-
дишње одморе, распусте или
продужене викенде, како би-
смо отишли некуд ван града.
И шта онда – да ли заиста
одемо, променимо средину,
обиђемо друге градове и др-
жаве? Купимо авионску кар-
ту и одседнемо у хотелу с по-
гледом на најлепшу плажу?
Пошто углавном немамо
новца за тако нешто, можда
ипак треба да одустанемо од
свега и останемо код куће? Ја
бих одустала сигурно. Остала
код куће? Па, и не баш!

Иако се и у граду може
пронаћи доста занимљивог
садржаја (ако се потрудите
да нађете), ипак је боље оти-
ћи некуд даље на одмор. По-
стоји много начина, и то са
баш врло мало новца. Ја та-
ко путујем, забавније ми је и
ништа ме не ограничава.

Треба размишљати о ра-
зним начинима превоза.
Зашто некад не воз? Можда
неће тако брзо стићи на од-
редиште, али вам може
пружити занимљиво иску-
ство. Бицикл? Можда је то
за упорније, истрајније?
Ићи стопом? Обично се за
такво нешто нема храбро-
сти. И заиста, о томе се тре-
ба добро информисати, али
најважније је бити храбар. 

А када стигнемо, куда он-
да? Хостели, сквотови, пут-
ничке куће, волонтерски
кампови, особе које хоће да

вас угосте бесплатно – по-
стоји много начина, само
их треба пронаћи. Пошто се
сместимо, пожелимо да ви-
димо и научимо што више о
месту у којем смо. Потре-
бан нам је, дакле, туристич-
ки водич. Или је ипак поне-
кад боље и забавније да са-
ми истражујемо градове, да
гледамо, посматрамо, пита-
мо се... На интернету има
толико сајтова, блогова и
форума који нам у свему
овоме могу помоћи.

Можда све ово звучи ису-
више страшно. Зато препору-
чујем један од сајтова који
шире видике, дају много ко-
рисних информација и охра-
брују. А притом, на форуму
се могу прочитати и искуства
других људи, питати шта вас
занима и такође поделити
искуства. У питању је Клуб
путника (Регионални центар
за путничку културу, путопи-
сни часопис и сервис за са-
мостална путовања). Људи
који су мене охрабрили.

Информишите се, спакуј-
те се и срећан пут!

Белешке за срећан пут

„Она беше једна од оних
шумских вештица што су
пре хиљаду лета протеране
у изгнанство, и то крајње
кварна. Проклела је ново-
рођенче тако да кад девојче
напуни осамнаесту, убоде
прст и усни вечним сном.”

Можда мислите да знате
ову причу. У њој је млада
краљица, која само што се
није удала. Ту су и неки до-
бри, вредни и стамени па-
туљци; замак обавијен тр-
њем; и принцеза коју је, како
се говорка, зла вештица про-
клела да спава вечним сном.

Али овде нико не чека да
се појави племенити принц
на белом коњу. Ова бајка је
исткана нитима мрачне ма-
гије, које се уплићу и рас-

плићу и светлуцају и сјаје.
Краљица ће можда и дока-
зати своје јунаштво, ако
принцези уопште и буде
потребно да је неко спасе...

„Успавана и вретено” Нила
Гејмена и Криса Ридлија

Сећате ли се приче о младом
уметнику из Ужица који је ле-
тос, по повратку с Прашког
квадријенала (на којем је
остварио невероватан успех),
за домаће медије изјавио: „Ја
сам злато Србије, али мене
никад нећете чекати на балко-
ну”? Управо је то уметник чи-
ји су цртежи под називом „En-
dless Night” 16. октобра изло-
жени у фоајеу Културног цен-
тра (могу се погледати до 25.
октобра). Реч је о Николи Ра-
досављевићу, који је за време
студија сматран једним од
најталентованијих студената
и, иако је веома млад, досад је
већ имао 11 самосталних из-
ложби.

У Панчеву се Радосављевић
представио серијом цртежа
насталих у његовој досада-
шњој продукцији, као и поје-

диним пројектима које при-
према за упис на докторске
студије на Факултету приме-
њених уметности у Београду.

– Основна идеја била је
приказивање статике пејзажа,
док се у први план стављао ве-

лики масив прекривен густим
шумама. Прекинута комуни-
кација између човека и при-
роде, парадоксални односи
унутар самог друштва и опште
место у историји уметности о
односу појединца и масе – све
су ово биле теме на којима се
тај опус градио. Мени је било
најважније да поетику самог
цртежа ставим у први план,
изнад технологије и технике.
Вештина цртања је пожељна,
али је испразна и пуста уколи-
ко унутар самог уметника не
постоји нерв који га нагони на
рад – казао је Радосављевић.

Једна од одлика његовог
стваралаштва јесте „позив на
разговор” поводом дела. Како
је објаснио, он бира кадар ко-
ји својом монументалношћу
напада и интригира посма-
трача.

Иако је дипломирао и ма-
стерирао ликовну графику,
њему је цртеж главни облик
израза, јер је, по његовом ви-
ђењу, то најзахтевнији медиј.
Поред тога, бави се израдом
уметничких књига, које пред-
стављају галеријске објекте,
односно уникатна, ручно рађе-
на експериментална издања.

На Прашком квадријеналу,
који има посебну важност у
каријери овог младог и пер-
спективног уметника јер је на
њему овенчан златном меда-
љом, он је са још 13 уметника
из Србије извео перформатив-
ну инсталацију под називом
„Изазивање дијалога”. Идеја је
била да у стотинак перфор-
манса с приватним предмети-
ма „изазове” публику, тако да
и она постане интегрални део
рада.

ЦРТЕЖИ НИКОЛЕ РАДОСАВЉЕВИЋА У ФОАЈЕУ КЦП-а

Упамтите ово име!

Уколико вас занимају језик
симбола и невербална кому-
никација, изложба слика Ксе-
није Ковачевић, која је отво-
рена 20. октобра у Галерији
савремене уметности, могла
би вам бити посебно интере-
сантна. Та уметница из Субо-
тице се дуги низ година бави
темом комуникација. Почела
је с гестовима, односно пор-
третима руку, а на то су се на-
довезали нови симболи, они
који нас окружују, као што су
иконе, смајлији и разне друге
ознаке на рачунарима и мо-
билним телефонима.

– Овом изложбом сам само
наставила причу којом сам се и
досад бавила. Тема мог маги-
старског рада била је о универ-

залном гестуалном језику, а на
све то се надовезао утицај места
и времена у којем живимо – 
објаснила је Ксенија Ковачевић.

Она се вешто поиграла ци-
татима из реклама, а међу
јарко осликаним симболима,
поред оних са интернета, има

и знакова из наше традиције,
египатских хијероглифа, хо-
роскопских обележја, џек-
пот знакова, варијација на те-
му нпр. јабуке, која је и озна-
ка за фирму „Аpple”, али и ја-
бука раздора, библијска јабу-
ка, јабука у народном преда-
њу итд.

– Рекламе су пуне лажи и
лажних обећања, а потреба за
искреном комуникацијом је
оно што мене занима и за чим
трагам – додала је ауторка.

Ксенија Ковачевић је на-
правила два речника гестова,
а у уметничке воде је ушла с
видео-радовима који су иза-
зивали пажњу на најзначајни-
јим фестивалима у екс-Југо-
славији.

Како је настао 
дуо „Musica nuda”

Музичари изненађени
реакцијама публике

У оквиру загревања за предсто-
јећи „Панчевачки џез фести-
вал”, певачица Петра Магони и
контрабасиста Феручо Спине-
ти, који чине италијански са-
став „Musica nuda”, извели су у
уторак, 20. октобра, на сцени
Културног центра, концерт за
памћење. На репертоару су
том приликом биле њихове ау-
торске песме, као и необичне
обраде познатих рок нумера.
Публику су на почетку поздра-
вили Немања Ротар, директор
Културног центра, и Давиде
Скалмани из Италијанског ин-
ститута за културу у Београду,
који је рекао да „Musica nuda”
доноси изузетно моћну и емо-
тивну музику.

– Ово је недеља италијан-
ског језика, па смо јуче у Бео-
граду изводили само песме на
италијанском, док смо вечерас
овде, у Панчеву, свирали и
ствари на италијанском и
француском, као и неке енгле-
ске и америчке песме. Када је
реч о нашим ауторским нуме-
рама, те песме углавном гово-
ре о завршетку љубавне роман-
се, не о срећи и задовољству, и
веома су емотивне... Веома ми
је важно да кроз песму испри-
чам неку причу – рекла је ха-
ризматична Петра Магони.

Феручо Спинети је био изне-
нађен реакцијама публике, јер

КОНЦЕРТНО ЗАГРЕВАЊЕ ЗА ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

ГОЛА МУЗИКА: 
ИТАЛИЈА, ЕНЕРГИЈА И ЕМОЦИЈА

је музика коју они свирају крај-
ње некомерцијална и специ-
фична, а Панчевци су је, према
његовим речима, примили на
прави начин и с разумевањем.
Како је додала Петра, пре на-
ступа је чула да Панчево има
лепу традицију џез фестивала,
тако да је и очекивала публику
која уме да слуша музику, еду-
кована је и припремљена за
музичке изазове.

– На сцени доста импровизу-
јемо. Не знам ни сама када то
крене и како, али, једноставно,
сваки концерт је посебан, ре-
пертоар је различит, другачији
је и начин на који изводимо ну-
мере, као што смо и ми, наша

расположења и емоције, и пу-
блика којој се обраћамо разли-
чити сваке вечери – додала је
Петра Магони.

Као што су занимљиви њих
двоје и музика коју свирају,
исто је интересантна и прича о
томе како су отпочели међу-
собну сарадњу. Наиме, Петра
Магони је у јануару 2003. пла-
нирала мини-турнеју по клу-
бовима у Тоскани с пријате-
љем гитаристом. На дан првог
концерта он се разболео, па је
Петра, уместо да помери да-
тум концерта, замолила Феру-
ча Спинетија, тада контраба-
систу у групи „Авион травел”,
да га замени у последњем тре-

нутку. Успех тог концерта их је
навео да наставе заједно да ра-
де. За неколико недеља су при-
премили репертоар и током
само једног дана успели да
сниме свој први албум, под на-
зивом „Musica nuda”, што по-
стаје и назив њиховог зајед-
ничког пројекта.

Током дванаест година Пе-
тра и Феручо су реализовали
1.000 концерата и издали
шест студијских дискова, два
„жива” албума и један ДВД.

Концерт је приређен у сарад-
њи са Италијанским институ-
том за културу у Београду, који
је такође недавно пружио по-
дршку фестивалу „Нова”.

Феручо Спинети и Петра Магони на сцени Културног центра Панчева

Балетска играчица и на-
ставница Валеска Андреа
Јараковић, наша суграђан-
ка, недавно је основала
Удружење љубитеља балета
„Мала кућа балета”, с ци-
љем промоције балета као
театарског облика игре,
стварања уметничке свести,
која је све мање присутна у
данашњем времену кича и

деформитета лепог и кул-
турног, као и пропагирања
здравих навика и правилне
физичке активности. То
удружење тренутно има ра-
дионице за усмеравање нај-
млађих ка класичном бале-
ту, као и групу за одрасле,
коју води професионална
балерина  Лидија Новако-
вић. С. П.

РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И ОДРАСЛЕ

Мала кућа балета



ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОБРЕ СТУДЕНТЕ 

Пријавите се 
за награде

ДРУШТВО14

МИНИСТАРКА У РАЗГОВОРУ С ПАОРИМА У НОВОМ СЕЛУ

ОРАНИЦЕ ДА ДОБИJАJУ МЛАДИ

жно очувати и увећати сточни
фонд, и подсетила да је проте-
кле године забележен раст бро-
ја млечних крава за око два и
по процента. У вези с продајом
дела државног пољопривред-
ног земљишта министарка је
истакла да је куповина ограни-
чених површина предвиђена
искључиво за мале пољопри-
вреднике.

Поред тога, државни секре-
тар др Зоран Рајић обавестио
је паоре да ће дугови газдин-

Акценат на 
праведнијем 
Закону о државном
земљишту

Готово да се не памти када је
један министар посетио и
наш град, а некмоли неко се-
ло. Ту част су недавно имали
поједини грађани Новог Села,
као и они из шире околине.

Наиме, министарка пољо-
привреде и заштите животне
средине проф. др Снежана
Богосављевић Бошковић са-
стала се у петак, 16. октобра, с
представницима удружења
произвођача окупљених у асо-
цијацији „Банатски паори”.

Том приликом је било много
корисних опажања, а мини-
старки се посебно допала опа-
ска која се тиче тога да жене на
селу заслужују далеко већу па-
жњу. Она је обећала да ће ува-
жити све предлоге и истакла да
су министарству којим она ру-
ководи једнако важни и ратари
и сточари, као и воћари и повр-
тари. Ипак, скренула је пажњу
на чињеницу да нам је сточар-
ство предуго таворило, па је ва-

Четвртак, 22. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

ствима бити исплаћени до
краја године, а у вези са злоу-
потребама у државним роб-
ним резервама (када је у току
2012. и 2013. године с лагера
нестало 150.000 тона житари-
ца, а Министарство трговине
је Владу обавестило само о
половини незаконито продате
робе) навео је да није упознат
с детаљима, али зна да нико-
ме дуг није опроштен и да
надлежни органи раде свој
посао.

Пољопривредници су поново
упозорили на редовно кршење
законом утврђених рокова за
расписивање лицитације за из-
давање државне земље у закуп,
уз напомену да се та појава по-
навља у истим општинама, где
је појединцима омогућено да, у
дослуху с локалном админи-
страцијом, без надокнаде обра-
ђују велику количину земље.

Такође, паори не схватају
због чега држава уводи статус
„пасивног газдинства” пољо-
привредницима који не изми-
рују своје обавезе, а да исто-
времено ни она то не чини; на
пример, ако произвођач мле-
ка, због тога што му касне
премије и подстицаји за ква-
литетна грла, не исплати за-
куп државних ораница, он
због тога трпи последице.

И на овом скупу, који је ор-
ганизовало удружење „Ново-
сељански паори”, произвођа-
чи су истакли да не одустају
од праведнијег Закона о по-
љопривредном земљишту, у
оквиру којег би посебан прио-
ритет имали млади чији је
циљ да остану на селу.

Ј. Филиповић

Канцеларија за младе Града
Панчева и Регионални цен-
тар за таленте „Михајло Пу-
пин” обавештавају студент-
киње и студенте који су у
2014/15. били на завршној
години студија у четворого-
дишњем и дужем трајању
студија (други степен студија
по Болоњском систему шко-
ловања) на факултетима чи-
ји је оснивач Република Ср-
бија да је почело сачињавање
евиденције ради рангирања
за доделу награда најбољим
студенткињама и студенти-
ма у Панчеву.

У обзир долазе сви они ко-
ји имају пребивалиште на
територији нашег града, др-
жављани Републике Србије,
као и избеглице и расељена
лица, и студенти који су пр-
ви пут уписали завршну го-

дину студија у школској
2014/15. години.

Подједнако је важно и да
имају просечну оцену током
свих година студирања нај-
мање 9,00, као и да нису
остварили право на стипен-
дију путем конкурса за доде-
лу стипендија изузетно нада-
реним студентима с терито-
рије града Панчева за школ-
ску 2014/15. годину који је
расписао Град Панчево.

Сви студенти и студенткиње
који испуњавају наведене усло-
ве могу се јавити путем имејла
kancelarijazamlade@pancevo.rs
најкасније до 6. новембра, а за
све додатне информације могу
се обратити Канцеларији за
младе Града Панчева, на теле-
фон 013/308-907, радним да-
нима од 8 до 15.30.

М. Г.

Поводом склопљеног уговора
између Града и удружења гра-
ђана „Панонке” за пројекат ли-
ценцирања радионице која ће
се спроводити у сарадњи са
„Етно мрежом”, Јелена Бати-
нић, чланица Градског већа за-
дужена за привреду и приват-
но предузетништво, и Биљана
Миладиновић из Одељења за
локални економски развој Се-
кретаријата за привреду посе-
тиле су чланице овог удружења
у просторијама Дома омлади-
не, у уторак, 20. октобра.

– Кроз овакве пројекте по-
диже се квалитет производа и
стандард услуга које се пру-
жају, негује се традиција и по-
већава могућност самозапо-
шљавања жена. У буџету је за
пројекат било предвиђено ми-
лион динара, а „Панонке” су
конкурисале са захтевом за
996.000. С обзиром на то да су
у питању значајна финансиј-

ска средства, верујем да ће им
много значити. То је једна од
ситуација када се сматра да је
боље новчано помоћи један
пројекат који ће знатно поди-
ћи капацитет неког удружења,
него да се финансира више
мањих – рекла је Биљана Ми-
ладиновић.

Пројектом је предвиђено
добијање лиценце за радиони-
цу за израду традиционалних
рукотворина, као и за опрема-
ње простора, набавку матери-
јала и опреме за рад, обуку за
нецање, израду рукотворина
уз менторство и покретање
поступка за номиновање „Ба-

натске шаре Јованке Позна-
нов” за Националну листу не-
материјалног културног на-
слеђа Србије, организовање
изложбе си маркетиншке ак-
тивности.

– Знам да ће ова радионица
оправдати сва уложена сред-
ства тако што ће им то отвори-
ти пут ка високом друштву, јер
ће ове производе са задовољ-
ством носити дипломате. То ће
их подсећати на једну забора-
вљену „Банатску шару”. Преко
„Етно мреже” моћи ће на било
ком сајму да виде, купе или
наруче неке посебне производе
– казала је Јелена Батинић.

Лиценцирана радионица до-
приноси очувању традицио-
налних техника израде руко-
творина и успостављању стан-
дарда у њиховој производњи.
Овај уговор склопљен је 28.
септембра 2015. године.

С. П.

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ПАНОНКЕ”

Почело лиценцирање радионице

ИИЗЗ  УУГГЛЛАА  ССТТРРУУЧЧЊЊААККАА  ИИННССТТИИТТУУТТАА  „„ТТААММИИШШ””

Шта су 
микотоксини?

Радмила Хераковић, саветодавац за заштиту биља

Микотоксини су отровни
секундарни метаболити са-
профитских плесни који у
организам животиња и љу-
ди најчешће доспевају пре-
ко загађене хране.

Они најчешће настају од
гљива аспергилус, фузари-
јум и пеницилијум. Народ-
ски речено, ове гљиве ства-
рају токсине како би се одр-
жале у животу. Када човек
или животиња поједу храну,
она долази у контакт са же-
лудачном киселином која
помаже њеном варењу, а
гљиве стварају отрове који
им омогућују да не буду
сварене, већ да нетакнуте
прођу кроз цревни тракт.
Уколико ове гљиве буду
унете у малим количинама

у организам, не изазивају
проблеме, али ако се на-
множе услед погодних кли-
матских услова, могу поста-
ти веома опасне по здравље
људи и животиња.

Плеснивост клипова ку-
куруза која се јавља прили-
ком производње и склади-
штења ове биљке извор је
микотоксина. Високе тем-
пературе и влажност зрна
од 13 до 18 процената пого-
дују развоју „складишних
плесни” (аспергилус и пе-
ницилијум), док ниже тем-
пературе и влажност изнад
18 процената доприносе
развоју „пољских плесни”,
као што је фузаријум.

Афлатоксине производе
гљиве рода аспергилус у по-
љу и током складиштења, а
њиховом развоју и ширењу
погодују дуга и топла лета с
температурама изнад 25
степени и ниском влажно-
шћу ваздуха. Наведене гљи-
ве се у кукурузу шире тако

што овакви временски
услови доприносе пуцању
семена биљке, где се гљиве
усељавају, или захваљујући
кукурзном пламенцу који
оштећујући зрна прави пут
за улазак патогена у клип.

Прегледом макроогледа
кукуруза на огледном пољу
Института „Тамиш”, где је
засејано преко 100 хибрида
ове биљке, до 21. септембра
примећено је присуство бо-
лести клипа кукуруза и
оштећења од напада инсе-
ката. Евидентирано је до 35
одсто клипова на којима је,
уз оштећења од инсеката,
било фузаријума, као и до
10 процената оштећених
клипова на којима се раз-
вио аспрегилус.

Током бербе, до појаве
кише средином септембра у
зрнима је било 14 одсто
влаге, а након кишног пери-
ода влага у клиповима је
нарасла на 16 до 18 проце-
ната. С њом је порасло и
присуство фузаријума на 14
до 42 одсто, као и асперги-
луса на пет до 18 процената.

Ефикасан индустријски
поступак којим би се куку-
руз и друге житарице у пот-
пуности заштитили од ових
буђи још увек није развијен,
као ни делотворан начин за
уклањање њихових токсина
из заражене хране. Због тога
је неопходно да се произво-
ђачи и складиштари придр-
жавају савета стручњака за
смањење контаминације зр-
на кукуруза микотоксини-
ма. На интернет адреси
Управе за заштиту биља Ми-
нистарства пољопривреде
www.uzb.minpolj.gov.rs могу
се наћи детаљна упутства у
вези са овим поступцима.

Десето издање манифестаци-
је „Глогоњска јесен” биће одр-
жано у недељу, 25. октобра, у
организацији локалног удру-
жења повртара. Тог дана око 8
сати на сеоској пијаци ће по-
чети продајна изложба повр-
ћа, када ће цене бити ниже
него на градској пијаци.

Свечано отварање је плани-
рано за 10 сати, на платоу ис-
пред Дома културе, након чега
ће уследити културно-уметнич-
ки програм. Истовремено, на
пијаци ће Удружење жена „Гло-
гоњке” и сродне организације

из околних места изложити јела
од поврћа и друге ђаконије, док
ће гурмани моћи да уживају и у
свадбарском купусу из казана.

Заинтересовани се могу
пријавити за такмичење у ба-
цању купуса с рамена, а биће
проглашени и произвођачи
највећих главица.

Први пут ће београдско удру-
жење „Авантура парк” грађани-
ма по симболичним ценама по-
нудити забавне садржаје, као
што су зип-лајн, пеинтбол и га-
ђање средњовековним луком и
стрелом. Ј. Ф.

У НЕДЕЉУ ДЕСЕТА „ГЛОГОЊСКА ЈЕСЕН”

Јубиларна „купусијада”

На Сајму услуга социјалне за-
штите који је одржан у уторак,
20. октобра, у хотелу М у Бео-
граду, учествовали су и пред-
ставници наше локалне само-
управе. Сузана Јовановић,
чланица Градског већа заду-
жена за подручје рада, запо-
шљавања и социјалне полити-
ке, говорила је о унапређива-

њу социјалних услуга у граду
Панчеву, а Јелена Новаков је
презентовала стратешке доку-
менте из области социјалне
заштите. На скупу су се пред-
ставиле и бројне панчевачке
установе, организације и
удружења из области социјал-
не заштите.

И. П.

САЈАМ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Представљене активности Лепа иницијатива пензионер-
ке Анке Стаматовић подста-
кла је тридесетак старијих љу-
ди да се укључе у хуманитар-
ну акцију прикупљања помо-
ћи за децу из Сигурне куће у
Панчеву. За малишане су
обезбеђени опрема (колица и
оградице), гардероба и обућа.
Ова акција се организује по
други пут, а у плану је још јед-
на, у оквиру које ће се прику-

пљати одећа за жене из Сигур-
не куће. Анка Стаматовић ис-
тиче да пензионери имају раз-
умевања за породице које су
угрожене и да се радо одази-
вају оваквим акцијама. Она је
позвала све заинтересоване да
се, у складу с могућностима,
укључе у акцију. Све инфор-
мације се могу добити на број
телефона 064/196-00-93.

И. П.

ПОМОЋ ПЕНЗИОНЕРА СИГУРНОЈ КУЋИ

Одећа за малишане

Инклузивни хор „Звуци из
Јабуке” Дома за лица омете-
на у менталном развоју „Ср-
це у јабуци” наступио је пред
малобројном публиком у
Културном центру Панчева у
среду, 21. октобра, заједно с
гостима – члановима инклу-
зивног хора „Исон” из Новог
Сада. Иван Караклић, васпи-
тач у Дому за ЛОМР „Срце у
јабуци”, објаснио је да је кон-
церт круна дугогодишње са-
радње с колегама из Новог

Сада, који су досад за члано-
ве хора „Звуци из Јабуке” би-
ли пример, узор и подршка.
Инклузивни хор постоји већ
пет година, а чине га кори-
сници Дома, њихови васпи-
тачи и мештани села. Према
речима Ивана Караклића,
циљ тог специфичног састава
је да кроз ноте и звуке сензи-
билише грађане и разбије
предрасуде које људи имају
према особама са инвалиди-
тетом. И. П.

КОНЦЕРТ ИНКЛУЗИВНОГ ХОРА

Звуци из Јабуке



У складу са законским одред-
бама, возачи су у обавези да
од 1. новембра на својим вози-
лима имају зимске гуме. Та-
кви пнеуматици морају бити
не само на погонским, него на
свим точковима уколико је на
путу снег или лед, а дубина
шаре не сме бити плића од че-
тири милиметра. Непоседова-
ње зимских гума се третира
као тежа техничка неисправ-
ност аутомобила, а казне се
крећу од шест до двадесет хи-
љада за физичка и од сто до
осамсто хиљада динара за
правна лица. Напомињемо да
саобраћајна полиција има
право и да таква возила ис-
кључи из саобраћаја.

„Ауторемонт Пивашевић”
саветује возачима да се на
време припреме за зимску се-
зону и летње гуме замене зим-
ским. Из овог ауто-центра на-
помињу да поменуту зимску
опрему не треба имати због
законских прописа, већ због
карактеристика зимских гума,
с којима је вожња по снегу и
леду безбеднија.

Шара и материјали од којих
се праве гуме за летњу и зим-
ску сезону различити су и то
се осети у вожњи. Са адекват-
ним пнеуматицима, кретање и
зауставни пут приликом коче-
ња у зимским условима не-

мерљиво су бољи – кажу у „Ау-
торемонту”. Такође, саветују
да алуминијумске фелне, уко-
лико их имате, током зимских
месеци замените челичним.
Вода, ризла, индустријска со,

као и рупе на путу могу оште-
тити наплатке од алуминију-
ма. Со ће нагризати фелну, а
материјал ће при ниским тем-
пературама постати крт и уко-
лико налетите на рупу, није

искључено да ће фелна пући.
Челичне фелне нису толико
осетљиве на наведене појаве и
прилично су јефтиније, тако
да и уколико се оштете, њихо-
ва поправка или замена биће
драстично јефтинија. „Ауто-
ремонт Пивашевић” својим
клијентима нуди зимске гуме
реномираних светских и до-
маћих произвођача, у свим
димензијама.

Такође, пружа услуге де-
монтаже летњих и монтаже
зимских пнеуматика, као и
балансирање точкова. Ако се
определите да у овом ауто-
центру купите зимске гуме,
њихова монтажа је бесплатна.
Након монтаже зимских пне-
уматика препоручује се и цен-
трирање трапа, чиме се обез-
беђује идеално приањање гу-
ме на подлогу. Добрим приа-
њањем гума се равномерно
троши, чиме се њен радни век
продужава.

Становници канадског гра-
да Черчила остављају своје
аутомобиле откључане како
би пешаци могли да се
склоне уколико на улици
наиђу на поларног медведа.

Током 1941. године у Сједи-
њеним Државама је напра-
вљено око три милиона ауто-
мобила, док је током Другог
светског рата из фабрика
изашло свега 139 путничких
возила.

У скоро свим америчким
државама писаће вам казну

да сте возили под утицајем
алкохола чак и ако је ауто-
мобил паркиран са стране, а
ви у њему спавате.

Челници Совјетског Савеза
дозволили су играње пред-
ставе „Плодови гнева”, јер
се у њој приказује живот си-
ромашних у капитализму.
Међутим, представа је убр-
зо повучена с репертоара
јер је совјетска публика би-
ла задивљена чињеницом
да и најсиромашнији Аме-
риканци могу приуштити
аутомобил.

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

Не игноришите 
запрљаност филтера

Грешку отклоните 
у сервису

Нови стандарди уводе и нове
технологије. То је случај и са
ДПФ филтером честица дизе-
ла, који је уведен 2009. године
као обавезна компонента како
би возило испунило стандард
„Евро 5”. Многа возила произ-
ведена и пре 2009. га имају,
јер су их произвођачи уна-
пред уграђивали очекујући
промене у стандардима, који
прописују смањење емисије
чађи и загађења проузрокова-
них сагоревањем дизел-гори-
ва од чак 80 одсто.

Активно и пасивно
сагоревање
Ова нова технологија није без
мана. Ауто-сервиси често
имају жалбе због паљења ин-
дикатора активности ДПФ
филтера честица који даје ин-
дикацију о делимичној запу-
шености. Улога овог филтера
је да задржава честице чађи
унутар самог издувног систе-
ма, чијем склопу и припада.
Као и сваки други филтер, и
ДПФ се мора редовно чистити
како би се задржали неометан
рад мотора и добре перфор-

- - - - - - - ГАРАЖА - - - - - - - 

РЕГЕНЕРАЦИЈА ДПФ-а

мансе. У овом случају тај про-
цес се зове регенерација. Ве-
лики број власника аутомоби-
ла с дизел-агрегатима не зна
за овај процес и често прави
грешке за време овог процеса.

Током регенерације саку-
пљена чађ сагорева при висо-
кој температури како би се
поменуте нечистоће претво-
риле се у малу количину пе-
пела. Пасивна регенерација
се аутоматски одвија на ауто-
путу, јер када се постигне до-
вољно висока температура у
издувном систему, честице
крену саме да сагоревају. По-
што многа возила немају ре-
жим вожње који омогућава
овакву врсту пасивног сагоре-
вања, произвођачи су морали
да направе и активну регене-
рацију, у току које контролна
јединица мотора преузима
контролу над овим процесом.

Услови за успешно чишћење
Када чађ унутар филтера до-
стигне одређени ниво, цен-

трални рачунар покреће по-
стубризгавање (убризгавање
горива по сагоревању) како би
се повећала температура у из-
дувном систему и покренула
регенерација. Уколико је ре-
жим вожње крени-стани или
ако пустите педалу гаса док је
регенерација у току, она се не-
ће завршити и упалиће се сиг-
нална лампица да је филтер
делимично запушен. Уколико
се то догоди, могуће је поново
покренути процес. Активна
регенерација (чишћење)
ДПФ-а може се покренути и
дијагностичким уређајем.

Вожњу прилагодите усло-
вима у саобраћају, времен-
ским приликама, као и огра-
ничењу брзине. Можете ис-
кључити мотор док је лампи-
ца која сигнализира ДПФ ак-
тивна, међутим, уколико се
овај процес прекине неколико
пута, то може довести до пре-
временог погоршања квалите-
та моторног уља. Због тога се
препоручује да сачекате да се

ПЛОДОВИ ГНЕВА

лампица сама искључи пре
него што угасите мотор.

Да би се регенерација успе-
шно извршила, неопходно је
да се испуне три услова: про-
ходност филтера мора бити
испод нормалне, возило се
мора кретати брзином изнад
60 километара на час у траја-
њу од петнаест до двадесет
минута, а број обртаја мотора
мора бити изнад 3.000. Уко-
лико будете игнорисали сиг-
налну лампицу ДПФ-а, запу-
шеност филтера ће достићи
75 процената и у том тренутку
можете очекивати да се упали
и сигнална лампица грешке
на мотору. Даље игнорисање
проблема може довести до ве-
ћег квара на мотору.

Такође, може се догодити
да због превелике запушено-
сти ДПФ-а није могуће покре-
нути активну регенерацију. У
том случају је неопходно де-
монтирати филтер с возила и
физички га очистити хемиј-
ским средствима за ту намену.

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

- - - - - АКТУЕЛНО - - - - - 

Сви који на стаклима сво-
јих аутомобила имају фоли-
је за затамњивање стакала
без атеста – мораће да их
скину. Од сада ће на возила
моћи да се лепе само фоли-
је које су атестиране, а пре
регистрације аутомобила
мораће да се изврши испи-
тивање, након чега се доби-
ја атест да стакла испуњава-
ју законске услове.

Како бисте избегли ком-
пликације, лепљење фолија
је најбоље препустити рено-
мираним сервисима који
гарантују за фолије које ле-
пе, као и за своју услугу.
Предња бочна стакла (код
возача и сувозача) могу да
се затамне, али само тако да
укупна вредност пригушења
светла не прелази тридесет
одсто. Предњи ветробран је
забрањено затамњивати.
Задња бочна стакла и задње
стакло, односно задњи ве-
тробран можете затамнити
колико год желите. 

Када је реч о испитивању
затамњених стакала, одно-
сно стакала на која је нале-

пљена фолија, то тренутно
ради само Центар за мотор-
на возила Ауто-мото савеза
Србије.

Након што аутомобил
прође испитивање, подно-
сите захтев Агенцији за без-
бедност саобраћаја. Међу-
тим, највећи проблем је до-
бијање сагласности произ-
вођача аутомобила за ову
врсту преправке. Неки
представници произвођача
ову сагласност дају бесплат-
но, други је наплаћују сим-
болично, а код трећих она
кошта и више од сто евра.
Власници аутомобила мар-
ки које немају овлашћеног
представника у Србији има-
ју велики проблем, пошто
практично не могу добити
ову неопходну сагласност.

Када саберете цене тех-
ничког прегледа, свих так-
са, накнада за издавање до-
кумената, испитивања ста-
кала и трошкова за добија-
ње сагласности произвођа-
ча, сума за атестирање ста-
кала може износити и преко
тридесет хиљада динара.

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

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

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

КОМПЛЕТАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС



НЕМАШ ТРОТОАР – ИМАШ ЗАТВОР

ки занат свог оца Георга Вај-
ферта. Првог јуна 1858. годи-
не почела су да раде његова
модерна фабрика за штавље-
ње коже на парни погон и је-
дан млин за млевење бобица
и житарица, такође на парни
погон. И фабрика и млин из-
грађени су у комплексу Вај-
фертове пиваре. Феликс Ми-
лекер је у „Историји града
Панчева” забележио: „Фабри-
ка коже Карла Вајферта мо-
гла је годишње да уштави
2.500 воловских и крављих
кожа и 4.000 телећих кожа.
Млин је имао четири пара
млинских каменова, парну
машину од 15 коњских снага
и способност за млевење
30.000 мерова житарица го-
дишње (меров: 102 кг)”.

Дана 8. маја 1871. основано
је Панчевачко добровољно ва-
трогасно друштво, чији је пр-
ви председник био штављач
Карло Вајферт, командант
Антон Шајбер, а први секре-
тар др Лудвиг Граф.

Настављамо причу о пивару
Игнацу Вајферту, оцу Ђорђа
Вајферта.

Када је браварски мајстор
Антон Грамберг 1860. године
изградио трећу пивару у Пан-
чеву, у Старчевачкој улици
56, и намеравао да покрене
производњу, након што се ње-
гов син Фердинанд, пиварски
калфа, врати с вандровања,
Игнац Вајферт се суочио с
проблемом конкуренције.

Вајферт је све потенцијалне
потешкоће око оснивања тре-
ће пиваре у Панчеву унапред
веома повољно решио у своју
корист – најстарију ћерку Ану
је удао за Фердинанда Грам-
берга, пиварског калфу, Грам-
берговог сина! Дакле, поро-
дични капитал је остао неокр-
њен и стабилан, конкуренција
сузбијена још пре зачетка, а
Игнац је у Фердинанду Грам-
бергу добио доброг и вредног
пиварског стручњака.

Сину Георгу (Ђорђу) поди-
гао је 1870. године пивару у
Београду. У тадашњој Србији
била је то прва парна пивара.
Игнац Вајферт је 1876. године
свом млађем сину Хугу пре-
дао панчевачку пивару на
управљање, а наставио је да се
бави житарском трговином.
После изненадне Хугове смр-
ти (1885) Игнац је поново
преузео панчевачку пивару и
све замашнијим инвестицио-
ним улагањима проширио је
погоне, услед чега је произ-
водња расла, а капитал се по-
већавао. Почетком 20. века
Игнац је проширио производ-
њу на флаширано пиво.

Већ на измаку живота, 1910.
године, изградио је ковачку ра-
дионицу, сушару и превртачу
слада. Исте године је поставио
свог унука Адолфа Грамберга
(син Фердинандов) за послово-
ђу фирме „И. М. Вајферт”. Иг-
нац Вајферт је умро у дубокој
старости (85) 1911. године.

Игнацов млађи брат Карло
Вајферт наставио је штављач-
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И Карло Вајферт је очи-
гледно био угледан панчевач-
ки грађанин, занатлија и при-
вредник, али вечито у сенци
оца Георга, брата Игнаца и
братића Ђорђа Вајферта.

Месарски мајстор Венцел
Врана први пут се помиње у
списима Магистрата 18. мар-
та 1853, када четврто одељење
Еснафа обавештава Маги-
страт да је „сагласно да се ме-
сарском калфи Венцелу Вра-
ни подари мајсторско право.
Магистрат је одлучио да упи-
та удовицу месара Литахор-
ског да ли Венцелу жели да
уступи своје месарско право”.

Дана 6. априла 1853. удови-
ца месара Елизабета Литахор-
ски обавештава Магистрат да
„није вољна да уступи своје ме-
сарско право месарском калфи
Венцелу Врани, али је вољна да
га прими у ортаклук”.

Магистрат је ово саопштио
Еснафу и наложио да Венцелу
зада испитни мајсторски зада-
так. Дана 15. априла 1853. го-

дине четврто одељење Еснафа
извештава Магистрат да је
„месарски калфа Венцел Вра-
на добро израдио свој мајстор-
ски испитни задатак”. Истог
дана Магистрат је Венцелу по-
дарио мајсторско право. Дана
6. маја 1853. године „Венцел
Врана, месарски мајстор, оже-
нио је Францишку, малолетну
ћерку покојног месарског мај-
стора Игнаца Литахорског и
жене му Елизабете”.

Године 1857. Врана је почео
да се бави и трговином жита-
рицама на велико. Команда
жандармерије 4. маја 1858.
„пријављује Магистрату меса-
ре Јозефа Литахорског, Венце-
ла Врану и Шандора Немета,
да варају на мери, приликом
продаје меса грађанству. Ма-
гистрат је наложио полицији
да казни преступнике”. Вен-
цел, Шандор и Јозеф одлежа-
ли су 24 сата у затвору.

Месарски мајстор Венцел
Врана 19. фебруара 1868.
„моли Магистрат да се од 1.

Септембра 1880. године по-
чео је да ради новосаграђени
„Терезија – парни млин Вен-
цела Вране и синова”. Млин
је почео производњу са 17
радника, три надничара и че-
тири службеника. Капацитет
млина је био 20.000 метрич-
ких центи годишње. Венцел
Врана је умро 1884. године.

И тако је један панчевачки
месарски мајстор изградио
парни млин који и данас, на
истом месту, после 135 годи-
на, и даље производи брашно!

А сад – занимљивост из 19. века.
Полиција 5. децембра 1833.

извештава Магистрат да је
Фабро Јозеф, кројачки мај-
стор, направио тротоар од пе-
чене цигле испред своје куће,
Јосим Лукић, колар, и пу-
шкарски мајстор Георг Бла-
жути су набавили материјал
за тротоар и почињу радове на
фластерисању, док чизмарски
мајстор Маринко Јованов и
абаџијски мајстори Максим
Давидов и Тодор Давидов ни-
су ништа предузели и зато се
кажњавају са два дана затвора.

Кратко и јасно! Маринко,
Максим и Тодор одлежали два
дана затвора, посао им је ста-
јао, обрукали су се пред све-
том... И опет су, по изласку из
затвора, морали да поставе
тротоар испред својих кућа. А
данас... немамо довољно места
у затворима за такву непослу-
шност. У ствари, нема потребе
за таквим мерама. Данас власт
наручи и плати и сви тротоари
у нашој старој вароши блиста-
ју – од сунчевог одсјаја на ба-
рама које су се разбашкариле
по пешачким стазама.

Али не треба заборавити да
ми и даље негујемо лепу тради-
цију. Наиме, један од старосло-
венских назива за наш град је
Пачина или Панчина, што у бу-
квалном преводу значи стајаћа
вода, вода која стоји, не мрда: с
тротоара, бициклистичких ста-
за, коловоза, равних кровова
стамбених зграда, бувљака...

јануара текуће године опоре-
зује на продају житарица, на
мало. Опорезован је”.

Немачко-банатска регимен-
та, 5. октобра 1868. „извештава
Магистрат да је Генерална ко-
манда у Темишвару оверила
лицитациони записник којим
је месару Венцелу Врани изда-
то у закуп острво на Дунаву –
Овча”. У то време месари су из-
најмљивали, на лицитацији, на
годину дана, острва на Дунаву,
на којима су гајили свиње и
краве за своје кланице.

Месар крупне стоке и вла-
сник месаре у Улици Корони-
ни (Касапиновићева) Венцел
Врана 6. августа 1871. „моли
Магистрат за отварање још
једне месаре у Горњој варо-
ши. Одобрено”. Значи, Вен-
цел напредује и шири посао.
Године 1878. он почиње да
зида велики парни млин.

Године 1880. Венцел Врана
извештава Магистрат да је
„завршена изградња парног
млина у Старчевачкој улици”.

Има људи чија животна при-
ча не заузме ни половину ли-
ста хартије, али и оних којима
би читава серија – не оне на-
мењене изазивању најпризем-
нијих осећања и суза – била
премало. Посебно људи који
су ходали по жилету живота и
увек, захваљујући добрим ту-
торима, људима и породици,
падали на праву страну. Људи
попут Андрије Халупе…

– Упадао сам у разне ситуа-
ције, живот треба опипати,
живети, а то је повезано са
изазовима, путевима и стран-
путицама. Срећом, исплива-
вао сам. Та способност се
стекне, пре свега породичним
везама и тежњом да се оне по
сваку цену одрже. Ни у мојој
широј фамилији нису се сви
баш увек много волели, али су
се одржавали и традицију не-
говали. Потребна је и уме-
шност, оно што се некада на-
зивало другарством у најбо-
љем смислу те речи, али и ја-
ка личност да вам отвори очи
и са ивице жилета врати на
прави пут. Био сам довољно
срећан да сам то све имао, и
то од најмлађих дана и мом-
ковања, преко упознавања на-
личја живота и студија, све до
новинарства и адвокатуре,
једноставно свега што ми је
испуњавало живот – присећа
се познати адвокат.

И тврди да је изабрао Али-
бунар, путује пуних 36 година,
мање због конкуренције, више
због жеље да се адвокатуром
бави поштено, као у добра ста-

ра времена. У мање средине,
ваљда, грамзивост и промене
касније стижу.

Породица трговаца устоли-
чила се почетком прошлог ве-
ка у панчевачком центру ко-
јим је тутњала историја.

– Деда је имао обичај да ми
за Ускрс поклања пробушени
динар, без неке вредности,
али велике симболике. За Ус-
крс 1941. динар је изостао.
Деду су с групом људи обеси-
ли. Имао сам четири године и
с прозора на спрату куће у ко-
јој је сада Наилов „Бистро”
гледао дугачка запрежна кола
с лешевима иза којих је по
коцкама на путу остајао траг
крви. Сећам се и немачког
бомбардовања и рупе од
шрапнела у коју је много ка-
сније уграђен вентилатор. И
првог руског војника 1944. го-
дине како лежерно шета с пу-
шком код Опачићеве куће, где
је била пекара. Велика поро-
дица, мало места, па смо се
одвајали и селили по строгом
панчевачком центру, од Наи-
ла до Меркла, од куће преко
пута оне у којој је живео пе-
сник Змај до оне где је сада
анекс бивше Пучке банке с
гвожђаром у приземљу. Пре
окупације изнад гвожђаре је
била српска школа, моја
основна школа, практично у
кући. И тако све до Мите То-
паловића и властите породич-
не куће – описује сећањем
круг у коме се, као у нару, ти-
скају догађаји који су мењали
људе и свет.

Друговање је црвена нит
живота Андрије Халупе. У по-
четку у оквиру фамилије и у
кругу деце породичних прија-
теља, како је налагао онда-
шњи поредак, касније према
интересовању, привлачности
или одбојности. Живо се сећа
двојице млађаних фолксдој-
чера – један је био одани при-
падник Хитлерјугенда, а
упамтио га је по посебном но-
жу који је и сам касније наба-
вио, а други се није експони-
рао. Судбина је хтела да по за-
слузи или судбини обојица по
завршетку рата буду депорто-
вани у Немачку. Опет, Ацко и
Бацко били су задужени за от-
кривање кафанског живота,
једне од животних ивица ра-
дозналог Андрије. Другари су
пали на ону страну живота,
каже, убила их ракија.

У учењу животних стаза и
странпутица стиже и време
избора животног позива.

– Била је то 1957. година, вре-
ме опредељења, моји су ме ве-
роватно видели као настављача
породичне трговачке традиције.
Мени се допадао енглески, мо-
жда и у инат већинском руском
који се учио у то време. Могао
сам да упишем без проблема.
Али зграда факултета ми је де-
ловала невесело, суморно, од-
бојно. И тако побегнем, упишем
права и прву годину одрадим
као од шале. У ствари, остао ми
је испит или два. Тада ми није
било ни накрај памети да ће
ми студије потрајати – уз по-
лусмешак се присећа Халупа.

Два су изазова одужила сту-
дије права. Најпре Студентска
задруга, а потом и новинар-
ство, за које не кажу узалуд да
је рударски хлеб с неколико
кора.

– Студентска задруга је би-
ла место где се добро зарађи-
вало, али и најбоља могућа
животна школа. У то време,
што је и нормално, млад чо-
век се заћори, а за љубав треба
имати новца; е, тај новац те
повуче, па онда друштво, па
проналазиш неке заобилазне
путеве. Укратко, задруга је за
многе, па и за мене, била шко-
ла у којој се практично учио
занат живота. Дружио сам се
највише с Бацком Савићем,
Боретом Мамузићем и Серге-
јем Шестаковим, који ме је
наговорио на новинарство. И
тако, од јануара 1964. до 1. ју-
ла 1971. био сам новинар „Но-
вости”, са седам тужби увређе-
них актера, од чега сам већ у
првој новинарској години
пред судом био два пута. На-
равно, факултет је морао да
попричека – додаје наш саго-
ворник.

Кажу да у животу ништа не
бива случајно. Свих седам ту-
жби пресуђивао је судија Аца
Божић, а свих седам одбрана
дао је Милан Миковић.

– Господину Милану Мико-
вићу дугујем за све што сам
постигао до данас. Он ме је
практично извукао из непре-
кидних лутања и учења живо-
та на властитој кожи. На ње-
гов наговор сам постао први

адвокатски службеник, касни-
је сам завршио права, а при
крају осамдесетих сам запо-
чео адвокатуру. У то време
адвокатура је била џентлмен-
ска професија у коју су људи
имали поверење. Кажем, у
животу је потребна породица,
те везе, пријатељи и добар
ментор. Човек ништа не може
сам – резимира Халупа.

Онај хитлерјугендовац и ка-
сније руски војник подстакли
су манију за оружјем, ловило
се док се могло, препуно је
трофеја, а посебан успех Халу-
па је остварио у обуци ловач-
ких паса, са два највиша при-
знања која су се у оној великој
земљи могла зарадити, плус
звања у области кинологије.

– Много је тога што ме је ин-
тересовало у животу, а знатиже-
ља ме не напушта. Осим поли-
тике. Да будем поштен, па нису
ме ни звали у неку партију, није
то за мене. Адвокатура? Док бу-
дем могао поштено и савесно да
заступам интересе клијената.
Године су само плус у послу ко-
ји, нажалост, све више поприма
лоше карактеристике читавог
друштва – каже Халупа.

Живот Андрије Халупе је
недовршен роман у неколико
томова. И права правцата
школа живота. И онај догађај
када је остао без хонорара за
добијени случај који се ни те-
оретски на суду није могао до-
бити. Свака се школа ипак
плаћа. С. Зенг

ЧОВЕК ЈЕ КЊИГА

Жилети Андрије Халупе
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ЗАСТАВА скала 55, с пли-
ном, регистрована, повољ-
но. 064/139-22-09. (СМС)

ЈУГО 55, 1998. годиште,
плин атестиран, одличан,
годину дана, регистро-
ван. Тел. 064/065-23-72.
(СМС)

ФОРД фијеста, 1.8 ТД,
крај 2001, мат црна боја,
1.550 евра. 063/766-34-
52. (206466)

ТОЈОТА корола 1.3, 1990,
први власник, регистро-
ван, ауто-гас, кука.
069/507-08-88. (207683)

КАМИОНИЋ ивеко, за-
става ривал, 1992. годи-
ште, алу странице, нова
цирада, регистрован, во-
зи Б. Тел. 063/372-162.
(207702)

ОПЕЛ астра 2001, пежо
206, 2004, на име купца,
замена. 064/199-43-42.
(207740)

НА ПРОДАЈУ опел суза
1.3, 1989. годиште. Тел.
332-696. (207761)

ПРОДАЈЕМ шкоду фели-
цију, 1.300, исправна, 1996.
годиште, караван, 550 евра.
063/811-24-99. (207760)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ па-
сат 2 дизел, 1987. годи-
ште, нерегистрован, по-
вољно. 061/131-79-04.
(107798)

ТРАБАНТ караван, без
улагања, априлија скутер
50 цм3. 064/558-95-40.
(207823)

ПРОДАЈЕМ 128, нереги-
строван, у одличном стању.
063/846-75-67. (207881)

РЕНО 5, 1991. годиште,
2/3, бензин, регистрован,
550. 065/204-51-01.
(207908)

КОМБИ мерцедес вито
путнички, 2003. годиште,
одличан, 4.300 евра, за-
мена. 064/300-40-01.
(207926)

ОПЕЛ зафира 2.0 ДТИ,
2005, регистрован, одли-
чан, власник, замена.
064/300-40-01. (207926)

ДАЕВУ такума 1.6 Б,
2003, петора врата, кли-
ма, метан. 064/426-09-
76. (207954)

ПИЈАЂО Х 9, скутер,
2004, 125 кубика, реги-
строван. 064/426-09-76.
(207954)

ПЕЖО 206, кабрио, 1.6
ХДИ, 2006, металик црн,
клима, регистрован, фул
опрема. 064/085-52-38.
(207954)

СКУТЕР спајдер макс
500, 2006, нов, регистро-
ван. 064/085-52-38.
(207954)

КОРСА 1.0, 2003, троја
врата, прва боја, 91.000
км, власник. 064/130-36-
02. (208011)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2001, ЛС
модел, троја врата, све од
опреме, власник.
064/130-36-02. (208011)

ЗАСТАВА 101, скала,
1996, комплет или у де-
ловима. 064/130-36-02.
(208011)

ПРОДАЈЕМ ровер 25, 200
цм3, ТД, 2002. годиште,
повољно, хитно. 061/322-
04-94. (208009)

НА ПРОДАЈУ југо 65,
2001. годиште, цена 330
евра. 065/989-08-30.
(208039)

МЕРЦЕДЕС 190 Д, 1984.
годиште, регистрован до
фебруара, повољно. Тел.
066/373-491. (208045)

ПРОДАЈЕМ југо 55, 1991.
годиште, опел кадет ли-
музина 1986, шкода 125,
1990. годиште, волво 460,
бензин-гас, 1996. годи-
ште. 062/198-47-74.
(208069)

БМВ 318 Д, toуring, М-па-
кет, фул опрема, 2004.
годиште, караван.
064/665-90-08. (208067)

КОРСА 1.2, 2002, 3 в,
клима, сива, на име.
063/815-69-39. (208070)

КЛИО 1.5 ДЦИ, 2002, ре-
гистрован до јуна 2016,
екстра стање, повољно.
065/633-30-85. (208071)

ПРОДАЈЕМ бора фол-
ксваген 1.9 ТДИ, 2002,
3.500 евра. 063/354-221.
(208081)

РЕНО сеник 1.9 ДЦИ,
2001, регистрован, вла-
сник. 061/190-17-62.
(208099)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90–500
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (208046)

КУПУЈЕМ стара и неис-
правна возила, белу тех-
нику, исплата одмах.
062/198-47-74. (208069)

КУПУЈЕМ све врсте вози-
ла, исплата одмах.
063/809-11-83. (208058)

ПРИКОЛИЦА утва, 3 то-
не, кипер и плуг леопард,
две бразде. 064/074-55-
15. (208017)

КУПУЈЕМ раковице 60,

65, 76, небитно стање.

061/189-24-19, 063/812-

82-62. (207689)

ПРОДАЈЕМ олтову сеја-
лицу, тањирачу, дрљачу,
елеватор, плуг, прскали-
цу, раковица 60. 063/877-
25-16. (СМС)
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КУПУЈЕМ крила од рако-
вице, 60, 65 или мењам за
кабине. 063/812-82-62,
061/189-24-19.  (207689)

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

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу,
насеље Тесла. Тел.
063/872-16-40. (207758)

ТВ половни, 37, 54, 72 и
82. 348-975, 066/348-975.
(207751)

ВЕШ-МАШИНА, замрзи-
вач 250 л и половни дело-
ви од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07. (207967)

ПОПРАВКА телевизора,
монитора, ЛЦД - плазма,
подешавање ДТВ-а, дола-
зак на кућну адресу.
061/322-30-75. (206752)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила, кана-
лизације, адаптације ку-
патила, батерије, вентиле
0–24 сата, долазимо од-
мах. 348-139, 064/493-
44-63, 064/151-82-64,
061/266-77-45. (207879)

ТВ сервис „Плус”, по-
правка телевизора, мони-
тора, даљинских. Д. Туцо-
вића 28. 353-463.
(207867)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину, половне де-
лове горење, ЕИ, обод.
Мића, 013/346-790,
064/129-73-60. (208093)

ПРОДАЈЕМ хармонику
dallape, дугметара, 140
басова, повољно.
064/139-22-09. (СМС)

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

ПРОДАЈЕМ пилиће очи-
шћене и орахе. Контакт
тел. 064/522-84-93.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ одличну ста-

ру грађу, салонит плоче и

стару циглу. 064/648-24-

61. (205154)

БАГРЕМОВА и церова

дрва на продају. 060/603-

32-32. (206291)

ГОЛУБАРИ, на продају

протеински сирак, могућ

превоз, Ковачица.

062/442-159. (207100)

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

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

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

БРИКЕТ, 4.500 динара/ку-
бик, буков, 100%, џакови,
достава, преостали.
064/482-65-53. (207197)

ПРОДАЈЕМ три меснате
крмачице, око 60 кг, ку-
пујем трактор до 35 кс.
013/618-330. (207594)

ПРОДАЈЕМ нов чамац с
кабином, димензије 6,2 х
2 м, регистрован.
063/871-30-11. (207599)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи,
достава, монтирање, га-
ранција. 060/080-32-15.
(207614)

КАЗАН ливени, 70 л,
„лио осијек”, повољно.
251-86-16, 063/729-72-
86. (207615)

ПРОДАЈЕМ алфа пећ на
земни гас (плин), као но-
ва. 064/315-55-16.
(207631)

ТОПЛОТНЕ пумпе висо-
ког квалитета, најеконо-
мичнији вид грејања, га-
ранција, одржавање.
062/118-26-81. (207644)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монти-
рање, гаранција, повољ-
но. 061/284-11-86.
(207653)

ЕТЕРНИТ за покривање
крова, мењач аутоматик
за опел кадет. 064/507-
20-84. (207651)

НА ПРОДАЈУ алфа плам
камин, ремонтован.
061/625-81-77. (107697)

ПРОДАЈЕМ свилу и фине
штофове за шивење одеће.
Тел. 062/859-41-03. (207682)

КАФЕМАТ „сан марко”,
роштиљ  на струју, профи
тостер, салатара, хауба
од прохрома. 064/952-
19-80. (207692)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-
чеве, угаону гарнитуру, ре-
гале, мост + ормане, ор-
ман трокрилни, орман
двокрилни, гарнитуре,
мојца фотеље, витрине, ко-
моде, сто + четири столи-
це, сто + шест столица,
спаваћу собу комплет,
комплет кухињу, комбино-
вани фрижидер, фрижи-
дер, замрзивач, дечја коли-
ца, телевизоре, двоседе, ел.
шпорет, ТА пећи, машину
за веш, суђе, тепихе, разно.
063/107-78-66. (ф)

МУШКО ждребе, седам
месеци, риђан, и пони
кобилица већег узраста,
продајем. 060/398-13-50.
(207746)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, офарбане и сре-
ђене, као нове. 065/344-
49-30. (207749)

ФРИЖИДЕРИ, замрзива-
чи, веш-машине, суши-
лице, ЛЕД, ЛЦД ТВ из
Немачке. Гаранција.
062/824-23-21. (207752)

ПРОДАЈЕМ котао на
струју 3/6 кв и ТА пећ 2,5
кв. 064/327-60-52.
(207753)

ЗАМРЗИВАЧ сандучар
горење, 350 л. 064/174-
46-68. (207757)

НА ПРОДАЈУ штенци
златног ретривера. Тел.
066/358-201. (207767)

МЕСНАТА прасад на
продају, услуга клања
гратис. 060/444-55-03.
(207765)

ШИВАЋА индустријска
машина, ибердек, маузер
специјал у одличном ста-
њу, 250 евра. 063/801-27-
15. (207855)

ПРОДАЈЕМ одличну бо-
шову веш-машину, по-
вољно. 062/167-67-69.
(207788)

ПРОДАЈЕМ тучане ради-
јаторе, дечји креветић и
к р у њ а ч - п р е к р у п а ч .
064/040-82-72. (207796)

ПРОДАЈЕМ мало кори-
шћен антидекубитни ма-
драц. 063/878-71-63.
(207784)

МЕСНАТА прасад и јарад
повољно, гратис клање.
060/444-55-01. (207811)

ПРОДАЈЕМ две ТА пећи,
3,5 кв. 064/866-20-84.
(207819)

ПРАСИЋИ, 230 динара,
кауч и две фотеље, 50
евра, прекрупач 100
евра. 063/185-22-74.
(207830)

ВЕШ-МАШИНА, фотеље,
тросед мојца, ТВ полица,
витрина с лежајем, ви-
трина за постељину, ел.
шпорет, шпорет на дрва,
музичка линија. 060/144-
85-54. (207833)

ПРОДАЈЕМ меснате сви-
ње од 40 до 220 кг.
063/812-36-04, 062/691-
205. (207834)

ПРОДАЈЕМ писаћу ма-
шину, чивилук с точки-
ћима, два вунена јоргана.
063/879-51-40. (207877)

ПРОДАЈЕМ трпезаријску
угаону клупу и сто.
062/769-070, 013/367-
087. (207874)

КИКО дечја колица на про-
дају, троделна, носиљка,
седиште за ауто и колица.
064/168-23-39. (207868)

ПРОДАЈЕМ веш-маши-
ну, плинску пећ, крос
тренажер. Тел. 352-114.
(207877)

ПРОДАЈЕМ улазна врата,
пуно дрво, и металну
конструкцију за устакље-
ну терасу. Тел. 060/067-
50-81. (207887)

АЛУ и ПВЦ столарија,
нова, половна, алумини-
јумска ограда, гелендери.
063/801-84-76, 065/801-
84-76. (207903)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-
ле кухињске елементе, кухи-
ња 10.000 динара. 063/773-
45-97, 371-568. (207904)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет,
равна плоча, веш-маши-
на, суђе, фрижидер, ре-
гал, комоде, ормани,
Симпов лежај, тросед +
фотеље, сто са столица-
ма, шиваћа, грејалица.
Тел. 063/861-82-66.
(207910)

ПРОДАЈЕМ гасни горио-
ник за парни котао. Тел.
063/755-76-98. (207922)

ПРОДАЈЕМ нову циглу,
13 палета, 8 динара ко-
мад.  064/178-88-98.
(207924)
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ПРЕКРУПАЦ чекићар, на
продају, горење верти-
кални замрзивач.
063/810-27-38. (208042)

ПРАСИЋИ, јагањци, на
продају, вршим услужно
печење на дрва, ражањ,
повољно. 064/997-79-09.
(208043)

КОРИШЋЕНИ дрвени
прозори, шалони већих
димензија, балконска
врата. 013/371-574,
062/121-01-48. (208044)

ПРОДАЈЕМ штенце цр-
них мађарских пулина.
063/433-511. (208049)

АЛФА камин и крека, ре-
монтоване, повољно, зва-
ти после суботе. 069/367-
97-18. (208051)

ПРАСИЋИ на продају,
услужно клање, Новосе-
љански пут, Мића.
064/303-28-68. (208053)

ПРАСИЋИ на продају,
услужно клање. 065/410-
97-34. (208053)

ФАСАДНА цигла, црвена,
шиваћа машина, хитно,
повољно. 064/153-61-77.
(208056)

САЛОНИТ плоче, 120 х
100, половне, 350 РСД
комад, на продају.
064/235-08-15. (208022)

ПРОДАЈЕМ два стола и
клупу. 064/182-45-38.
(207965)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, 2–6 кв, достава,
монтирање, гаранција.
064/366-57-87, 335-930.
(207933)

ПРОДАЈЕМ кухињу,
шпорете, ормане, креве-
те, ТА пећи, чивилук, ре-
гале, трпезаријски сто са
угаоном клупицом, фри-
жидер, дечје кревете на
спрат, сто + столице, кре-
ка весо, тепихе, телевизо-
ре, дневни сточић, фран-
цуски лежај, комоду, ста-
ринску преслицу, мини-
шпорет, судоперу.
064/155-38-13. (207946)

БАЛКОНСКА врата 90 х
110, делови за хидрау-
лични цепач дрва. Тел.
064/119-04-31. (207987)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет са четири рингле.
064/888-41-72. (207992)

ПРАСАД продајем, вр-
хунски квалитет, услу-
жно клање, Старчево.
062/113-20-28. (207997)

ПРОДАЈЕМ јариће, мо-
гућност клања. 065/348-
22-00. (208001)

САТ омега лонжин, меха-
нички, мушки. 064/354-
69-76. (108003)

ЕЛ. ШПОРЕТ с равном
плочом елин, 50-60 цм,
8–21 сат. 314-978.
(208015)

ПРЕОСТАЛИ угаљ, суше-
ни вреоци. 063/224-435.
(208021)

ПРОДАЈЕМ јунице
200–300 кг и прегорело
ђубре. 066/354-791.
(208062)

ПРЕОСТАЛИ брикет,
4.300 кубик, буква, храст,
с превозом. 061/296-91-
67. (и)

ПРОДАЈЕМ нови шпорет
на дрва, 20.000, 100 л
храстово буре, 10.000.
060/130-56-54. (208082)

ХИТНО продајем кирби
сентрија очуван, једну го-
дину коришћен. 061/814-
04-06. (208083)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (208087)

МЕСНАТИ, прасићи, ја-
гањци, дебеле свиње, мо-
гућност клања и печења.
060/037-11-96, 064/290-
50-29. (208086)

ПРОДАЈЕМ исправну
веш-машину, гаранција
на рад. 060/180-02-83.
(208093)

ТА пећ 2,5 кв, очувана,
100 евра, вертикални за-
мрзивач 260 л, исправан,
50 евра. 063/803-05-69.
(208096)

КУПУЈЕМ старо очувано
покућство (столови, сто-
лице, комоде, витрине,
итд. ) 066/900-79-04.
(207614)

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи, добро
плаћам, долазим.
060/080-32-15. (207614)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (207641)

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи, најбо-
ље плаћам, долазак од-
мах. 061/284-11-86.
(207653)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи свих
величина. 0656/344-49-
30. (207749)

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи свих
величина, најбоље плаћа-
мо. 335-974, 063/182-08-
95. (207933)

КУПУЈЕМ: перје, старин-
ски намештај, слике, са-
тове, стари новац, фигу-
ре, старо покућство. 335-
974, 063/705-18-18.
(207933)

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи свих
величина. 063/705-18-18.
(207933)

КУПУЈЕМ гвожђе, аку-
мулаторе, алуминијум,
месинг, бакар, телевизо-
ре, веш-машине, замрзи-
ваче. 061/206-26-24.
(207938)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзива-
че, телевизоре. Долазим.
061/322-04-94. (207938)

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум, акумулато-
ре, веш-машине, замрзи-
ваче, гвожђе. 064/484-13-
76. (207938)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, сато-
ве, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-60-
36, 064/481-14-77.
(207949)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-
шине, фрижидере, замр-
зиваче, акумулаторе, ста-
ре каблове и остали ме-
тални отпад. 060/521-93-
40. (207951)

У ПАНЧЕВУ дајем земљу
у закуп, власник. Тел.
062/818-87-41.  (СМС)

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

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

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ку-
ћу 155 м2, 4,5 ари + обје-
кат у изградњи, 300 м2, у
дворишту. Хитно, Д. Ту-
цовића. 065/335-32-37.
(206225)

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

ПРОДАЈЕМ кућу са десет
ари плаца, код Горње цр-
кве. 064/133-32-02.
(207011)

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

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

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

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

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

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

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

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

НА ПРОДАЈУ стара кућа
у Банатском Брестовцу +
започета нова. 060/700-
51-89, 069/196-49-77.
(207570)
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СРБОБРАН, кућа 87 м2,
плац 7,3 ара, прода-
јем/мењам за Панчево.
063/295-787. (207605)

ПРОДАЈЕМ плац, пола
куће у Омољици, на 5 ари
плаца, са два улаза.
013/365-263. (207604)

БАШТА 17 ари, на Куде-
љарцу, уз „Техномаркет”.
251-86-16, 063/729-72-
86. (207615)

КАРАУЛА, Сунчана ули-
ца, нова кућа 86 м2, вла-
сник. 065/258-87-77.
(207625)

ПРОДАЈЕМ кућу и плац.
063/751-45-17. (207655)

ВЛАСНИК сам плаца 4
ара и 14 м2. Тел. 063/838-
93-59, Јабука. (207679)

ДЕО куће на Стрелишту
+ анекс, укњижено, заме-
на. 064/952-19-80.
(207691)

КУЋА у центру, 55 м2,
2,0, реновиран, близу
Болнице, укњижена.
069/339-04-67. (207684)

ДВОРИШНА кућа, 96 м2,
2,5 ари плаца, помоћни
објекти, шири центар,
28.000 евра. 064/511-60-
96. (207709)

КУЋА, центар, 140 м2,
стара-нова, 55.000, 3,5
ари. „Гоца”, 063/899-77-
00. (207719)

ПЛАЦ, Баваништански
пут, 230 ари, до пута,
130.000. „Ћурчић”,
063/803-10-52. (207725)

ТОПОЛА, 82 м2, 7 ари,
продаја/замена, 28.000.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (207725)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ба-
ваништанском путу, 83
м2, помоћни објекат 54
м2, договор. 065/561-01-
50. (207726)

ПРОДАЈЕМ ланац земље,
граница црепајачког и ја-
бучког атара, стари вино-
ради. 060/351-03-56.
(207728)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
на Миси, са два улаза, и
са плацем. Тел. 064/019-
80-46. (207732)

ДОЊИ град, 4 ара, 80 +
35, колски улаз, 1/1, усе-
љива, само 23.500.
064/151-18-93, 062/226-
901, „Мустанг”. (207742)

ДОЊИ град, 80 + 35, 1/1,
усељива, колски улаз,
23.500. 063/836-23-83,
„Мустанг”. (207742)

ГРАЂЕВИНСКИ контеј-
нер 6 х 2,5 м, нова струја,
мокри чвор, опремљен,
добро стање, 1.500 евра.
063/318-592. (107733)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
плац, Банатско Ново Се-
ло, главни пут, два улаза,
теретна вага, погодан за
више намена, 23 ара.
063/318-592. (207733)

ХАЛА 90 м2, са 5 ари пла-
ца на Јабучком путу,
25.000 евра. 069/213-97-
37. (107744)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ку-
ћу у Ослобођења 95 + 55
м2, на 10 ари плаца.
069/161-82-30. (207748)

ПРОДАЈЕМ викендицу,
Пелистерска 20-и са 5
ари плаца. 064/367-97-
52. (207775)

ПРОДАЈЕМ плац с кућом
и помоћним објектима,
струја, вода, 40 ари, Ка-
раула, Рибарска улица.
064/205-53-32. (207795)

ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру, у Белој Цркви, по-
вољно. 063/878-71-63.
(207784)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ку-
дељарцу од 60 м2, усељи-
ва, двориште 8,5 ари.
064/040-82-72. (207796)

ПРОДАЈЕМ кућу на Те-
сли, позвати после 16 са-
ти. 064/280-22-80. 

НОВА кућа, Јабучки пут
бр. 35, продајем/мењам
за мањи стан. 345-534,
064/246-05-71. (и)

ДЕБЕЉАЧА, новија кућа
12.000 евра, замена за
дворишни у Панчеву.
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ТРОИПОСОБАН стан,
Котеж, први спрат, 87 м2,
продајем/мењам за ма-
њи. 345-534, 064/246-05-
71. (и)

ПЛАЦ, Рибарска улица, 8
ари + 6 ари, 1.000
евра/по ару. „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

КУЋА, нова Миса, без
улагања, близу вртића,
могућ договор. 064/577-
65-61. (107810)

КУЋА, Долово на 16 ари,
близу центра, после 15
сати, договор. 061/134-
37-08. (207875)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, близу вртића.
063/879-51-40. (207877)

КУЋА, 280 м2, на 15 ари
плаца. Тел. 064/140-52-
83. (207864)

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

ГОРЊИ град, кућа за ру-
шење, 5 ари, 50.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)

МАРКА Кулића, петособ-
на кућа, 183 м2, 3,7 ари,
85.000, без улагања.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)

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

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
плац на Новосељанском
путу, на излазу из Панче-
ва, преко пута „Белог
нарциса”, 8 ари, 30 х 27
м, има воду. 063/225-996.
(207849)

ПРОДАЈЕМ кућу, центар,
84 м2. 062/886-56-09.
(207847)

КУЋА за рушење или
адаптацију на 8 ари,
26.000 евра, договор.
068/425-15-65. (207838)

ПРОДАЈЕМ плац, шири
центар, 22 ара, потпуно
комунално опремљен.
063/389-962. (207847)

ЛЕЊИНОВА, улични део
куће, 35.000; Турска глава,
кућа за реконструкцију,
45.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (207886)

ПРОДАЈЕМ кућу, Макси-
ма Горког, 200 м2, 3,8
ари. 063/301-360.
(207909)

ПОВОЉНО, кућа у из-
градњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат. Плац
8 ари. Без посредника.
065/811-31-92. (207915)

ТОПОЛА, 80 м2, 8 ари,
чврста градња, укњиже-
на, 30.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(207923)

ПЕЛИСТЕРСКА, 8 ари, до
пута, струја, вода, 13.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (207923)

СТРЕЛИШТЕ, грађевин-
ски плац, 8 ари, 15 х 55,
25.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(207923)

ПЛАЦ 11 ари, Кудеља-
рац, Охридска, 7.000
евра, замена за ауто.
064/300-40-01. (207926)

ЦРЕПАЈА, кућа, помоћ-
ни објекти, 6, 67, 15.000.
062/196-26-83. (207928)

КУЋА, Змај Јовина, пе-
шачка зона, 180 квадра-
та, 100.000 евра.
060/034-31-11. (207929)
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КОВАЧИЦА, нова кућа,
220 м2, 4 ара, 55.000, до-
говор. „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(207947)

САМОШ, кућа 80 м2, 10
ари, 9.000. „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (207947)

КНИЋАНИНОВА 33, ку-
ћа до улице, 120 м2, 5
ари. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (207947)

СТРЕЛИШТЕ, кућа нови-
ја, 200 м2, 5 ари, 75.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (207947)

ТОПОЛА, кућа, прода-
ја/замена, 97 м2, 7 ари,
39.000. „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(207947)

ЦРЕПАЈА, кућа, прода-
ја/замена, легализована,
135 м2, 16 ари, 45.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (207947)

ЦАРА Душана, кућа 100
м2, 4,5 ари, 65.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (207947)

ТЕСЛА, кућа, 150 м2, 4
ара. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (207947)

КУЋА са 8 ари плаца, Јо-
ве Максина 31, цена
100.000, без посредника.
Тел. 064/813-00-21.
(207718)

ПРОДАЈЕМ новију пре-
лепу кућу у строгом цен-
тру. 065/231-59-60.
(207958)

ПЕНЗИОНЕРИ! Купујем
стан или кућу с вашим
плодоужитком (остајете
у стану). Ваше месечне
рачуне плаћамо ми.
061/324-40-81. (207975)

ПРОДАЈЕМ комфорну
кућу са грејањем. Омо-
љица. 065/231-59-60.
(207958)КУЋА, 110 м2,
зидана гаража, 32 м2, по-
моћни објекти, 34 м2, 14
ари грађевинског плаца.
064/130-38-35. (107889)

МАРГИТА, почетак, ста-
рија кућа, 9 ари, 230 м2,
65.000. 064/206-55-74,
013/362-027. (207983)

ВОЈЛОВИЦА, старија ку-
ћа, 120 м2, 14 ари плац,
28.000. 064/206-55-74,
013/362-027. (207983)

СТРОГИ центар, 4,5 ари,
200 м2, фронт 20 метара,
100.000. „Премијер”,
064/206-55-74, 063/800-
44-30. (207983)

ЦЕНТАР, кућа 98 + 26, на
3 ара, продајем. 063/768-
96-43. (207937)

КАЧАРЕВО, кућа спрат-
на, усељива, Пролетерска
30. 063/218-860. (208023)

КАРАЂОРЂЕВА, само-
стална, укњижена, 130
м2, 4,5 ари, продаја/заме-
на. „Ивакс”, 064/376-80-
83. (208025)

КАЧАРЕВО, кућа спрат-
на, 160 м2, на 10 ари пла-
ца, усељива, струја, вода,
телефон, гас, власник,
1/1, укњижена, 4. окто-
бра 16. 013/601-110, цена
30.000 евра. (208024)

ПРОДАЈЕМ кућу с пла-
цем величине 14 ари у
Војловици. 367-118.
(208050)

ПЛАЦ 10 ари, Новосе-
љански пут, близу асфал-
та, врло повољно. До-
ступна струја, парцелиза-
ција, упис у катастар ура-
ђен. 066/385-289,
063/385-289. (207606)

ТЕСЛА, нова кућа 110 +
20 м2 гаража. 063/783-39-
97. (108085)

ОМОЉИЦА, две једини-
це, 5,67 ари, 16.500, дво-
ришни до улице, сређен,
12.500, центар. „Милка”,
063/744-28-66. (208094)

ЗАСЕБНА кућа 30 м2 + 30
м2 помоћни објекат, све
укњижено, власник.
064/248-90-16. 

ПЛАЦ, Пелистерска ули-
ца 5,5 ари, струја, вода,
асфалт, 11.000 евра.
062/634-008. (208074)

ПРОДАЈЕМ викендицу,
воћњак, 18 ари плаца.
063/865-80-06. (208075)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
на новом путу Качарево –
Ново Село, близу села.
064/193-19-01. (108061)

КУЋА на продају, нова,
Војловица, 180 м2, могу-
ћа замена. Тел. 063/771-
75-96, 063/784-71-34.
(108063)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 90 м2,
пратећи објекти, чврста
градња, 23.000. 069/520-
76-77. (208065)

КУПУЈЕМ кућу у Јабуци
или Старчеву. 064/329-
49-13. (207677)

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

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

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

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

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

ТРОСОБАН стан на Коте-
жу 2, продајем/мењам.
063/771-15-68. (206898)

ДВОСОБАН стан, центар,
55 м2, ЕГ, II спрат, сре-
ђен. 064/528-32-10.
(206946)
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СОДАРА, продајем трои-
пособан, 83 м2, ЦГ, сре-
ђен, могућ договор.
064/482-44-94. (206540)

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

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

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

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

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

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

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан 44 + 4 м2, тераса,
ЦГ, IV спрат, 22.000. Тел.
315-290. (107248)

МИСА, 15.500, 40 м2,
ПТК; 55 м2, 21.000.
063/377-835. (207617)

СТАН на Содари, 50 м2,
на продају, повољно. Тел.
351-166, 063/185-28-26.
(207638)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-
тру, двособан, нов, ЕГ,
укњижен, власник.
064/401-13-58. (207639)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (207645)

ПРОДАЈЕМ стан 56 м2, II
спрат, строги центар, три
собе, три терасе, две кли-
ме, два ТВ, храстов пар-
кет, ЦГ, подрум, двостра-
но оријентисан, са наме-
штајем, (без посредника).
Звати сваког дана од 15
до 17 сати. 064/417-69-
78. (207648)

ЈЕДНОСОБАН, 47 м2, Ко-
теж 2, V спрат, Војвођан-
ски булевар 44. 069/004-
11-83. (107661)

ДВОСОБАН стан, центар,
II спрат, 50 м2, сређен,
ЕГ, 35.000. 063/801-56-
63. (207662)

ТРОСОБАН, 78 м2, два
мокра чвора, Стрелиште,
одмах усељив, IV спрат,
вреди видети. 064/340-
26-43. 

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ че-
творособан, 92 м2, Котеж
2, за мањи. 063/856-74-
02. (207708)

ПОВОЉНО продајем нов
апартман у центру Див-
чибара, 52 м2. 064/164-
22-80. (207708)

СОДАРА, 40 м2, једноипо-
собан, 21.000; 68 м2, двои-
пособан, 40.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (207719)

КОТЕЖ 2, 54 м2, двосо-
бан, 33.000; 74 м2, тросо-
бан, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (207719)

КОТЕЖ 1, 60 м2, двоипо-
собан, 33.000; 25 м2, јед-
нособан, 17.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (207719)

МИСА, 50 м2, 30.000; 47
м2, 26.000; 40 м2, 17.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(207719)

ЦЕНТАР, новоградња, 40
м2, једноипособан,
25.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (207719)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 18
м2, 14.500; 45 м2, двосо-
бан, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (207719)

ЦЕНТАР, 90 м2, хитно,
43.000; 68 м2, двоипосо-
бан, 43.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (207719)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 25 м2, једнособан,
13.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (207719)

ТЕСЛА, 52 м2, двособан,
ЦГ, лифт, 29.000, хитно,
68 м2, трособан, 37.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(207719)

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2,
17.000; 80 м2 трособан,
35.000; 60 м2, двособан,
31.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (207719)

СОДАРА, 33 м2, I, ЦГ,
21.500; гарсоњера,
17.500. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(207725)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 32 м2, III, ЦГ, тераса,
21.000. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(207725)

ТЕСЛА, двособан, 58 м2,
VI, ЦГ, 33.000, договор.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (207725)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, II,
ЦГ, 29.000; двоипособан,
33.000. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(207725)

ВЕЛИКИ избор двори-
шних станова на свим ло-
кацијама. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(207725)

ХИТНО,  Содара, 57 м2,
ЦГ, IV, лифт, 1/1 само
31.000. 062/226-901,
063/836-23-83, „Му-
станг”. (207742)

СОДАРА, једноипособан,
35 м2, I, ЦГ, 23.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(207793)

ЦЕНТАР, двособан, ета-
жно грејање с намешта-
јем, 28.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (207793)

СОДАРА, двособан и дво-
ипособан, ЦГ, договор.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, 334-090. (207793)

СТАН, Георгија Дими-
трова, двоипособан, нижа
спратност. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (207793)

ЦЕНТАР, нов, I, 100 м2,
75.000 трособан; 73 м2,
43.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (207793)

ТЕСЛА, једноипособан,
42 м2, договор. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(207793)

КОТЕЖ 2, двособан, ЦГ,
укњижен, договор. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(207793)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
сређен, I, усељив, 45.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (207793) 

ЈЕДНОИПОСОБАН 48 +
6 м2, Котеж 2, усељив од-
мах. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (И)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
68 + 8 м2, празан, 43.000
евра. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (И)

КОТЕЖ 1, стан 56 м2, II,
ЦГ, лођа, ПВЦ столарија,
адаптиран у трособан,
сређен. 064/813-04-46.
(207806)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двори-
ште, гаража, укњижен.
064/938-41-99. (107815)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, Стрелиште,
Гундулићева, високо
приземље, ЦГ, власник.
063/263-052. (207816)

ТЕСЛА, 52 м2, двособан,
намештен, 30.000; једно-
ипособан, 26.000. „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-
99-20. (207825)

ЈЕДНОСОБНИ, Миса, 30
м2, 16.500, Тесла, 21.000.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (207825)

ДВОСОБНИ, Стрелиште,
55 м2, 26.000, Котеж,
31.500. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(207825)

ЦЕНТАР, 24 м2, једносо-
бан, 18.000; двособан,
29.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(207825)

ПРОДАЈЕМ стан, Кара-
ђорђева 15/I, 101 м2, и
Тесла, дуплекс, Иларио-
на Руварца 4/II, 80 м2.
063/334-430. (207820)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37
м2, III, 24.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398. 

КОТЕЖ 2, сређен двосо-
бан, 52 м2, I, 35.500.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. 

СТРОГИ центар, двоипо-
собан, 63 м2, V, 43.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. 

ВЕЉКА Влаховића, већи
двособан, 62 м2, ВП, ЦГ,
29.000. „Кров”, 060/683-
10-64, рег. 398. 

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2, с
двориштем, 1/1, договор.
061/721-12-57. (207850)

СТАН на продају, дого-
вор, може замена.
064/130-27-34. (207876)

ХИТНО продајем стан на
Стрелишту, 35 м2, призе-
мље, ТА, усељив. Тел.
065/237-10-09. (207878)

СТАРА Пошта, двособан,
I, централно, 45.000, до-
гвоор. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (207886)

СОДАРА, трособан, II,
38.000, Доситејева трои-
пособан, I, централно,
59.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (207886)

СОДАРА, трособан, I, TA,
41.000, војне, двоипосо-
бан, I, 41.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(207886)

СОДАРА, двособан, VI,
централно, 27.000, и при-
земље, ТА, 28.000.
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (207886)

БЛИЗУ центра новији једно-
ипособан, приземље, 21.000,
Пепељаре, двоипособан,
27.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (207886)

ГАРСОЊЕРА, Котеж,
17.000; Тесла, приземље,
18.000 и Содара једносо-
бан, VII, 17.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(207886)

ЦЕНТАР, салонски, 114
м2, 67.000 и 86 м2, 43.000;
Стрелиште, трособан, до-
говор. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (207886)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту, без
посредника. 062/514-
159, 069/514-15-22,
013/251-41-52. (207927)

ПРОДАЈЕМ нов стан 50
м2, на IV спрату, има
лифт, близу центра, гре-
јање на гас. Тел. 064/049-
62-72. (207899)

СОДАРА, двособан, 64 м2,
II спрат, ЦГ, две терасе,
могућ договор. 064/565-
11-36. (207916)

ПЕПЕЉАРЕ, двособан, 42
м2, ТА, ВП, ПВЦ прозори,
24.000. „Мустанг”,
062/226-901. (207912)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, TA, тераса, 25.500.
„Мустанг”, 062/226-901.
(207912)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II леп, ЦГ, 34.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (207912)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, леп распоред,
24.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(207912)

ВЕЛИКИ избор двори-
шних станова од 8.000 до
17.000 евра. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(207912)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, 62 м2, тераса, VIII,
38.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(207912)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
53 м2, тераса, добар,
30.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(207912)

СОДАРА, 52 м2, сређен,
II, ТА, 27.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(207923)

СТРЕЛИШТЕ, центар на-
сеља, 78 м2, VII, ЦГ, вели-
ки трособан, два мокра
чвора, 35.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(207923)

МИСА, тавански про-
стор, 100 м2, струја, вода,
12.000, договор.
„Олимп”, 063/274-951.
(207923)

ТЕСЛА, 38 м2, ВП, ЕГ, јед-
ноипособан, комплетно
реновиран, усељив,
26.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(207923)

ШИРИ центар, 32 м2, но-
воградња, ВП, ЕГ, 22.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(207923)

КОТЕЖ 2, 42 м2, III, ЦГ,
усељив, 24.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(207923)

КОТЕЖ 2, 56 м2, I, ЦГ,
35.000. „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(207923)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, I,
ЦГ, 27.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(207923)

СТРОГИ центар, 56 м2,
ЦГ, VIII, усељив, 38.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(207923)

СТРЕЛИШТЕ, 59 м2, V,
центар насеља, ЦГ,
32.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (207923)

СТРЕЛИШТЕ, центар, 80
м2, трособан, II, ЦГ,
41.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (207923)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80 м2, са три терасе, бли-
зу „Авив парка”, одичан,
цена 36.000, хитно.
064/323-91-93. (207920)

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ,
први спрат, без улагања,
цена 32.000. 060/861-83-
06. (207920)

ПРОДАЈЕМ стан 40 м2, у
центру Панчева, мењам
за кућу. 065/555-57-30.
(207952)

ПРОДАЈЕМ трособан,
први део Котежа 2, хит-
но, повољно. 066/937-00-
13. (207958)

ПРОДАЈЕМ прелеп јед-
ноипособан, I, на Тесли,
хитно. 066/937-00-13.
(107958)

КОТЕЖ 1, двособан, II,
54, 32.000, једнособан,
44, VII, договор. „Јанко-
вић”, 348-025. (207963)

КОТЕЖ 2, двособан, I, 59,
договор, Тесла, двособан,
I, TA, 28.000. „Јанковић”,
348-025. (207963)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 55, 31.000; 7. јула,
39, 18.000. „Јанковић”,
348-025. (207963)

ВРЛО повољно продајем
стан од 90 м2, центар, I
спрат. 061/533-27-40,
065/849-09-38. (207966)
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ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан на Стрелишту,
без посредника. Тел.
064/434-69-91. (207974)

ТЕСЛА, двособан, рено-
виран, ВПР, ЕГ, 33.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (207979)

ДВОИПОСОБАН, центар,
68 м2, II спрат, ЦГ, ПВЦ
столарија, две терасе,
клима. 013/319-014.
(207978)

КЕЈ, Содара, двоипосо-
бан, ВПР, 64 м2, ЦГ,
31.000. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(207979)

ТЕСЛА, двособан, ВПР,
61 м2, ЦГ, 31.500. „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (207979)

КОТЕЖ 2, једноипосо-
бан, III, лифт, 38 м2, ЦГ,
24.000. „Премиер”,
063/800-44-30. (207979)

СОДАРА, двоипособан,
високо приземље, 61 м2,
ЦГ, укњижен, 29.500.
063/768-22-61. (207981)

КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, 20.000.
„Премиер”, 064/206-55-
74, 063/800-44-30.
(207983)

КОТЕЖ 2, дуплекс, 86 м2,
ЦГ, лифт, укњижен,
35.000, договор. 064/206-
55-74, 013/362-027.
(207983)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 35 м2, приземље, ТА
грејање, 18.000, договор.
064/206-55-74. (207983)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 62 м2, IV спрат,
лифт, 33.000. 064/206-
55-74, 063/800-44-30,
„Премиер”. (207983)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, други ср-
пат, 41.000, договор.
064/206-55-74, 013/362-
027. (207983)

ТЕСЛА, једнособан, нови-

ји, са стварима, II, ТА,

26.000. „Тесла некретни-

не”, 064/668-89-15.

(207947)

МАРГИТА, трособан, 85

м2, ЕГ, I, зидана гаража,

65.000. „Тесла некретни-

не”, 064/668-89-15.

(207947)

БЕОГРАД, Крњача код

„Метроа”, нов, 37 м2, I,

ЕГ, 34.000, договор. „Те-

сла некретнине”,

064/668-89-15. (207947)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2 +

6 м2, лођа, ЦГ, ВПР,

30.000, без агенцијске

провизије. „Тесла некрет-

нине”, 064/668-89-15.

(207947)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
две терасе, IV, ЦГ, 36.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (207947)

ЦЕНТАР, двоипособан,
65 м2, XII, ЦГ, 45.000;
двособан, 57 м2, X,
40.000. „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(207947)

ТРОСОБАН стан прода-
јем, Стрелиште, 57 м2,
нова градња, власник.
063/779-59-07. (208019)

ХИТНО продајем стан у
Београду, насеље Браће
Јерковић, власник. Тел.
069/210-79-77. (208031)

МАРГИТА, нов двоипосо-
бан, ВПР, I, 55 м2, гас,
39.000. „Премиер”,
063/800-44-30. (207079)

КОТЕЖ 1, једнособан,
VII/X, 42 м2, ЦГ, 25.000.
„Премиер”, 063/800-44-
30. (207079)

МЕЊАМ високо поткро-
вље, сређено, 100 м2, за
једнособан стан. 061/381-
00-88. (208041)

ТЕСЛА, 50 м2, високо
приземље, ЦГ, преко
„Авива”, комплетно сре-
ђен, 40.000. 064/514-05-
06. (208055)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ,
Стрелиште, 43 м2, III
спрат. 060/318-61-30.
(208052)

МАРГИТА, први спрат,
53 м2, новоградња, укњи-
жен, намештен,

власник. 063/449-798.
(208080)

ЦЕНТАР, 47 м2, II спрат
+ гаража, новоградња,
ЦГ, гас, власник.
063/757-47-50. (208080)

КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, приземље, укњижен,
одмах усељив. 063/166-
43-48. (208066)

ДВОСОБАН, Стрелиште,
52, тераса, 22.000, Котеж
1, 55, III, 28.500. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(208094)

САМАЧКИ, II, ЦГ,
13.500; Тесла, ВП, ЦГ,
25.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (208094)

КУПУЈЕМ једноипособан
стан, Котеж, Тесла, Миса.
062/207-004. (207793)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију или
рушење. 064/218-15-72.
(207844)

КУПУЈЕМ двособан стан,
без грејања, на Тесли, без
посредника. 065/204-51-
01. (207908)

КУПУЈЕМО станове, ку-
ће на свим локацијама,
брза исплата. „Премиер”,
063/800-44-30. (207979)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”,
потребне некретнине, све
локације, брза реализа-
ција. 063/744-28-66.
(208094)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
ненамештен стан, у цен-
тру, ЦГ, 100 евра.
063/634-002. (СМС)

ИЗДАЈЕМО собу, цен-
трално грејање, употреба
кухиње, купатила. 10.500
динара. Стрелиште. Ин-
формације: 062/829-16-
28. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан, не-
намештен стан, Котеж 1,
ЦГ, телефон. 062/116-24-
27. (СМС)

СТАН за издавање.
062/801-55-43. (СМС)

НАМЕШТЕНЕ дворишне
станове + гарсоњера +
празан стан, зграда, Стре-
лиште. 362-406, 064/218-
83-45. (206682)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан, Котеж 2.
063/150-37-49. (207131)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан стан на Тесли,
Стојана Новаковића 2.
061/689-86-04. (207274)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, центар, нова град-
ња, намештен, грејање +
клима. 063/454-011.
(207593)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
од 1. новембра, Котеж 2,
продајем кућу у Скоре-
новцу (вода, гас, теле-
фон). 063/721-65-13.
(107608)

НАМЕШТЕН једнособан
стан на Котежу 2, у кући,
са ЦГ, сопствени улаз.
063/329-309. (207611)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради, без
грејања, Содара. 013/344-
167, 064/950-23-40.
(207620)

СТАН за издавање, Мак-
сима Горког 49, празан,
хитно. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-
20-00. (207624)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, прелеп, 67 м2, но-
ва Миса. 062/161-48-74,
013/373-027. (207634)

ИЗДАЈЕМ намештену со-
бу за самца са употребом
купатила. 013/371-262.
(207642)

ДВОСОБАН комфоран,
54 м2, Котеж 2, ЦГ, висо-
ко приземље. 064/208-
91-21. (107650)

КУЋИЦА 30 м2, две собе,
кухиња, купатило, двори-
ште ограђено, интернет,
кабловска, клима, 80
евра. 060/086-42-41.
(107663)

ИЗДАЈЕМ трособан ком-
форан стан у строгом
центру. 064/954-68-01.
(107670)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан комфоран стан
у најужем центру. Тел.
013/348-486. (207670)

ЈЕДНОСОБАН, засебан,
намештен стан у кући,
без грејања. Миса.
066/373-521. (207669)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, Котеж 2,
ВП. 062/520-272.
(207666)

НАМЕШТЕН двособан
стан, издајем, нова Миса,
кабловска, ТА. 064/231-
23-59. (207676)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, нова Миса,
струја и улаз одвојени.
063/775-99-86. (207695)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, комфоран.
066/209-400. (207693)

ИЗДАЈЕМ трособан пра-
зан стан, Стрелиште, I
спрат, ЦГ, близу „Авива”,
на дуже. 064/410-25-86.
(207690)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, близу „беовоза”
и Спортског центра на Ми-
си, пословни и магацински
простор. Тел. 314-352,
063/151-45-52. (207705)

ИЗДАЈЕМ стан, самица-
ма, самцима, посебан
улаз, грејање. Тел.
013/370-344, 065/592-78-
83. (207704)

ИЗДАЈЕ се двособан стан.
013/377-548, 063/723-53-
52. (207712)

ИЗДАЈЕМ комфоран на-
мештен једнособан стан,
кирија 100 евра. 064/040-
21-48, Драган. (207716)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Стрелиште, преко пута
школе. 064/313-89-95.
(207721)

КОТЕЖ 2, издајем једноипо-
собан полунамештен стан,
ЦГ, мали трошкови. Тел.
064/180-24-67. (207722)

ИЗДАЈЕМ празан стан на
Стрелишту, 55 м2. Тел.
060/551-17-20. (207747)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
064/154-95-65. (207743)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, комплетно намештен,
ЦГ, клима, кабловска, у
строгом центру града, пре-
ко пута старе Поште.
064/856-62-16. (207735)

ДВОРИШНИ једнособан
комплетно намештен
стан са грејањем у Гор-
њем граду. 343-300,
063/632-774. (207737)

ИЗДАЈЕМ стан, 55 м2, Ко-
теж 1, ЦГ, клима, интерфон.
064/149-42-23. (207764)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан на Котежу 1,
ЦГ. 064/521-83-02. (20770)

КОМПЛЕТ намештен
двособан стан, Тесла,
близу „Авив парка”.
062/600-365, 064/482-18-
14. (207773)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву.
063/878-71-63. (207784)

НАМЕШТЕН једноипосо-
бан стан, Котеж 2, ЦГ,
приземље, на дуже.
061/195-19-10. (107778)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
ненамештен стан на Те-
сли, ЦГ, ВП. 063/222-312,
066/222-312. (207790)

ИЗДАЈЕМ доњи део куће
с локалом, Стрелиште,
могућ договор. 616-048.
(207782)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан и гарсоњеру, наме-
штено, центар, повољно.
061/131-79-04, 013/311-
229. (207798)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
дворишни стан у центру,
40 м2. 252-13-66.
(207807)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
полунамештен, строги
центар. 064/887-18-84.
(207812)

ИЗДАЈЕМ празан једнои-
пособан стан, Стрелиште,
високо приземље, ЦГ, ре-
новиран. 063/263-052.
(207816)

ИЗДАЈЕМ стан, Карађор-
ђева 15/1, 101 м2, Тесла,
Илариона Руварца 4/2,
80 м2, намештено.
063/334-430. (207820)

ИЗДАЈЕМ стан, 29 м2,
шири центар, потпуно
опремљен, нов намештај,
бела техника, ТА, двота-
рифно бројило, каблов-
ска, интернет, рента 100
евра. 066/355-911.
(107832)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ/ПРО-
ДАЈЕМ, Котеж 2, двосо-
бан, 50 евра. 064/526-30-
42, 263-81-57. (207817)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Милке Марковић 7.
064/396-16-79. (207859)

ИЗДАЈЕМ новију кућу,
100 м2, са окућницом, у
центру Старчева. Тел.
353-500. (207853)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру са ЦГ.
064/283-55-41. (207841)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан. 060/032-27-09.
(207843)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. 060/030-
11-62. (207845)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, ЦГ,
седми спрат, полунаме-
штена, депозит обавезан,
Стрелиште. 064/239-84-
47. (207837)

БЕСПЛАТНО собу, кухи-
њу, купатило, издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (207858)

МАЊИ двособни 43 м2,
елегантно детаљно опре-
мљен, у строгом центру,
парно грејање, 130 евра
месечно. Тел. 064/171-
19-88. (207866)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у кући с намеште-
ном кухињом. Панчево,
Жарка Зрењанина 120-б.
063/725-23-43. (207873)

ВИЛА, Котеж 1, испред
парк, погодно за лекар-
ску ординацију, клинику.
061/225-16-43. (207870)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 50 евра, и радиони-
цу, канал, Карађорђева.
064/994-13-16. (207872)

ЦЕНТАР, једноипособан,
намештен дворишни, ТА
пећ, ИПТВ, интернет.
064/313-89-72. (207860)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, ЦГ, пред-
ност породица, центар
Стрелишта. 061/696-05-
21. (207880)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан у кући. 063/215-10-
61. (207884)

ИЗДАЈЕМ трособан и
двособан дворишни пра-
зан стан. 064/224-12-60.
(207893)

НАМЕШТЕНА гарсоње-
ра, у центру, дворишни
стан за самце, депозит.
063/733-02-53. (207907)

ИЗДАЈЕМ два нова стана,
55 и 90 м2, Димитрија Ту-
цовића 57. 064/178-88-
98. (207924)

ИЗДАЈЕМ кућу у Качаре-
ву, с плацем, ненамеште-
на, 80 евра месечно.
064/186-97-56. (207926)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, ЦГ. 013/210-
01-45, 060/552-05-33.
(207897)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
плетно намештен стан,
Котеж 1, клима, каблов-
ска. 060/611-37-66, 251-
28-13. (107957)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, строги центар, III
спрат, ТА. Тел. 066/813-
46-80. (207964)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен стан, на Ко-
тежу 2, повољно.
061/148-73-87. (207972)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 1, фул наме-
штен, ЦГ, клима, на дуже.
064/137-63-19. (107973)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Содара, ЦГ, празан, на
дуже. 064/137-63-19.
(107973)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, Содара.
063/322-006. (207976)

ЦЕНТАР, двоипособан,
ненамештен, 68 м2, ЦГ,
клима, 130 евра + депо-
зит. 064/238-16-84.
(207978)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан у центру
града. 069/369-69-93,
353-364. (207930)

ИЗДАЈЕМ мањи једносо-
бан стан на Тесли, ЦГ,
потпуно намештен, 100
евра + депозит. 064/884-
24-37. (207932)

СТАН, двособан, наме-
штен, Котеж 1, кућа пар-
тер, близу школа, пијаца.
061/225-16-43. (107935)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на Тесли, 41 м2.
064/137-92-61. (207950)

УЧЕНИЦИМА, самцима
издајем намештен двори-
шни стан. 064/160-46-39,
013/333-517. (207990)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком
хотелу. Тел. 060/574-48-
68. (207994)

ИЗДАЈЕМ собе за самце и
раднике. 064/305-73-01.
(207995)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
стан, 61 м2, Кикиндска 6.
Власник. 064/140-52-11.
(207996)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
са грејањем, празан. Тел.
311-071. (207999)

ИЗДАЈЕМ празну собу,
купатило, предсобље, по-
себан улаз, дворишни.
060/417-41-20. (208008)

ИЗДАЈЕМ стан у кући,
ЦГ, Стрелиште, близу
„беовоза”. 013/361-872,
063/219-532. (208010)

ИЗДАЈЕМ велику собу с
кухињом и трпезаријом,
у новијој кући. 064/130-
36-02. (208011)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Краљевића Марка. Тел.
065/831-56-38. (208247)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
на Кеју, IV спрат, ЦГ,
КТВ, намештен. 062/489-
983. (208048)

ЈЕДНОСОБАН празан
стан, Котеж 1, 90 евра,
фиксно. 060/615-60-15,
Дејан. (208029)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
двособан стан на Стрели-
шту. Контакт 064/875-54-
47. (208027)

ИЗДАЈЕМ на дуже двосо-
бан стан, Котеж 1, пра-
зан, усељив, II спрат, ЦГ.
066/661-72-30. (208030)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан нов стан, у центру.
060/355-35-08. (208037)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Котеж 2. 064/545-
55-81, 062/120-69-02.
(208059)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, ЦГ. Тел. 063/478-
480. (208060)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 30 м2, ТА грејање,
код хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (208090)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, одмах усељива, цен-
тар, паркинг, wi-fi, повољно.
065/691-88-23. (208089)

ИЗДАЈЕМ полунамеште-
ну кућу (вишенаменска).
064/506-91-65. (208095)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, полунамештен
са ЦГ. Тел. 061/159-58-
43. (208098)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, у приватној
кући. 062/211-46-73. (ф)

ПОВОЉНО продајем

канцеларију од 16 м2, у

Његошевој 1-а. 063/700-

10-91. 

КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2,
Његошева 1-а, продајем
повољно. 063/250-971. 
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ИЗДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру „Трубач”.
064/370-79-47. (205578)

ИЗДАЈЕМ локал 18 м2,
угао Бр. Јовановић и Св.
Саве близу Максија, но-
воградња, изолован.
063/752-04-00. (206111)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру, повољно. 062/813-
82-24. (206816)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал с кућом, Новосе-
љански пут, може и заме-
на. 063/838-33-97.
(207091)

ПРОДАЈЕМ киоск код хо-
тела „Тамиш”, 14.000
евра. 060/086-42-15.
(207103)

ИЗДАЈЕМ локал 65 + 38
м2, код Хитне помоћи.
Тел. 069/172-91-75.
(207285)

ИЗДАЈЕМ локал поред
Машинске школе.
060/707-44-04. (207203)

ПРОДАЈЕМ локал 25 м2,
у центру, с помоћним
просторијама, могућност
доградње стана до 50 м2.
063/263-025. (207155)

ПОСЛОВНО-МАГАЦИН-
СКИ простор, издајем,
врхунски, екстра локаци-
ја, вреди погледати.
062/162-53-21. (207603)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло-
кале у центру Стрелишта
од 39 и 81 м2, за стан. Тел.
064/267-71-74. (207645)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру. Почетак Улице Жар-
ка Зрењанина. 066/120-
019. (207663)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор у строгом цен-
тру, дозвољена надград-
ња. 062/345-958.
(207664)

ИЗДАЈЕМ локал, ексклу-
зиван, Његошева, радио-
ница-канал, Карађорђева
улица. 064/994-13-16.
(207685)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ по-
словни простор 52 м2,
Његошева 2. 065/555-13-
76. (207700)

ЛОКАЛ 50 м2, с излогом,
Ул. Светозара Милетића.
0 6 1 / 2 4 9 - 0 4 - 2 6 .
(207456/р)

ИЗДАЈЕМ локал, промет-
на локација, код улаза
пијаце, близу школа.
060/351-03-56. (207728)

ИЗДАЈЕМ локал 24 м2,
близу пијаце, Лава Тол-
стоја, грејање, телефон.
333-058. (207734)

ЛОКАЛ у Зеленој пијаци,
25 м2, 17.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398. 

ИЗДАЈЕМ канцелариј-
ско-пословни простор,
две просторије по 25 м2,
може и заједно, строги
центар, Жарка Зрењани-
на 11, погодно за агенци-
је, књиговодство, адвока-
те и сл. 060/690-51-33,
013/352-506. (207766)

ИЗДАЈЕМ опремљен ло-
кал за фризере а може и
пословни простор.
013/304-506, 064/329-37-
84. (207780)

ПРОДАЈЕМ локал 70 м2,
новија градња, Цара Ду-
шана 36-б. 061/522-66-
10. (207835)

ИЗДАЈЕМ канцелариј-
ско-пословни простор 25
м2, Р. Путника 2-а, 110
евра. 063/341-871.
(207839)

ИЗДАЈЕМ локал два ни-
воа, 130 м2, бивша пекара
„Тара”, Војводе Р. Путни-
ка 29. 063/278-250.
(207851)

ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и
25 м2, у дворишту Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250. (207851)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, у двори-
шту, Војводе Радомира
Путника 29. 063/278-250. 

ИЗДАЈЕМ више канцела-
ријских простора, АМЦ
„Звезда”, Стевана Шу-
пљикца 88. 063/278-250.
(207851)

ИЗДАЈЕМ радионицу 120
м2 и технички преглед и
магацински простор
АМЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278-
250. (207851)

ИЗДАЈЕМ мењачницу
код Зелене пијаце, по-
вољно. 063/224-362.
(207891)

ИЗДАЈЕМ локале 38 и 25
м2, заједно или засебно,
плато Зелене пијаце.
063/224-362. (207891)

ПРОДАЈЕМ локал 11 м2,
Карађорђева 13, двори-
шна страна, повољно.
063/224-362. (207891)

ПРОДАЈЕМ два локала
40 и 18 м2, власник, 1/1,
строги центар. 064/124-
57-02. (207888)

ИЗДАЈЕМ локале 21 м2 +
32 м2, Браће Јовановић,
близу пијаце. Тел. 333-
811. (207901)

ИЗДАЈЕМ локал на Те-
сли, 40 м2. Тел. 065/669-
48-91, 066/027-142.
(207895)

ИЗДАЈЕМ пекару с тур-
ском пећи и столарску
радњу с машинама.
063/102-94-45. (208024)

ИЗДАЈЕМ два локала,
продајем циглу велики
формат и ТА пећ.
065/953-22-06, 064/283-
48-35. (208034)

ИЗДАЈЕМ халу 450 м2, на
плацу 10 ари, погодан за
све производне и занат-
ске радове. Тел. 063/285-
230. (207934)

КЛУБ-ДИСКОТЕКА, Ко-
вачица, 204 м2, потпуно
опремљена, продаја/за-
мена, 120.000. „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (207947)

ИЗДАЈЕМ локал, мага-
цин, 30 м2, нова Миса.
Тел. 064/119-04-31.
(207987)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева.
060/333-52-60. (208004)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
близу „Максија”, 18 м2,
новоградња, излог, изо-
лован, клима. 063/752-
04-00. (208081)

БРАВАРСКА галантерија,
метал-дрво, ограде, капи-
је, степеништа, геленде-
ри, устакљивање тераса.
066/908-66-58. (208068)

ПОТРЕБАН искусан во-
доинсталатер. 060/133-
01-62. (СМС)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену, свакоднев-
на исплата. 062/825-27-
25. (206647)

ПОТРЕБНИ радници пе-
рионици „Пионир”, јави-
ти се на број 069/108-06-
54. (207089)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне рад-
нице у кухињи и на ро-
штиљу. 063/897-55-04. 

ЗАНИМА те здрава исхра-
на, спорт? Постани wellness
саветник! Додатни посао.
060/337-74-42. (207237)

АП „Феникс”, потребан
вулканизер са искуством.
063/429-192. (207639)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ по-
требни перачи. 063/865-
27-76. (207668)

ПОТРЕБНА жена за по-
моћ у кући старијој осо-
би. 013/367-064,
063/730-69-73. (207667)

ПОТРЕБНА касирка у
продаји, у месари.
063/362-427. (207906)

ПОТРЕБНИ радници са
искуством у раду с мо-
торним тестерама. Доћи
лично у предузеће „Kiz-
za”, Ж. Зрењанина бр. 68.
(207606)

ПОТРЕБНА млађа жен-
ска особа за рад у пице-
рији „Pizza shop”, рад на
припреми и продаји. Ка-
рађорђева 14. 063/876-
48-79. (207769)

ПОТРЕБНА девојка за
рад, пицерија „Мива”,
Браће Јовановић 68, доћи
лично. (207779)

ПОТРЕБНИ продавци и
помоћни радници за ре-
сторан у „Авив парку”
013/377-230, 064/643-41-
22. (207911)

КАФИЋУ „Мода бар”, по-
требни конобари/коноба-
рице. Карађорђева 9.
(208055)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кол центру.
064/645-30-95, радним
данима од 10 до 16 сати.
(207745)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требне раднице. Јавити
се лично. (208036)

ПОТРЕБАН мушко-жен-
ски фризер. 064/503-68-
75. (208006)

ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
машинама за шивење.
064/191-64-95. (207993)

ПОТРЕБАН пекар с иску-
ством. 064/122-21-56.
(208079)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-
СКИ радови, повољно,
мајстори из Ковачице.
060/066-08-60. (СМС)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором „тома
винковиц”. 064/163-58-
85. (СМС)

ПОПРАВКА све беле тех-
нике. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”. 013/301-
300, 063/771-24-16.
(СМС)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање, во-
де, канализације, кабина,
славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76.
(205182)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А ,
Панчево, машински сече-
мо влажне зидове, гаран-
ција. 060/691-01-13.
(203470)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (206260)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (207349)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-
22-43. (207554)

ДИМНИЧАР: чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(207472)

ЧАСОВИ енглеског и
преводи, професор. Тел.
064/190-14-17. (207660)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци,
студенти). Искусна дипло-
мирана професорка мате-
матике. 343-370. (207612)

ОБАРАЊЕ стабала, ко-
шење траве, рушења ку-
ћа, утовари, одношење
непотребних ствари.
060/035-47-40. (207616)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушења, бојлери, батери-
је, санитарије, вентили.
064/459-31-18. (207618)

РАДИМО све физичке
послове: рушење кућа,
обарање стабла, одноше-
ње ствари, бетонирање,
итд. 064/122-69-78.
(207616)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова,
кречење, бетонирање, из-
влачење кошуљице, по-
вољно. 063/865-80-49.
(207619)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање стола-
рије, пензионерима по-
пуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (207621)

РОЛЕТНЕ, АЛУ и ПВЦ
столарију поправљам и
уграђујем ново. 063/820-
70-39. (207635)

ШАМОТИРАЊЕ шпорета
за ложење и пећи, чи-
стим каљеве пећи.
064/437-64-33. (207640)

ЦЕПАМ, уносим дрва и
угаљ, повољно. 061/284-
11-86. (107653)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове те-
левизора. 064/437-64-33.
(207640)

НЕМАЧКИ и енглески,
преводилац, тражим по-
сао. Тел. 317-411,
069/317-41-11. (207659)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ва-
шег телевизора, уградња
ТВ и сателитских антена.
064/866-20-70. (107701)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 061/314-90-18,
601-892. (207707)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја, тепиха, душека,
унутрашњости аутомоби-
ла. Наташа, 361-474,
060/361-47-41. (207714)

МАТЕМАТИКА, физика,
статистика, информати-
ка; 5 +1 бесплатно, као и
могућност месечног пла-
ћања, професор. Центар.
013/353-569, 061/603-94-
94, 066/405-336.
(207723)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар робе, се-
лидбе, сечење/цепање др-
ва, кошење, копање, чи-
шћење тавана, шупа, по-
друма и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-97-
00. (207727)

ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом, комбијем и ка-
мионом, селидбе са мон-
тирањем и демонтира-
њем намештаја. Дејан,
065/440-97-00, 061/626-
14-50. (207727)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге, Александар.
013/351-073, 064/157-20-
03, 064/476-58-00.
(207727)

НЕГА старих, болесних,
инвалидних лица, цело-
дневна нега, заказивање,
превоз до лекара.
063/868-04-51. (207738)

МЛАДА и одговорна же-
на врши услуге чишћења
станова, кућа, пословног
простора, помоћ стари-
јим лицима, свакодневно
кување, договор.
064/929-19-46. (207754)

СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел.
064/926-59-43. (207755)

ФРЕЗИРАЊЕ баште, се-
чење дрвећа, вађење па-
њева, кошење и крчење.
064/196-17-32. (207756)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, стври, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13. (207762)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (207774)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпо-
рета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (207786)

ОЗБИЉНА жена чувала
би старију особу или де-
цу. 062/167-67-69.
(207788)

ЛАТИНСКИ језик, часо-
ви, повољно и успешно,
професорка латинског је-
зика. 064/193-15-70.
(207789)

ЕНГЛЕСКИ језик, часови
за све узрасте, припрема
међународних испита,
преводилачке услуге.
062/149-16-22. (207787)

СОЛО певање, часови.
062/149-16-33. (207787)

ЧАСОВИ математике за
основце. 060/676-36-37.
(207809)

ПСИХОТЕРАПЕУТСКЕ
услуге. 063/354-262.
(207821)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, бој-
лери, индикатори, купа-
тила. 062/271-661,
061/132-85-43. (207854)

СВЕ врсте керамичар-
ских услуга, повољно и
квалитетно. Мирослав,
062/824-11-51. (207892)

ИЗНОШЕЊЕ шута, ства-
ри, чишћење подрума,
тавана, дворишта, руше-
ње објеката, копање.
061/623-52-63. (207921)

ДУБИНСКО усисавање и
прање тепиха кирбијем.
Тел. 063/755-76-98.
(207922)

МАСЕРКА, релакс, пар-
цијална и антицелулит.
Контакт телефон
062/817-17-31. (207925)

ИЗВОДИМО све водоин-
сталатерске радове, брзо,
ефикасно и повољно. Са-
ле, 068/417-28-55.
(207900)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање
паркета. 013/602-701,
064/341-79-60. (207955)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефтино,
21 година искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (207961)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, ку-
патила, преправке, по-
правке, одгушење кана-
лизације одмах. 063/269-
173. (107962)

ПВЦ и АЛУ столарија,
ролетне, венецијанери,
комарници, поправљам и
уграђујем. 064/181-25-
00. (207969)

ОЗБИЉНА и одговорна
жена спрема кафиће, по-
словне просторије, згра-
де. 063/430-409. (207974)

ДАЈЕМ часове историје,
двочас 500 динара. Тел.
064/223-93-90. (207980)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до 2 кубика.
065/334-23-38. (2’07931)

ЗАМРЗИВАЧЕ, фрижиде-
ре, климе, поправљам с
гаранцијом, откупљујем
неисправне. 063/248-734,
013/366-006. (207940)
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ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсарски радови, стола-
рија, повољно. 060/521-
93-40. (207951)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИ-
ВАЧКИ радови, израда
надстрешница, капија,
заштитне решетке.
062/816-33-84. (207998)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда
кошуљице, постављање
ламината, уградња стола-
рије. 062/816-33-84.
(207998)

КЕРАМИЧАР, квалитет-
но, поуздано, повољно.
063/318-780. (208014)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, гипс, изола-
ција, веома повољно.
013/372-247, 060/037-22-
47. (208088)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај с искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (208091)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, повољно, одмах.
377-930, 064/586-85-39.
(208097)

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара,
с пик-апом, комбијима,
камионима, екипа радни-
ка, монтирање, демонти-
рање, паковање ствари, ку-
тије за паковање, фолија
за заштиту намештаја, се-
лите се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.se-
lidbepancevo-boris.ser.rs.
(Ф)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пикап, комби
1,5 т, камиони 3–7 т, уто-
варна рампа, са радници-
ма или без њих, гаранци-
ја за безбедност вашег на-
мештаја, могућност скла-
диштења ствари. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom-
b o n c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ станова, лока-
ла, кућа, магацина, екипа
радника, све по вашој же-
љи, за фирме специјални
попусти, бесплатан дола-
зак и процена посла од 00
до 24 сата, за вас радимо
и недељом. Изаберите
најбоље. Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.se-
lidbepancevo-boris.ser.rs.
(Ф)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700 динара,
услуга селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т, камионима
3, 5 и 7 т, са радницима или
без њих, у свим правцима,
плаћање могуће чековима,
100 дана и преко рачуна.
Борис, 013/352-236,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs. (F)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уни-
штавање буба гелом и па-
стом, нов метод, без пр-
скања. Славиша.
062/182-74-50. (206541)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. 

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, ризла, утовар, исто-
вар виљушкарима, услуге
утоваривача, ископи по-
друма, темеља и рушење
објеката са одвозом.
064/595-98-01. (205869)

КОМБИ превоз робе и селид-
бе. Најповољније. 069/260-
00-40, Раша. (207577)

КОМБИ превоз робе и се-
лидбе, грађевински мате-
ријал, шут. Слободан.
064/348-00-08, 062/850-
36-58. (207461)

КИРБИ, дубинско усиса-
вање, прање тепиха, на-
мештаја. Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-49-
07. (207360)

ПРЕВОЗИМ малим кипе-
ром, шљунак, песак, сеја-
нац, шут, утовар.
063/246-368.

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење канализације, ку-
патила, адаптације, заме-
на, поправке. 331-657,
063/777-18-21, 064/495-
77-59. (207239)

KIZZA – превоз шљунка, пе-
ска, сејанца, ризле мањим и
већим камионима. 063/218-
894, 013/258-04-00.

KIZZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на
свим теренима, рушење
старих кућа и других
објеката, утовар шута с
одвозом, ископ багерима.

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабија-
ње терена, насипање, наби-
јање вибро-плочама. Жар-
ка Зрењанина 68. 063/218-
894, 013/258-04-00.

KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм, разби-
јање бетона свих величи-
на и дебљина.  063/218-
894, 013/258-04-00.

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабала
и грања. 063/218-894.

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бе-
тона с одвозом шута или
без њега. 064/648-24-47,
Горан.

ИЗДАВАЊЕ рамовске
скеле с превозом или без,
изнајмљивање агрегата.
064/648-24-47.

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута са утова-
ром, утовар и истовар ви-
љушкаром, ископ багери-
ма, изнајмљивање возила
с корпом за рад на виси-
ни. 064/648-24-50.
(205154)

ОДГУШЕЊЕ одвода и ка-
нализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”.
062/532-346. (206122)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лу-
кић”, поправља веш-ма-
шине, фрижидере, бојле-
ре, шпорете, електроин-
сталације. 060/180-02-83,
013/251-28-97. (206185)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117,
013/365-051. (206371)

СЗР „МАКИ” поставља-
ње, хобловање, полирање
и лакирање. Мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (206354)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комар-
ници, израда, монтирање,
гаранција. 013/353-923,
063/775-96-08. (206315)

ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-14-
77, 013/311-514. (206414)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон.
064/351-11-73. (207642)

ПОПРАВКА телевизора,
монитора, ЛЦД - плазма,
подешавање ДТВ-а, дола-
зак на кућну адресу.
061/322-30-75. (206752)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор.  063/193-22-29,
013/366-843. (206765)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицира-
ње, 28 година с вама, га-
ранција. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. 

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-
ром, повољно: песак, шљу-
нак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94. (207602)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила и кана-
лизације, водоводне ин-
сталације, замена вирбли,
вентила, батерије и сани-
тарије, прикључак кана-
лизације, све за воду, од 0-
24 сата. Пензионерима
екстра попуст, долазим
одмах, нон-стоп. 013/235-
39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (207624)

ОБЕЗБЕДИТЕ аутомобил,
локал, викендицу, стан, кућу,
гаражу најновијом методом.
063/800-01-96. (207679)

СЕРВИС телевизора, ра-
зних електроуређаја,
електрике, ауто-електри-
ке, уградња ауто-радија.
Дејан, 063/800-01-96.
(207679)

СЕЛИДБЕ на свим дестина-
цијама, екипа радника,
превоз, одвозимо непотреб-
не ствари. 963/731-77-67,
064/280-30-16, 013/236-77-
34, Владимир. (207703)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, „Саша”.
(207724)

ДУБИНСКО усисавање,
прање кревета, мебла, 15
година искуства. 334-
034, 063/839-75-93.
(207896)

РАДИМО куће од темеља
до крова, радимо све гра-
ђевинске радове.
www.pangradjevina.rs.
064/206-50-91. (207777)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/156-
02-07, 064/317-10-05.
„Саша”. (207724)

ОДВОЗ шута, земље, не-
потребних ствари кипе-
ром, рушење мањих обје-
ката. 064/144-88-44. (ф)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-
мионом, Војводина, Ср-
бија, са радницима или
без њих. Најповољније
Иван. 063/107-78-66. (ф)

ЛИМАРСКИ радови, олу-
ци, окапнице, лајсне, кро-
вопокривачки радови, са-
нације цурења, преправке
кровова, термо и хидро
изолација, долазак нена-
плаћујемо. Најјефтиније.
064/903-39-23. (207754)

РОЈАЛ МГ, уградња, по-
правка: ролетне, венеци-
јанери, тракасте, римске,
панелне, роло, зебра за-
весе, хармо-врата, туш-
кабине, комарници, тен-
де, роло-заштитна врата.
Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (207802)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пе-
ћи поправљамо с гаран-
цијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(2079434)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубин-
ско прање тепиха, суше-
ње у комори. 302-820,
064/129-63-79. (207986)

РОЛО НАЈ вам нуди по-
правку, уградњу ролетни,
венецијанера, тракастих за-
веса, роло-комарника, хар-
мо-врата, туш-кабина, роло-
врата (челичних, заштит-
них), тенди. Ми смо најква-
литетнији, најјефтинији, с
највећом гаранцијом. Про-
верите. 013/344-594,
063/894-21-80. (207953)

ПОТРЕБНА млађа (до 40)
здрава, слободна жена за
помоћ у пазару, кувању и
чишћењу, двема стари-
јим особама. Стан и хра-
на, без плате, ноћење
обавезно. Тел. 064/438-
43-47. (СМС)

ИЗДРЖАВАО бих старију
особу у замену за некрет-
нину. Озбиљан брачни пар.
060/753-62-30. (206817)

ПОТРЕБАН адвокат за
опширан свет за кривич-
но дело. 061/241-30-92.
(207791)

ГОСПОДИН жели да упо-
зна нежну душу, до 75.
061/193-00-09. (207962)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, по-
вољно. 063/709-44-97.
(207759)
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15. октобра 2015, у 82. години, преминуо је наш

СЕКУЛА ЖИВАНОВИЋ
1934–2015.

Сахрана је обављена 17. октобра 2015. године.

Твоја доброта и племенитост заувек ће остати у сећању и нашим

срцима. Почивај у миру!

Ожалошћени: супруга МАРИЈА и син МИОДРАГ

(41/207706)

СЕКУЛА ЖИВАНОВИЋ
дипл. инж. грађевине

1934–2015.

Ретком човеку и верном пријатељу вечна за-

хвалност.

С тугом и поштовањем његови ПИПЕРСКИ 

и ЈАНКОВИЋИ
(70/207800)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

СЕКУЛИ 

ЖИВАНОВИЋУ

Породица ШКОРО

(78/207174)

Последњи поздрав оцу нашег колеге

СЕКУЛИ ЖИВАНОВИЋУ

Колеге из Филтер станице
(82/207829)

Последњи поздрав драгом колеги

СЕКУЛИ ЖИВАНОВИЋУ

Колектив ЈКП-а „Водовод и канализација” Панчево
(145/ф-1899)

Поштовани пријатељи, 16. септембра 2015. напу-

стио нас је наш драги

МОМЧИЛО БОЖИЋ ЏЕМ

Заувек ћемо чувати успомену на њега.

Породице БОЖИЋ и ГРГИЋ
(20/207564)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

ЗЕЛЕНИЛО ПАНЧЕВО 

РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА 

Локал бр. 10, у ламели 5, укупне површине 10,52 м2, на Зеленој пијаци, Улица

ослобођења бб, по почетној цени од 1.000 дин./м2. Локал бр. 13, у ламели 1, укупне

површине 10,52 м2, на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, по почетној цени од

1.000 дин./м2. Локал бр. 9, у ламели 9, укупне површине 32,35 м2, на Зеленој пијаци,

Улица ослобођења бб, по почетној цени од 500 дин./м2. 

Рок за достављање понуда је осам дана од дана објављивања Конкурса. 

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице

(Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у

Панчеву.

(Ф)

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник

РС” број 135/2004 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Секретаријат  за  заштиту животне  средине, на  основу  захтева  за одлучивање

o потреби процене  утицаја  на  животну  средину, поднетог од стране носиоца про-

јекта „Кутко” д. о. о., Војводе Радомира Путника 27/1, Панчево, донео је Решење

број XV-07-501-333/2015, којим је утврђено да за пројекат Станица за снабдевање

возила  течним нафтним дериватима и течним нафтним гасом с пратећим  садржа-

јима, на кат. парцели бр. 11211/2 КО Панчево, Новосељански пут бр. 43-а, Панчево,

није потребна израда Студије о процени утицаја  на  животну  средину.  Увид  у  до-

нето  решење  може  се  извршити у просторијама Градске управе града Панчева, Трг

краља Петра I бр. 2–4, канцеларија 615. Заинтересована јавност може изјавити жал-

бу на Решење Покрајинском секретаријату за  урбанизам, градитељство и  заштиту

животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања Обавештења, а

преко овог органа.

(Ф)

Управни одбор Завода за јавно здравље Панчево

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА

ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

на мандатни период од четири године

Услови:

1. Да је завршио медицински факултет и специјализа-

цију из области епидемиологије или микробиологије

са паразитологијом или хигијене или социјалне меди-

цине, односно да има високу стручну спрему економ-

ске или правне струке са завршеном едукацијом из

здравственог менаџмента (доказ: оверена фотокопија

дипломе, уверења, цертификата).

2. Да има најмање пет година радног стажа у области

здравствене заштите (доказ: оригинална потврда и

фотокопија извода из радне књижице).

3. Да против њега није покренут кривични поступак,

односно да није правоснажном судском одлуком осу-

ђен за кривично дело које га чини недостојним за оба-

вљање функције директора – кривична дела против

здравља људи, против имовине и против службене ду-

жности (доказ: уверење – извод из казнене евиденције).

4. Да достави изјаву о непостојању сукоба јавног и

приватног интереса у смислу чл. 130 став 6. Закона о

здравственој заштити.

5. Да достави Предлог програма развоја Завода за јав-

но здравље Панчево.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњавању

услова из Јавног конкурса и предлогом програма раз-

воја Завода за јавно здравље Панчево кандидати су ду-

жни да доставе 15 дана од објављивања Јавног конкур-

са у дневном листу „Дневник” у Новом Саду, поштом

или лично на адресу: Завод за јавно здравље Панчево,

Пастерова улица бр. 2, 26101 Панчево.

Управни одбор Завода за јавно здравље Панчево у

року од 30 дана од завршетка Јавног конкурса размо-

триће пријаве кандидата и донети одлуку о избору

кандидата и упутити предлог оснивачу Завода за јавно

здравље Панчево за именовање директора Завода.

Председник Управног одбора

Завода за јавно здравље Панчево

Карољ Ранц

ALMEX d. o. o. расписује Конкурс за

следеће радно место:

Возач теретног возила

Потребне квалификације:

– Минимум три године радног искуства у домаћем

транспорту,

– Обавезан лекарски преглед,

– Поседовање возачке дозволе Б, Ц, Е категорије,

– Радно искуство на нисконосећим приколицама, ки-

перима.

Биографије достављати лично или на адресу

„Almex” d. o. o. Панчево, Јабучки пут 82.

Конкурс је отворен до 28. октобра 2015. 

(Ф)

Радно 

време

благајне: 

понедељком

и уторком

од 8 до 20, 

а осталим

радним

данима

од 8 до 13

сати
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,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Последњи поздрав оцу, деди и свекру

БОРА ЛУЖАЈИЋ
14. VII 1938 – 12. X 2015.

Ожалошћени: син ДРАГАН и ћерке 

СЛАВИЦА и ДОБРИЛА с породицом

(113/207960)

Последњи поздрав деди

БОРИ ЛУЖАЈИЋУ

од зета ЉУБЕ и унуке БЕБЕ с децом.

(115/207971)

БОРА ЛУЖАЈИЋ

Последњи поздрав од породице 

ВАЛЕНТИЋ ЈОСЕ 

и ЕЛЕЗАБЕТЕ ПЕДЕРСЕН.

(116/207971)

Последњи поздрав брату

БОРИ

од брата БАТЕ, снаје ЈАГОДЕ 

и синовице ЈАДРАНКЕ.

(117/207971)

Последњи поздрав вољеном стрицу

БОРА ЛУЖАЈИЋ
14. VII 1938 – 12. X 2015.

У животу си ти нама пружио љубав, подр-

шку и разумевање. Хвала ти што си био

део нас.

Ожалошћени: синовац СИНИША, снаја

СТАНИСЛАВА, унук АЛЕКСАНДАР 

и унука НИКОЛЕТА с породицом

(111/207956)

Последњи поздрав по-

штованом 

БОРИ 

ЛУЖАЈИЋУ

од породице ЧИНИЋ.

(112/207959)

Последњи поздрав стрицу

БОРИ 

ЛУЖАЈИЋУ

од синовца СТЕВЕ

с породицом.

(65/207776)

Последњи поздрав брату

БОРИ ЛУЖАЈИЋУ

од сестре НЕДЕЉКЕ с децом и унучадима.

(118/107971)

Памтићемо нашег кума

по ведрини и несебич-

ности

БОРА 

ЛУЖАЈИЋ

С тугом његови кумови

БАНЕ, СЕЈА 

и БРАНКИЦА 

с породицом

(139/208034)

16. октобра напустио нас је драги и вољени

ЗЛАТОЈЕ ГАЛЕТИН
1938–2015.

Супруга ЛЕНКА и ћерке, његове лепотице, БИЉАНА и БЕБА

(43/207712)

Последњи поздрав

ЗЛАТОЈУ 

ГАЛЕТИНУ
Породица БОРЛИН

(44/207713)

С тугом и поштовањем

опраштамо се од драгог

комшије

ЗАЛТОЈА 

ГАЛЕТИНА

Породица МИНИЋ

(76/207814)

Последњи поздрав драгом

БАТИ

од сестре СОЊЕ с породицом.
(81/207828)

Последњи поздрав драгом куму

ЗЛАТКО ГАЛЕТИН

Породице МАТИЋ и ГАЛИЋ

(151/208100)

Последњи поздрав дра-

гом комшији

ЗЛАТКУ

ГАЛЕТИНУ

од комшија 

у Доситејевој 13.

(105/207919)

19. октобра 2015. преминуо је наш драги отац,

деда и свекар

БОГОСАВ КОТЕВСКИ
1939–2015.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

тебе.

Твоји синови КОСТАДИН 

и ЈОВАН с породицама
(63/207772)

Последњи поздрав

БОГОСАВУ
од пријатеља СТАНКА 

и прије МИЛКЕ и РАШЕ.

(64/207772)

Последњи поздрав брату

БОГОСАВУ 
КОТЕВСКОМ

од сестре ТАШКЕ 
с породицом.

(109/207942)

С тугом и поштовањем опраштамо се од нашег драгог

кума и пријатеља

СЕКУЛЕ ЖИВАНОВИЋА
Много ћеш нам недостајати.

Породице ПЕТРОВИЋ и ТУЦОВИЋ
(72/207804)

Последњи поздрав на-

шем ујаку и деди

СЕКУЛИ 

ЖИВАНОВИЋУ

од његових ВЕСЕЛИЋА.

(119/207977)
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ПЕТАР 

АЏИБАБА

Последњи поздрав 

брату од сестара 

ДРАГИЊЕ, РАДОЈКЕ

и МИРЕ и браће 

МИЛАНА, ДУШАНА и

НИКОЛЕ с породицама

(8/207623)

ИЗЈАВА 

ЗАХВАЛНОСТИ

Захваљујемо Одељењу

ОРЛ, Центру за социјал-

ни рад и Служби кућног

лечења.

Породица покојног 

Петра Аџибабе

(9/207623)

Наша драга мама, бака, ташта и прабака упокојила се 14. октобра 2015.

ОЛГА СЕЈА НИКАШИНОВИЋ
1933–2015.

Сахрана је обављена 16. октобра 2015, на Старом православном

гробљу, у Панчеву.

За њом жале ћерке СНЕЖАНА и ЉИЉАНА, унуке САЊА 

и ДРАГАНА, зетови ДРАГОЉУБ, МУСЛИЈА, МИЋА и ДЕЈАН, 

праунучићи МИЛИЦА, МАЈА, МИХАЈЛО, МАША и МИЛОШ

(11/207621)

Последњи поздрав бака 

МАЈИ

од унуке ДРАГАНЕ, 

зета ДЕЈАНА 

и праунучића 

МИХАЈЛА и МАШЕ.

(12/207628)

Последњи поздрав бака

МАЈИ

од унуке САЊЕ, зета

МИЋЕ 

и праунучића 

МИЛИЦЕ, МАЈЕ 

и МИЛОША

(13/207629)

8. октобра 2015. преми-

нуо је наш драги супруг

и отац

ДРАГИША

ГИЛЕ 

ПАВЛОВ

1968–2015.

Прерано си отишао. Без

тебе је много тешко.

Носимо те у нашим ср-

цима. Почивај у миру!

Твоји МИЛИЦА 

и АЛЕКСАНДАР

(28/107658)

После дуже и тешке болести преминуо је наш

НИКОЛА ТРАЈКОВИЋ
1960–2015.

Наш вољени преминуо је 18. октобра, али ће за-

увек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга СЛАЂАНА, синови 

ФИЛИП и ВЛАДАН и сестра МИРЈАНА

с породицом
(40/207699)

Последњи поздрав

НИКОЛИ ТРАЈКОВИЋУ
Твоја 107. генерација Гимназије 

„Урош Предић” Панчево

(59/207769)

Последњи поздрав сестри и тетки

ОЛГИ СЕЈИ НИКАШИНОВИЋ 
1933–2015.

од брата ЂУРИЦЕ, снаје ДЕСЕ, братанице 

НАТАШЕ и ТАЊЕ с породицама.
(77/207818)

Последњи поздрав драгом куму

НИКОЛИ ТРАЈКОВИЋУ

од кума ЈОВАНА, куме ЈЕЛИЦЕ, МАРИЈЕ и ТОМИЦЕ.

(135/208028)

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу, деди и
прадеди

ЉУБЕ ЈОНОСКИ
1938–2015.

Поносни смо што си био наш, тужни што више
ниси с нама.
Хвала ти за све.
Воле те твоји: супруга РАТКА, ћерка МИРЈАНА,
син ВЛАДО, унуке ЈЕЛЕНА и ИВАНА, праунука

ЗОРАНА и праунук ЛУКА и зетови САША 
и ЉУБИША

(95/207890)

Последњи поздрав дра-

гом пашеногу

ЉУБЕ 

ЈОНОСКИ
Чуваћемо успомену на

тебе и никад те нећемо

заборавити.

ГАША АЋИМОВИЋ 

с породицом

(96/207890)

15. октобра 2015. године напустила нас је наша драга

ЗАГОРКА БУГАРИН
1935–2015.

Њен син ВАСА, снаја БОГДАНКА и унуке КРИСТИНА
и ГОРДАНА

(69/207800)

17. октобра 2015. пре-

минуо је наш драги

ЈОН 

ТАПАЛАГА

Ожалошћени: супруга

АНА, син СОРИН, 

унуке МАРИНА 

и ЈЕЛЕНА 

и снаја ЉИЉАНА

(85/207841)

Последњи поздрав при-

јатељу

ЈОН ТАПАЛАГА
Прија РУЖА и ЈЕЛЕНА

(86/207841)

ЈОН 

ТАПАЛАГА

Тако скроман и па-

жљив, а тако јак и хра-

бар.

МИФА и СНЕЖА

(103/207913)

Нашој драгој куми

ПЕТРИ 

УЋУКАЛО

последњи поздрав од

кума МИЛЕНКА 

ГЛИГОРИЋА, кумића

ЖЕЉКА и кумице 

ДРАГАНЕ с породицама.

(114/207968)

Последњи поздрав

ВЛАДИ НОВИЋЕВИЋУ
1934–2015.

од брата ДРАГАНА с породицом.

(152/407842)

20. октобра, у Новом Саду, преминуо је 

МИЛОРАД СУБОТИЋ 

ЦВЕЛЕ

Последњи поздрав. 

Ћерке ТАЊА и ИВАНА с породицама

(121/207985)

19. октобра 2015. године умрла је моја једина сестра

РУЖИЦА ВЕРТОШЕК МИШИЋ
После дуге и тешке болести њена напаћена душа отишла је на не-

ко боље место.

Сахрана је обављена у кругу најуже породице у Вршцу.

С тугом и љубављу ЕМИЛИЈА

(93/207885)

После дуге борбе с тешком болешћу оти-

шла је наша драга

РУЖИЦА ВЕРТОШЕК 

МИШИЋ
Тугујемо за нашом Рушком и изражавамо

најдубље саучешће и захвалност њеној се-

стри Емилији Мишић, која је жртвовала

своје године и здравље да јој олакша те-

шке дане.

Њени: ЈАСМИНА, ДОРОТЕА и АРИС,

ВЛАДАН и ЛЕО, БУЦА и ВЕРА

(94/207885)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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18. октобра 2015. изненада нас је напу-

стио наш драги

БОРИСЛАВ КАПОР
25. II 1934 – 18. X 2015.

Био си диван човек, а најбољи супруг, та-

та и дека. 

Јако ћеш нам недостајати. 

Заувек твоја супруга АНИЦА,

ћерке СЛАВИЦА, ГОРДАНА и ВИОЛЕТА

и унуци с породицама

(60/207771)

БОРИСЛАВ КАПОР
25. II 1934 – 18. X 2015.

Од тренутка када сам постао свестан себе по-

стао сам и свестан љубави коју си ми сваке се-

кунде пружао. Од тренутка када сам постао

свестан себе ти си ми постао отац и дека.

Хвала ти што си својим осмехом веровао

у мене и зато сада када си отишао ја веру-

јем у тебе.

Никада те нећу заборавити.

Воли те највише твој унук ВОЈА.

(61/207771)

18. октобра 2015. изненада нас је напустио наш

драги отац и деда

БОРИСЛАВ КАПОР
25. II 1934 – 18. X 2015.

Недостајаће нам твој ведар дух и љубав коју си

нам пружао.

Твоји: ћерка СЛАВИЦА БОРКОВИЋ и њени 

синови ДУШАН и СТРАХИЊА с породицама
(62/207771)

Последњи поздрав куми

ЉИЉАНИ

МУТАВЏИЋ

Увек ћеш бити у нашим

срцима.

ГОЛУБ, МЕЛАНИЈА,

МИЛИЈАНА и ТИЈАНА

(67/207742)

Последњи поздрав тетка

МИРИ

Породица ПЕРОШЕВИЋ

(18/207637)

Последњи поздрав драгој

МИРОСЛАВИ
МИНИЋ

Заувек с љубављу СИМА
и породица КОДРАНОВ

(33/207678)

Последњи поздрав нашој драгој, дивној и племе-

нитој 

ЉИЉАНИ МУТАВЏИЋ

Заувек у нашим срцима.

Породица БУГАРИНОВИЋ
(56/207741)

МИРА МИНИЋ
Другарице моја, много ћеш ми недостајати.

Последњи поздрав од БИЉАНЕ с децом.

(71/207801)

Последњи поздрав драгом и посебном човеку

БОРА КАПОР

Породице ШАШИЋ и ВЕСЕЛИНОВ

(34/207681)

Последњи поздрав теча

БОРИ

од ШТРБАЦ: ДУШКЕ,

БОЈАНА и ДЕЈАНА 

с породицом.

(74/207808)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

БОРИ 

КАПОРУ

од ДРАГИШЕ 

ЖИВАНОВА 

с породицом.

(83/207831)

17. октобра 2015. године преминула је наша 

ЉИЉАНА МУТАВЏИЋ
рођ. Миленковић

1949–2015.

Поносни смо што смо те имали.

Супруг КОСТА и ћерке БОЈАНА 

и МИЛЕНА с породицама

(89/207861)

Последњи поздрав дра-

гој куми

ЉИЉА 

МУТАВЏИЋ

Почивај у миру!

БУЦА, ДАНИЦА 

и породица КИШ

(90/207862)

17. октобра 2015. године преминула је 

ЉИЉАНА МУТАВЏИЋ
рођ. Миленковић

Њена племенитост, љубав и топлина зау-

век ће живети у нама.

Ожалошћени: брат ВУЈИЦА, 

снаја МИЛОДАРКА и братанице САЊА 

и НАТАША с породицама

(91/207863)

МИРОСЛАВА МИНИЋ
1942–2015.

Анђео си била, нека Те анђели чувају!

Твоји најмилији: БОКИ, МАЈА, ДАЦА, ЂУРА, ПЕКА, РЕЉА, АЊА,

МИЊА и ТЕОДОРА

(92/207882)

Последњи поздрав на-

шој драгој

ЉИЉАНИ
МУТАВЏИЋ

од породице 
ПАВЛОВИЋ: 

БОЖИДАР, ДОБРИЛА,
МИЛОШ, ДЕЈАН, 
СУЗАНА, ПЕТРА 

и ТЕОДОРА

(101/207905)

МИРА 

МИНИЋ

Хвала ти за све искрене

и дивне тренутке нашег

дружења.

ЉИЉА КАБАДАЈА,

СНЕЖА и МИФА

(102/207913)

Опраштамо се од нашег тате, деде и таста

БОРИСЛАВА БОРЕ КАПОРА

Ћерка ГОРДАНА, зет РАША и унуке ВАЊА

и САЊА с породицом
(120/207984)

У понедељак смо се опростили од наше

ЉИЉЕ МУТАВЏИЋ
Увек ћемо је се радо сећати.

Породица ЈОВАНОВИЋ

(125/208000)

ЉИЉАНА МУТАВЏИЋ
Посебни људи живе у нашим срцима и када нису поред

нас.

Породице РИСТИЋ и ОМОРАЦ

(142/208040)

Последњи поздрав на-

шој драгој

МИРИ

Породица ЂУРОВИЋ

(143/208053)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати
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Драги моји родитељи, почивајте у миру!

ЛАЗАРОВ

ОЛИВЕРА           ДИМИТРИЈЕ

2013.                                    2015.

Нека вам ништа не ремети вечни сан!

Син ДРАГАН с породицом
(84/207840)

Последњи поздрав 

ДИМИТРИЈЕ ЛАЗАРОВ МИКА
Увек ћеш остати у нашем сећању.

Брат ЈОВАН с породицом

(106/207936)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је

20. октобра 2015. изненада преминуо наш

драги син, брат и стриц

ИГОР ДИМИТРИЈЕВСКИ
1975–2015.

Сахрана је обављена 21. октобра 2015, из

капеле на гробљу у Качареву.

Ожалошћени: отац СТЕВА, мајка 

МИЛИЦА, брат МИЛАН, снаје ЈАСМИНА

и ЉИЉАНА, братанци НИКОЛА 

и АНАСТАСИЈА и остала родбина и пријатељи

(131/208016)

Последњи поздрав дра-

гом

ИГОРУ

од стрица ДРАГАНА 

с породицом.

(132/208017)

Последњи поздрав

ИГОРУ

ДИМИТРИЈЕВСКОМ

од тетке БЕКИЦЕ 

и ујака МИРКА 

и МИЋЕ.

(134/208119)

У недељу, 25. октобра 2015, навршавају се две

године откако није с нама наша

ЈАСМИНА ПОПОВ
2013–2015.

Успомену на њу заувек ће чувати

њена породица.
(39/207698)

21. октобра 2015. навршава се годину дана откако је

преминуо наш драги

ВОЈИСЛАВ ПЕШИЋ
Његови: супруга СЛАЂАНА, син СРЂАН 

и ћерка ДРАГАНА с породицама
(73/207805)

СЕЋАЊЕ

ВЕЛИЈА 

КАЛКАН ЧИЧА

1933–2010.

С љубављу и поштова-

њем чувамо успомену

на тебе.

Твоји најмилији

(148/208077)

У среду, 28. октобра 2015, у 11 сати, на Старом православном гро-

бљу, у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашем воље-

ном

др МИРОЉУБУ БАТИ ЖИВКОВИЋУ
радиологу

Остају ране које време не лечи. Много нам недостајеш.

Твоји најмилији: супруга НАДЕЖДА, ћерка СЛАЂАНА 

и зет САША

(48/207729)

Четрдесет тужних дана је прошло откад није с

нама наш драги брат и девер

др МИРОЉУБ ЖИВКОВИЋ

С тугом, болом и љубављу га се сећамо.

Брат СЛОБОДАН и снаха АМАЛИЈА
(49/207731)

Обавештавамо пријатеље и родбину да ћемо 24. октобра 2015. го-

дине, у 10 сати, на Католичком гробљу, обележити шестомесечни

помен нашој вољеној

МАРИНИ ДИВИЋ КОЊИКУШИЋ
Можда спава са очима изван сваког зла,

Изван ствари, илузија, изван живота.

И с њом спава невиђена њена лепота.

Можда живи и доћи ће после овог сна.

Можда спава са очима изван сваког зла.

Помен дају: син МАРКО, супруг ПЕТАР, родитељи, сестричина
ЈЕЛЕНА и сестра ВАЊА

(99/207918)

СЕЋАЊЕ

МАКИ
29. IV 2015 – 29. X 2015.

Заувек у нашим срцима и мислима...
ВИДА, НЕВЕНА, САРА и МАША

(150/208091)

Последњи поздрав драгој мајци, ташти и баки

МИЛКИ ТРИФУНОВИЋ

Нека те анђели чувају и пазе као што си ти нас!

Твоји: ћерка СТОЈАНА, зет БРАНКО и унуци ИВАН и ВЛАДА

(55/207739)

Последњи поздрав во-

љеној баки

МИЛКИ 

ТРИФУНОВИЋ

од њених драгих 

ИВАНА и ИВАНЕ.

(54/207739)

16. октобра преминула је наша драга нана. С поносом ћемо те се

сећати и заувек носити у срцу.

МИЛКА ТРИФУНОВИЋ
1939–2015.

Твоји најмилији: син РАДОСАВ, снаја ВОЈКА,

унуци АЛЕКСАНДАР и МИХАЈИЛО

(53/207739)

Драга наша бако

МИЛКА

ТРИФУНОВИЋ

Увек ће нам недостаја-

ти твој осмех и топлина.

Твоји ВЛАДА 

и НАТАША

(52/207739)

Последњи поздрав

3

ГОРАНУ

ЛОПИЧИЋУ 

БРЛЕТУ

Остаћеш заувек у на-

шим срцима.

ЈОНЕ, ЋИРА и БАСТАЈА

(140/208035)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Пет година без тебе

ДРАГО ГАВРИЛОВИЋ
26. X 2010 – 26. X 2015.

Живот није време које пролази, већ дани који се

с тобом памте. Ми који те волимо знамо колико

нам недостајеш и колико боли живети без тебе.

Твоје: ЉИЉА, ЈОВАНА, ДРАГАНА и МИЛИЦА 

с породицама
(98/207898)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст

свим радним данима осим средом.

24. октобра навршава се једанаест година

откако није с нама

ДЕЈАН БРАНА БИЈАНАЦ
1949–2004.

Дани пролазе, бол и туга су велики јер

особа као ти никада се не заборавља. Осе-

ћања не бледе, твој осмех памтимо.

Заувек твоја супруга ЉИЉА 

и ћерка ГОЦА с породицом

(58/207763)

Анђели никад не умиру

ДАВОРИН 

МАНДИЋ

ЗОРИЦА, ТАЊА, 

КСЕНИЈА, ЗОРАН 

и МЛАДЕН

(80/207827)

СЕЋАЊЕ

ДАВОРИН 

МАНДИЋ

2004–2015.

Драги Дадо, твој племе-

нити лик нам је у трај-

ном сећању. Чувамо све

успомене на тебе дожи-

вотно.

Баба ДУШИЦА 

и деда ВОЈО

(3/207610)

СЕЋАЊЕ

ДАВОРИН 

МАНДИЋ

2004–2015.

Драги Дадо, у далекој

Канади чувамо све

успомене на тебе и ни-

када те нећемо забора-

вити.

Стриц БРАЦА, стрина

ЦИЦА и браћа 

ОЛИВЕР и СРЂАН

(4/207610)

СЕЋАЊЕ

ДАВОРИН 

МАНДИЋ

2004–2015.

Драги Дадо, чувамо те у

успоменама. Нећемо те

никада заборавити.

Стриц МИЋА, стрина

ЕМИЛИЈА и браћа

ВЛАДИМИР и ВОЈА

(5/207610)

У суботу, 24. октобра, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо је-

данаестогодишњи помен нашем

ДАВОРИН 

МАНДИЋ 

ДАДО
1985–2004.

Мама, тата и сестра
(79/207826)

24. октобра навршава се шест месеци од смрти наше драге

ЉУБИЦЕ ИЛИЋ

Време не може да ублажи бол. И даље си наша највољенија супру-

га и мајка.

Твоји МИРОСЛАВ и ГОРАН

(110/207944)

ЂОРЂЕВИЋ

ВУКОСАВА                  СТАНКО
рођ. Суботички                           дипл. инж. агрономије

1924–1997–2015.                                1919–1995–2015.

Године пролазе, удаљавају нас од њиховог одласка, али не и од

њихових добрих дела које су нам чинили несебично.

Ћерка ВЕРИЦА, унук ДРАГАН и зет ВЛАСТИМИР МОЦА

(126/208002)

ДАВОР
Даворе, друже, где си да поделимо радост и тугу.

И даље си у мом срцу.

БОКИ

(136/208031)

ДАДА
Заувек наш Брат.

ЋОРА, ЋОНЕ, ЂУКА и МЕДА

(146/208064)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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27. октобра је годину дана откад није с нама

ДУШАН ВУКЕЛИЋ
1944–2014.

Племенито срце и топлину твоје душе чуваћемо

од заборава.

Деца
(66/207785)

24. октобра 2015. навршава се шест месеци од смрти на-

шег вољеног

АДАМА КРШАНИНА

С љубављу и поносом чуваћемо успомене на тебе и сећа-

ћемо се твоје племенитости и доброте.

Твоји најмилији
(88/ф-1898)

21. октобра 2015. навршило се десет година от-

кад није с нама

ЛАЈОШ ТОКАИ
2005–2015.

Живећеш увек у нашим сећањима.

Супруга ЉУБИЦА и ћерке ЦЕЦИЛИЈА 

и ОЛИВЕРА с породицама
(97/207894)

СЕЋАЊЕ

Две године није с нама

НИКА ПОПОВИЋ
25. X 2013 – 25. X 2015.

Као вечна љубав, увек део наших живота.

Твоји најмилији
(100/207902)

Прошло је четрдесет тужних дана откако није с

нама

НИКОЛА ЈОКОВИЋ НИЏА

Као што нека сећања никад не бледе... Тако ни

поједине туге никад не нестају... Дани пролазе,

утехе нема...

Твоја ЈАСА
(122/207988)

Прошло је четрдесет тужних дана откако није с

нама

НИКОЛА ЈОКОВИЋ НИЏА

Време пролази, а ти си заувек у мојим мислима.

Твоја ЦЕЦА
(123/207988)

СЛАВИЦА СТОЈАНОВИЋ
25. X 2013 – 25. X 2015.

Ноћу, кад гледамо у небо, и ти намигни нама.

Заувек у срцу.

Најмилији
(124/207990)

24. октобра 2015. навршава се четрдесет дана откако ниси с нама

НИКОЛА ЈОКОВИЋ

Остале су само успомене које си оставио иза себе; подсећају нас да

ниси више с нама. Много нам недостајеш.

Твоја породица

(129/208013)

НИКОЛА ЈОКОВИЋ

Чувамо успомену на тебе.

Колектив „МС ауто”

(130/208013)

21. октобра година туге без мог старијег брата

ВОЈИСЛАВА ПЕШИЋА ЛОЂИНОВА
из Долова

Волим те, живећеш док ја живим. 
У срцу сестре РАДОСЛАВЕ с породицом из Црепаје и

Банатског Брестовца
(133/208017)

Прошло је шест месеци

откад није с нама наша

ЉУБИЦА 

ВОЈМИРОВИЋ

Прија МИРА 

и ДРАГАНА

(137/208032)

Прошло је тужних шест

месеци без наше драге

мајке, баке и таште

ЉУБИЦЕ 

ВОЈМИРОВИЋ

Породица ВЕСКОВИЋ

(138/208032)

Навршила се тужна година откако с нама није

наш драги колега 

ДРАГАН ДИВАЦ

Успомену на њега чувају колектив и ђаци ОШ

„Доситеј Обрадовић”.
(153/208014)

Прошле су две године откако нас је напустила

наша драга супруга, мајка и бака

СТАНА МИЋИЋ

Успомена и сећање на нашу Стану не бледе.

Искрено и с великом љубављу чувамо твој пле-

менити лик од заборава.

Супруг ЉУБОМИР, син БРАНКО с породицом 

и ћерка ДЕЈАНА с породицом
(29/207671)

27. октобра 2015. навршиће се три године откад

није с нама наш вољени

СВЕТОЗАР МАКСИМОВИЋ
1937–2012.

За нас, твоје најмилије, не постоји време које

умањује љубав према теби, нити бледи успомене.

Твоја породица
(50/207730)

СЕЋАЊЕ

АТАНАСОВСКИ

МЕТОДИЈЕ           СПАСЕНИЈА
МЕНДО                  СПАСА
1923–1980. 1924–1999.

Никада вас нећемо заборавити.
Ваши најмилији

(154/126478)
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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

25. октобра 2015. навр-

шава се осам година от-

како није с нама наш

вољени

ЂОРЂЕ 

ЈОВАНОВСКИ

Радо те се сећа твоја

породица.

(1/207601)

Драги наш

ЗОРАН МИЛЕУСНИЋ
1970–2001–2015.

Иако је прошло четрнаест година, с нама си сваког дана у нашим

мислима, причи и свему што се зове сећање на тебе.

Родитељи АНЂА и БРАНКО и сестра НАТАША с породицом

(30/207673)

СЕЋАЊЕ

СЛАВКО ЗЕЉКОВИЋ

23. октобра навршава се пет година отка-

ко нам недостајеш. У нашим срцима си

увек.

Породица

(36/207687)

26. октобра 2015. навр-

шава се десет година

откад није с нама

ГЕОРГЕ СТАН

1937–2005.

Чувамо успомену на њега. 

Супруга ДОРИНА, син

АДЕЛИН

и снаја МИЛЕНА

(37/207694)

Шестогодишњи помен

САВА

АНКУЦИЋ

Остаје у нашим мисли-

ма и сећању.

СЛАВИЦА и ПЕРА

(45/207715)

СЕЋАЊЕ

БОГДАН 

МИЛОШЕВИЋ

BOGGY

2011–2015.

Пријатељи ПЕЂА 

и ГАША

(46/207717)

Сећање на драге родитеље

ПЕТРОВИЋ
из Омољице

МИЛАН                 РАЈКА
2005–2015.                        1986–2015.

С љубављу и поштовањем чувају успомену 

на вас ваше ћерке СВЕТЛАНА и БРАНКА 

с породицама.
(51/207736)

СЕЋАЊЕ

на драгог пријатеља

ЗОРАН 

МИЛЕУСНИЋ

2001–2015.

Породица БЕЛИЋ

(68/207795)

Драги

ЗОКИ
Заувек си у нашим ми-
слима.
ЈОВАНА с мамом и татом

(128/208012)

СЕЋАЊЕ

БОРИСЛАВ

ЖАРКОВ

1993–2015.

Много ми недостајеш.

Твоја мама МИЛКА

(104/207914)

СЕЋАЊЕ

на драге родитеље

ВУЛОВИЋ

НЕГОСАВА              НИКОЛА
22. X 2005 – 22. X 2015.       29. X 2008 – 29. X 2015.

Заувек сте у нашим мислима и срцима.

Ћерке МИРА и МИМА с породицама
(108/207941)

Чувамо успомену на

драгог

СТОЈАНА 

ПЕТРОВИЋА

Породица МИНИЋ

(75/207813)

ПОМЕН

СЛОБОДАН ПЕТКОВСКИ

Драги Слобо, судбина те је однела у бес-

поврат, неочекивано на вечни починак и

прекинула наше лепо дружење.

Увек ћеш живети кроз наше сећање.

Твоја генерација: ГИЗЕЛА, СЛАВИЦА, 

ЈАСМИНА, ГОРЊАК С., МИША, МИРКО

и МАЦА

(107/207939)

СЕЋАЊЕ

РАДОЊИЋ

СРЕТЕН ТИЈАНА ДОША МИЦА
десет година

Ваши најмилији
(10/207625)

МИЛЕНКО

ПЕТРОВИЋ

Најтужнији дан за нашу

породицу је дан када

смо остали без тебе. 26.

октобра 2015. даваћемо

петогодишњи помен.

Породица: мајка, 

супруга и синови

(147/208073)

Навршава се тужних шест месеци откако ниси с нама, много те во-

лимо, твоји најмилији

АНКА ЈЕВТИЋ
Помен ће бити одржан 24. октобра, у 12 сати.

Ожалошћени: супруг ЧЕДОМИР, синови ЗОРАН и СЛОБОДАН,

ћерка СНЕЖАНА, снаја ЈЕЛЕНА и унука КАЛИНА

(31/207674)

АНКА ЈЕВТИЋ
Време пролази, али не доноси заборав, нити умањује

бол и тугу.

Мајка ЗУЗА и брат ЈАНКО ГАЈАН с породицом

(32/207675)

29. октобра навршава се
шест месеци од смрти
нашег

НИКОЛЕ

РАНИСАВЉЕВИЋА 

ВЛАДИЧИЋА
Шестомесечни помен
ћемо давати тог дана, у
11 сати.

Породица

(141/208030)

У суботу, 24. октобра 2015. године, у 10.30, на Новом бежанијском

гробљу, у Београду, даваћемо годишњи помен нашем драгом

СЛОБОДАНУ ПЕТКОВСКОМ
1950–2014.

Памтимо и радо се сећамо твога лика и тренутака које си поделио

с нама.

Твоји синови АЛЕКСАНДАР и БОЈАН и твој брат СИНИША

с породицама

(149/208076)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се 25.

октобра 2015. године, на Новом гробљу, одржа-

ти шестомесечни помен нашем драгом

СТЕВАНУ МИЛОВАНОВИЋУ

Ожалошћени син ДРАГАН и ћерка ЉИЉАНА 

с породицама
(144/208056)
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,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ФРАНЧЕВ

ЗЛАТА                           ЖИВА
две године                                 пет година

Мама и тата, нека вас наше мисли загрле, а сузе пољубе.
Ваша деца

(2/207607)

ПОМЕН

РУЖИЦА 

ФИЛИПОВИЋ
из Омољице

25. X 1990 – 25. X 2015.

Заувек у срцима њених

најмилијих

(6/207613)

У суботу, 24. октобра

2015, у 10.30, на Новом

гробљу, у Панчеву, да-

ваћемо годишњи помен

ЂУРА 

ГРУЈИЋ
1952–2014.

Ожалошћени: супруга

ДАНИЦА, син ГОРАН,

ћерка ГОРДАНА и унук

НЕМАЊА

(7/207622)

23. октобра навршиће се четири тужне,

болне године откако сам остала без воље-

ног супруга

МИОДРАГА 

Р. НОВАКОВИЋА МИПЕ
дипл. инж. агрономије

1928–2011.

Заувек га памти и носи у срцу и мислима

супруга ИЛИНКА.

(14/207630)

27. октобра 2015. навршава се шест месеци од смрти

нашег оца и супруга

СТАНОЈЕ ПЕТРОВАЧКИ
1942–2015.

Синови БОШКО и ЈОВАН и супруга НАДА
(15/207632)

СЕЋАЊЕ

ЕВА ЈАГОДИЋ
2007–2015.

ДРАГАН, СИЛВИЈА 

и АНА

(16/207633)

Четрдесетодневни помен 

ДУШАН ВЛАЈКОВИЋ

Сестричина ДРАГАНА и РУЖИЦА с породицом

(17/207637)

Сећање на драге родитеље

АТАНАСОВСКИ
из Јабуке

ДУШАН            РАТКА
1948–2012.                   1948–2007.

Године пролазе, али туга, сећање и успо-
мене остају заувек.

Остају ране које време не лечи, погледи
који вас свуда траже и срца у којима ћете
вечно живети.

Ваши: ћерке СТАНОЈКА, ЛАГИЦА 
и ЛИДИЈА, зетови ПЕРА, РАДОВАН и НЕША

и унуке МАЈА, ДРАГАНА и НАТАЛИЈА

(19/207213)

24. октобра 2015, у 11 са-

ти, на гробљу Котеж, да-

ваће се шестомесечни

помен мојој драгој мами

ЕМИЛИЈИ 

УЗЕЛАЦ
С љубављу и тугом чу-

вам успомену на тебе.

Твој син САША

(21/207646)

27. октобра 2015. навр-

шава се десет година од

смрти мога оца

ЈОВАНА 

УЗЕЛЦА

С љубављу и тугом чу-

вам успомену на тебе.

Твој син САША

(22/207646)

СЕЋАЊЕ

26. октобра навршиће се дванаест година

откако је отишао од нас, наш никад не-

прежаљени

ЖИВАН КАНАЧКИ

Успомене и љубав биће у нама док живимо.

Твоји најмилији

(23/207649)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН 

ДАБИЋ
1994–2015.

Пролазе године, дани и

ноћи откако си ти, сине,

склопио очи. Иако ви-

ше ниси с нама, тебе се

сећамо свакога дана.

Тата, мама и брат

(24/207651)

СЕЋАЊЕ

СТЕВИЦА 

ДАБИЋ
1994–2015.

Стевице, да је бабина

љубав била лек, живео

би вечно. Никада те не

могу заборавити.

Баба и брат 

с породицом

(25/207652)

СЕЋАЊЕ

ГОРАН ЗЕЦ
2. XII 1969 – 25. X 1998.

Мили сине, радости и туго наша, много

нам недостајеш. Ти ниси умро, ти си жив

и живећеш вечно.

Тужни и жалосни твоји мама ТИНКА 

и тата ЧЕДА

(26/207656)

МИЛОРАД ПЕТРУЦ ЧАЛИЋ
Двадесет четири године су прошле, а остао си у нашим

срцима.

МАРА с децом

(27/207657)

ЈУЛКА ЛУКИЋ

Омољица

21. X 2008 – 21. X 2015.

Мама, била си наш стуб

сигурности, заштите,

подршке, мудрости, љу-

бави...

Воле те твоје ћерке

ВЕРИЦА и ДРАГИЦА

(35/207686)

У суботу, 24. октобра

2015, у 11 сати, даваће-

мо четрдесет дана на-

шој супрузи, мами, све-

крви и баби

ВЕРИЦА 

ОСТОЈИЋ

Помен дају супруг

ВЛАДИМИР, синови

СРЂАН и ИВАН, снаја

НИНА и унук ЂОРЂЕ

(38/207696)

У суботу, 24. октобра, у

11 сати, даваћемо по-

мен нашој драгој мајци

АНИ 

ДИМИТРИЈЕВ

из Долова

Ожалошћени: синови,

ћерка, снаје, унуци 

и праунуци

(42/207710)

ВЕРИЦА
ОСТОЈИЋ

С љубављу и поштовањем
чувамо успомену на тебе.

Кумови ЈЕЛАЧЕ

(47/207720)

ВИДАНОВИЋ

САВА            ЉИЉАНА

22. X 2012 – 2015.       21. IV – 21. X 2015.

Вољени се никада не заборављају... Време

иде, али тежина бола и празнине остаје.

Нема заборава, а време не лечи ране, туга

заувек остаје.

Ваши унуци и ћерка: МИЛОШ, МАРКО 

и НАТАША

(57/207750)

26. октобра 2015. навршавају се четири

године од смрти нашег драгог

НЕДЕЉКА ДЕАНОВИЋА

ДЕНДИЈА
1935–2011.

Дани и године пролазе, а време није убла-

жило бол и тугу, нити је избрисало сећања

на твоју несебичну љубав и доброту. 

Породице ДЕАНОВИЋ, ВОЈВОДИЋ, 

СТОЈАНОВИЋ и ПЕРИЋ

(87/207852)

Прошло је најтужнијих

шест месеци

ДРАГОМИР 

ВУЈАСИНОВИЋ
Време пролази, а бес-

крајна туга и бол остају

заувек.

Супруга МИРЈАНА,

ћерка БРАНКА и унучад

МАРКО и МИЛИЦА

(127/208006)
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Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100

ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400

Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220

Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161

Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547

Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183

Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398

Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655

Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 

АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455

Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830

Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687

Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940

Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455

Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666

Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315

Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492

Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390

Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366

АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64

Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24

ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958

Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37

Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Најбитније је да ове седмице
одржите позитивност и ствари ће
се одвијати боље од планираног.
Имате јасан циљ ка коме идете и
ништа вас неће поколебати. Пре-
преке схватите као изазов.

На многе догађаје нећете моћи
да утичете, али од понуђеног ис-
користите оно што мислите да је
најбоље за вас. Лењост је ваша
велика мана.

Потребна вам је емотивна по-
дршка партнера или пријатеља.
На великој сте прекретници.
Новчана ситуација није сјајна.
Не мешајте осећања у послове
да не бисте запали у невоље. 

Претрпите критике које вам
упућују сарадници или надређе-
ни на послу. Није све тако црно,
додајте мало боје и позитивности
свему и лакше ћете пребродити
период пред собом.

На путу сте да остварите дуго
жељени циљ и да се попнете на
лествици у пословној хијерархи-
ји. Пажљиво и обазриво бирајте
коме износите своје ставове да
вам се све не обије о главу.

Понекад се уплашите од могућег
остварења сопствених жеља.
Усредсредите се на оно што ствар-
но желите и крените. Немогуће је
оно чега се сами одрекнемо.

Растрзани сте између одговор-
ности и личних амбиција. Поста-
вите јасну границу и не дозвоља-
вајте људима да вас емотивно
искоришћавају, поготово ако
имате неко шефовско место.

Будите мудри и искористите
све понуђене шансе да извучете
максималну финансијску добит.
Љубав је у ваздуху, али у њој мо-
жете да уживате само ако сте и
пословно испуњени.

Пословно вам живот иде узла-
зном путањом, али догађања у
породици вас успоравају. Не од-
бијајте изненадни пут, јер вам то
може променити живот набоље.

Ако имате судске спорове, они
ће се завршити повољно по вас.
Оптерећени сте пословима, али
сте и незадовољни. Емотивни
партнер и пријатељ у једном је-
сте оно што вам треба.

Нисте баш у могућности да би-
рате шта бисте радили, а овог
тренутка као да нисте способни
да се покренете. Дајте себи мало
одушка. Проводите време с
партнером или пријатељима.

Емотивно сте растрзани. Про-
шлост се враћа у ваш живот, би-
ло да сте сами, било да сте у бра-
ку, али оно што једном није ва-
љало, вероватно неће поново.
Ставите тачку на то.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕНИ

Добили ћерку
13. септембра: Хелену – Јасмина и Сорин Бека, Сташу – Александа и Бојан Ве-

линовски; 15. септембра: Корнелиу – Валерија Талпаи и Пал Лалић; 20. сеп-

тембра: Валентину – Љубица и Марин Пау; 28. септембра: Лену – Јованка и

Горан Лабудић; 29. септембра: Милицу – Данијела и Дејан Станкулић; 30. сеп-

тембра: Елену – Мартина и Мартин Ђурковски; 1. октобра: Дуњу – Олгица и

Станко Кришан; 2. октобра: Искру – Драгана и Дејан Стојадиновић; 7. окто-

бра: Лену – Биљана и Фрањо Николић, Хану – Катарина и Илија Грубић. 

Добили сина
28. септембра: Девида – Александра Грујин и Аурел Јованов; 29. септем-

бра: Јована – Данијела Шајн и Сава Чикош; 30. септембра: Вука – Алек-

сандра и Владимир Цревар, Јована –Марија и Иван Печи, Алексу – Драга-

на и Далибор Радосављевић; 3. октобра: Стефана – Ана и Маријо Лучић; 4.

октобра: Светозара – Маријана Божић и Милан Белић, Андреја – Марија и

Предраг Тодоров; 5. октобра: Страхињу – Јелена Јањић и Васа Радуловић;

6. октобра: Матеју – Сања и Бојан Алексић; 7. октобра: Андреја – Сандра

и Даниел Фера; 9. октобра: Алексу – Марија Шош и Томислав Кренски. 

ВЕНЧАНИ

8. октобра: Наташа Смедеревац и Жарко Петрић, Анкица Петрић и Влади-

мир Матић, Весна Тутуш и Милош Јовановић; 10. октобра: Јелена Карли-

чић и Славко Тривуновић, Данијела Ристовска и Далибор Младеновић, Зо-

рица Кебић и Далибор Спасић, Ивана Петковић и Драган Топаловић, Јеле-

на Велчов и Горан Трајановић; 11. октобра: Маја Хајдин и Стојиљко Сто-

јиљковић, Милица Миливојевић и Александар Павловић; 15. октобра: Да-

нијела Тиодоровић и Ненад Животић.

УМРЛИ

10. октобра: Гордана Сабо – 1963,  Виолета Сокол – 1962, Загорка Мар-

ковић – 1922, Биро Шаму – 1962, Мариора Ђула – 1934; 11. октобра: Љу-

бинка Михајловић – 1935, Владимир Николић – 1944, Бошко Слепчевић –

1929, Борислав Јовин – 1933; 12. октобра: Ђурђевка Тешевић – 1937, Сте-

ван Милакара – 1931, Горан Лопичић – 1949; 13. октобра: Рајча Арсић –

1941, Павел Чижик – 2005, Шара Боднар – 1961; 14. окобра: Олга Ника-

шиновић – 1933; 15. октобра: Загорка Бугарин – 1935, Петра Ућукало –

1940, Димитрије Лазаров – 1930; 16. октобра: Златоје Галетин – 1938.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

АНАГРАМИ

У ПОДНОЖЈУ БЕЉАНИЦЕ

ВРЕЛА ЗОВ МИ жељу буди

да се вратим родној груди,

тамо где се рађа река,

Жагубица мене чека.

Ко на трампу ПРИСТАЈЕ,

избор му је врло лак:

јер сребрни талир вреди

као шпански сребрњак.

ШПАНСКИ СРЕБРЊАК

НАШ КОШАРКАШ (О = У)

МАРЉИВАЦ,

РАДИ  

СОЛО

ЂОКОВИЋЕВА НЕОСТВАРЕНА ЖЕЉА

РАСЛА  УЛОГА – 

ТИ  НА  ТРОНУ

ПОРТПАРОЛ 

ГОСН.  ВИЛКО – „ОРГАН”

КОМБИНОВАНА УКРШТЕНИЦА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

За водоравне појмове дати су уобича-

јени описи, а наведене су речи које

треба да упишете усправно.

ВОДОРАВНО: 1. панчевачки спортски

радник и одбојкашки тренер (на слици),

2. град и лука у Јужном Јемену – вазду-

хоплови, 3. ограђени простор за стоку –

скок преко нечега, 4. улица (скр.) – ал-

банско мушко име – симбол молибдена,

5. споредна, другоразредна (лат.) – једно

чуло, 6. ескимска виндјакна с капуљачом

– односни везник, 7. покрет који се зала-

же за корените промене.

УСПРАВНО: АН, АНОМИЈА, БАРАНКА, ВОЗ, ДАТУМАР, КИ, КИСТ,

ЛОРИ, НИКОДИМ, НОД, ОВЕРА, ПЕРАК, УДОЛИНА, ШЕР, ШОК.

РЕШЕЊЕ – Комбинована укрштеница: Душан Бокшан, Аден, авио-

ни, тор, прескок, ул, Леарт, мо, минорна, вид, анорак, који, радикали-

зам. Испуњаљка: ве-верица, Ли-берија, ка-пирати, Мо-старац, ра-

станак, ва-ралица (коначно решење: Велика Морава). Анаграми: (1)

извор Млаве, (2) пијастер, (3) Мирослав Радуљица, (4) титула на Ро-

лан Гаросу, (5) гласноговорник. Читаљка: Оченаш. Слоговни лик 4 х

4: опорука, полутина, рутинери, канаринац.

ЧИТАЉКА

Поче наша литургија,

молитва нам најмилија.

СЛОГОВНИ ЛИК 4 x 4

1 2 3 4

1

2

3

4

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. завештање, тестамент, 2. један

од два једнака дела целине, половина, 3. особе које рутински

обављају послове, 4. птица певачица.

1

2

3

4

5

6

ИСПУЊАЉКА

Прво уписујете шестословне речи почев од сивих поља до

краја лика, а потом кроз цео лик осмословне речи.

ВОДОРАВНО: 1. име модне креаторке Ракочевић – шумски

глодар раскошног репа, 2. шеф злогласне Стаљинове НКВД, Ла-

врентиј Павлович – држава у Африци, 3. гусари – схватити, раз-

умети (жарг.), 4. мушкарац поодмаклих година – житељ града

на Неретви, 5. састанак, сусрет, застанак – раздвајање, разлаз, 6.

примитиван дрвени плуг – преварант.

Као коначно решење у осенченим пољима добићете назив

реке коју многи сматрају „артеријом Србије”.



би било могуће без финанси-
рања из републичке, покра-
јинске или градске касе.

Најтежи моменти за сваког
штићеника, па и за запослене
у „Споменку”, јесу улазак у
установу и излазак из ње. У
томе велику улогу имају чла-
нови стручног тима. Они деци
готово замењују биолошке ро-
дитеље и с њима деле радост
и тугу. Има много лепих
епизода, али и веома сетних,
нарочито у време празника,
када се многи осећају усамље-
но, па им треба пружити мак-
сималну подршку. Један од
најстреснијих момената је ка-
да дође време за напуштање
Дома, када се у садејству с
Центром за социјални рад од-
лучује да ли ће штићеник на-
ставити живот ван установе.

Неки, нажалост, због фактора
здравствене природе, остану и
после навршених осамнаест
година, а оне који напусте
„Споменак” настављају да
прате стручни тимови.

Напослетку, недвосмисле-
но се намеће утисак да мате-
ријална сатисфакција (која је
притом врло скромна) никако
није мотив за рад у оваквој
установи. Запослени у Дому
једноставно воле свој посао и
циљ им је да деци и омладини
пруже негу, васпитање и, из-
над свега, љубав која ће им
надоместити све оно што им
недостаје.

Једном речју, „Споменак” је
њихова друга кућа, а сви они
су једна велика складна поро-
дица.

Ј. Филиповић
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Дом за децу и омладину без
родитељског старања „Споме-
нак” носи епитет установе са
најплеменитијим намерама.

Запослени не само да рев-
носно и пожртвовано обављају
задату делатност (збрињавање
деце и омладине без родитељ-
ског старања и оних са смет-
њама у развоју, као и обезбе-
ђивање услова за њихово
оспособљавање за самосталан
живот), већ чине много више
од тога – са својим штићени-
цима дословце живе прави
породични живот, саткан од
бриге, радости, туге и, нада-
све, љубави.

Чим се прекорачи праг ове
установе постаје јасно да она
ври од топлине емоција, док
зидовима одзвањају неизбри-
сиви трагови дирљивих прича.

Колико је познато, Панчево је
једини град који има установу
каква је Дом за децу и омла-
дину без родитељског старања
– „Споменак”. Налази се у
Улици Кнеза Михајла Обре-
новића број 6 и има смештај-
ни капацитет од педесетак
места, а за још толико деце
поседује довољно простора за
додатне услуге. Поред тога, ту
је и прихватилиште од осам
места за краткотрајан сме-
штај оних којима је то најхит-
није.

Иако број варира, према ре-
чима директорке Тање Лукић
Апт, у систему заштите тре-
нутно је тридесет четворо
штићеника. За њих је обезбе-
ђено све – од хране, одеће и
обуће до примене здравстве-
них мера, а имају веома згу-
снут и добро организован кућ-
ни ред.

Дан им почиње нешто по-
сле 6 сати и тачно се зна кад
се ко буди и кад ко иде школу.
Потом почињу дневне актив-
ности од којих се добар део
одвија у боравку, односно тр-

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” ор-
ганизују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке не-
деље биће представљени љубимци за бесплатно удомљава-
ње, односно објављене њихове фотографије са основним по-
дацима.

Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обаве-
зати на то да ће својим будућим љубимцима пружити аде-
кватну негу.

Милованка
Мачка стара три и по месеца
избављена је од опасности које
носи улица, а сада привремено
живи у ветеринарској амбу-
ланти.

Умиљата, мазна и одличан
ловац на пертле и остале сит-
нице, тражи мало простора у
нечијој кући или стану.

Маце
Три мачета, старо-
сти око три месеца,
траже нове власни-
ке који би их држа-
ли у стану или ку-
ћи.

Маце су научене
на посип, очишће-
не су од паразита, а
када за то дође вре-
ме, за њих је обез-
беђена стерилиза-
ција по повољнијој
цени.

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

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

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

ООJJААЧЧААТТИИ  ССЕЕББЕЕ

ШТА КРИЈУ ОВДАШЊЕ УСТАНОВЕ

„СПОМЕНАК” – ВЕЛИКА ПЛЕМЕНИТА ПОРОДИЦА

пезарији, у којој се штићени-
цима сервира избалансирана
храна припремана у кухињи
Дома, заснована на свим ну-
тритивним стандардима. Ту
се, поред осталог, обележавају
славе и одржавају представе.
Станарима „Споменка” на
располагању су и две учиони-
це, рачунари, интернет, па
чак и теретана, керамичарка
радионица, просторија за
играње игрица... Све време о
њима се старају специјални
педагози – социјални радник,
психолог, дефеколог-олиго-

френолог... Последњи моме-
нат кад становници Дома тре-
ба да су у кревету је 22.30.

Хетерогена структура деце
је акутни проблем, па је те-
шко успоставити баланс. Ме-
ђутим, ту је најбољи могући
стручни кадар, који због ком-
плексности делатности, а за
добробит деце, остварује бли-
ску сарадњу с многим инсти-
туцијама, као што су Центар
за социјални рад, полиција,
Служба хитне медицинске
помоћи... Наравно, ништа не

Сваком парку, зна се, приличи
да буде украшен цвећем. Био
то обичан паркић у крају или
велики ритејл парк, попут пан-
чевачког „Авива”, случајни или
намерни пролазник ће сигурно
очекивати да у таквом екстери-
јеру угледа бар понеку нежну
биљчицу интензивних боја.

Стога не чуди то што је нај-
већи тржни центар у нашем
граду други пут ове године
успешно реализовао Сајам
цвећа. У оквиру те манифеста-
ције, која је трајала од 15. до
18. октобра, љубитељи хорти-
културе имали су прилику да
посете продајну изложбу цвећа
и садног материјала. Панчевке
и Панчевци, али и гости из
других градова, уживали су то-
ком сајма у импозантном буке-
ту који их је чекао у „Авиву”: у
њему је било егзотичних биља-
ка, баштенског цвећа, украсног
дрвећа, па чак и зачинског би-
ља. Нису заборављене ни деко-

ративна баштенска галантери-
ја и употребна грнчарија.

Ни овај хепенинг, као ни
било који други који је досад

приредио „Авив парк”, није
изневерио очекивања посети-
лаца. Заљубљеници у „цветни
спорт” стога с нестрпљењем

очекују наредну изложбу, ко-
ја је заказана већ за пролеће
идуће године.

Д. К.

ОДРЖАН САЈАМ ЦВЕЋА У ПАНЧЕВУ

Процветао „Авив парк”

Кад васпитачица „фелшира”

У „Споменку” је екипа „Панчевца” затекла

Јелисавку Милошевић, координаторку саве-

товалишта које постоји три године, а финан-

сира га Град. Тренутно је у току реализација

пројекта „Ојачај себе, предупреди грешку”, у

оквиру којег је планиран организовани излет

у Београд.

У учионици је васпитач Владимир Стева-

новски помагао деци у решавању домаћих

задатака и подучавао их још много чему.

Петнаестогодишња Данијела Нађ баш у том

тренутку је читала о демократији у оквиру

предмета право. Ипак, омиљени су јој ин-

форматика и историја, а веома јој се допала

лекција о Немањићима.

Керамичарска радионица, у којој деца

развијају фину моторику, препуна је интере-

сантних и креативних украсних предмета у

декупаж техници. Тамо се нашао Миши Зла-

таров (18), који, поред тога што ужива у из-

ради ових малих ремек-дела, много воли и

да игра фолклор.

Директорка и сарадница

Радна атмосфера у учионици



Чланови Карате клуба Мла-
дост били су веома активни
током прошлог викенда. Уче-
ствовали су на неколико зна-
чајних турнира, а што је најва-
жније – са сваког су донели
одличје.

Најпре је сениор Милош
Макитан на великом интерна-
ционалном турниру „Београд-
ски победник”, у свом првом
наступу после једногодишње
паузе због повреде рамена,
освојио бронзану медаљу и та-
ко показао да се враћа на ка-
рате сцену.

На „Купу пријатељства” у
Новом Саду наступило је око
600 такмичара из пет земаља.
Екипа мушких кадета у саста-
ву: Срђан Јокић, Александар
Спасић, Бранислав Чокеша и

Ђорђе Стојиљковић и тим
женских нада који су чиниле:
Јована Новаков и Анђелина и
Анастасија Јаредић заузели су
прво место у борбама. У поје-
диначној конкуренцији нај-
вредније трофеје су заслужи-
ли: Срђан Јокић, Ђорђе Сто-
јиљковић, Јана Којчић и Сло-
бодан Томић. Бронзе су осво-
јили Милорад Петровић, Ана-
стасија Јаредић, Јана Којчић и
Јована Новаков.

Најмлађи чланови КК-а
Младост учествовали су на

турниру у Пожаревцу, где су
постигли запажен успех.

Златне медаље су освојили
Сара Жунић, Милица Драги-
чевић и Бранислав Срећков.
Сребром су се окитили Марко
Трнинић и Маја Жунић, а
бронзе су зарадили: Кристина
Убовић, Милица Амановић,
Никола и Теодора Бубњевић,
Лука Станојковић, Ана Тубић,
Славица Тулић, Борис Секељ,
Маша Штрбац, Небојша Бо-
жић, Јована Радић и Маја
Кепчија.

Ново првенство је старто-
вало и у Другој лиги „Север”.
У фантастичној атмосфери,
пред око 400 гледалаца у Ха-
ли спортова на Стрелишту,
Одбојка 013 је савладала
Спартак 2 из Суботице с 3:2.
Иако су гошће водиле с 2:0 и
биле веома близу максимал-
ног тријумфа, млада али
борбена и квалитетна екипа
из Панчева успела је да на-
чини потпуни преокрет и на
крају освоји два велика бода.

Први тренер Одбојке 013
Иван Радивојевић на распо-
лагању је имао екипу у саста-

СПОРТ38
Четвртак, 22. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКА ЈЕ ОПЕТ У МОДИ
„Лавице” поражене
на премијери

Борац тријумфовао 
у Горњем Милановцу

Спартак 2 пао 
у Панчеву

Љубитељи игре преко мреже у
нашем граду и околини ко-
начно су дочекали својих пет
минута. После узбуђења на
европским шампионатима у
женској и мушкој конкурен-
цији сви они којима је одбојка
на срцу од прошлог викенда
могу уживати и у првенстве-
ним тркама за бодове у свим
лигама у Србији.

На премијери у новој сезо-
ни у елити одбојкашице Дина-
ма су гостовале у Суботици,
где су одмериле снаге с дома-
ћим Спартаком. Иако су на се-
вер Бачке отпутовале као аут-
сајдери, „лавице” су пружиле
достојан отпор фавориту, али
нису успеле да начине изнена-
ђење: Спартак–Динамо 3:1, по
сетовима: 25:17, 25:10, 18:25 и
25:14. 

Пред око 200 поклоника
игре преко мреже у дворани
„Дудова шума” домаће одбој-
кашице су заслужено стигле
до сва три бода, мада се у пр-
вом сету, и поред много
осцилација у игри обају ти-
мова, водила изједначена и
неизвесна борба све до резул-
тата 19:17. Спартак је потом
заиграо агилније, „лавицама”
је попустила концентрација,
па су Суботичанке добиле пр-
ви, а још лакше и други сет.
Већ у трећем сету слика на
терену се потпуно изменила.
Девојке које с клупе предво-
ди тренер Александар Влади-
сављев заиграле су ангажова-
но, чврсто у одбрани, силови-
то у нападу. Сервисом су на-
пале ривала, блок је постао
моћно оружје... Динамо је
добио тај сет с резултатом
25:18, а сјајно је почео и у че-

Страну припремио

Александар
Живковић

них кандидата за освајање ти-
туле шампиона. Гошће ће би-
ти апсолутни фаворити у том
дуелу, а међу неколико звуч-
них појачања Јединства у овој
сезони налази се и Јелена Пе-
тров, доскорашњи први либе-
ро „лавица”. Ипак, уз велику
подршку с трибина и добру
игру, Динамо би можда и мо-
гао да приреди изненађење.

У првом колу Прве лиге Бо-
рац из Старчева је остварио
вредну победу у Горњем Мила-
новцу. Момци које предводи
тренер Војислав Павловић по-
бедили су домаћи Металац с

У Београду је у суботу, 17.
октобра, одржан турнир у
фулконтакту. У веома јакој
конкуренцији панчевачку
„Српску Спарту” су предста-
вљала три такмичара: Огњен
Драгојерац, Добривоје Јотић
и Марко Тодоровић.

Најуспешнији је био Ог-
њен Драгојерац, који се над-
метао у групи такмичара до
86 кг иако је његова катего-
рија до 78 кг. И поред тога,
наш суграђанин је остварио
одличан резултат освојивши
сребрно одличје. Он је без
великих проблема тријум-
фовао у две борбе и пласи-
рао се у финале, а онда је
његов тренер Зоран Рајачић
отказао меч.

– Нисам дозволио финал-
ну борбу, јер Огњен још
увек није у потпуности зале-
чио повреду колена, али и
због разлике у тежини. За
противника би имао шам-
пиона Европе, чак осам ки-
лограма тежег од себе, па

нисам желео да ризикујем.
Има времена, биће још ме-
чева. Сматрам да сам ис-
правно поступио, јер треба
сачувати нашу децу. Осваја-
њем сребрног одличја Ог-
њен је већ остварио изван-
редан успех – рекао је Зоран
Рајачић, први човек „Срп-
ске Спарте”.

Оно што је најважније,
наш млади суграђанин је на-
ставио низ освајања медаља
на великим такмичењима.

– Два меча, две победе...
Није лоше. Хвала мојим тре-
нерима Жељку Вуковићу и
Зорану Рајачићу, као и мом
другу и ММА тренеру Марку
Радаковићу, али и свим при-
јатељима и саборцима с ко-
јима тренирам и излазим на
такмичења – рекао је Огњен
Драгојерац после још једног
успеха.

Пред овим талентованим
борцем је и ММА меч, који
ће бити на програму 6. де-
цембра у Врбасу.

ТУРНИР У ФУЛКОНТАКТУ

СРЕБРО ЗА ОГЊЕНА

је су својим плесом додатно
подгревале прилично ужаре-
ну атмосферу.

– Успеле смо да се вратимо
у меч после два изгубљена се-
та. Али подршка с трибина је
била феноменална, заиста ни-
смо смеле да разочарамо вер-
не навијаче. Свака част и мо-
јим девојкама, оставиле су ср-
це на терену – рекла је Јована
Марић, капитен Одбојке 013.

Панчевке ће и наредног ви-
кенда играти на домаћем те-
рену. Овог пута у Халу спор-
това на Стрелишту долази
Младост из Инђије.

Утакмицама десетог кола про-
шлог викенда је настављена пр-
венствена трка за бодове у Срп-
ској лиги група „Војводина”.
Панчевачки Железничар је го-
стовао у Шиду, где је од дома-
ћег Радничког изгубио са 2:0. 

Тренер панчевачке „дизел-
ке” Александар Стевановић је
поверење за овај дуел покло-
нио екипи у саставу: Катанић,
Марковић, Адвигов, Спасков-
ски (Сарић), Текијашки (Ђо-
ковић), Шалипуровић, Благо-
јевић, Чикић, Ковач (Гудан),
Стајчић и Цвејић.

Питање победника је реше-
но већ у првом полувремену,
када су постигнута оба погот-
ка. Раднички је први пут са-
владао голмана Железничара

у 23. минуту из једанаестерца,
а коначан резултат је поста-
вљен у самом финишу првог
дела утакмице.

После десете рунде шампи-
оната Панчевци заузимају
дванаесто место на табели, са
девет бодова. У досадашњем
току првенства они су оства-
рили скор од две победе, три
нерешена резултата и пет по-
раза, уз гол-разлику 11:15.

У недељу, 25. октобра, „ди-
зелка” на свом терену, на СЦ-у
„Младост”, дочекује Банат из
Зрењанина, који се налази на
претпоследњем месту. Уз по-
дршку с трибине, Жељко
Стајчић и његови саиграчи
лакше ће савладати неугодног
ривала.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛКА” СТАЛА У ШИДУ

Поводом отварања ша-
ховске школе ШК „Све-
тозар Глигорић Глига”
из нашега града је про-
шлог викенда приредио
турнир, на којем су уче-
ствовали најуспешнији
кадети из Панчева и
околине. Наступило је
28 младих шахиста, ко-
ји су били подељени на
А и Б класу.

Котизација се није
плаћала, а организатор
је за све учеснике, тре-
нере и госте обезбедио
изванредне услове за
игру, богато послужење и вр-
хунско суђење. Темпо игре је
био 15 минута по играчу, а на
А-турниру је боје нашега гра-
да бранио Марко Милано-
вић, званични првак Србије
до осам година. Наш млади
суграђанин је савладао све
своје ривале, па је с пет пое-
на из пет партија убедљиво
освојио прво место. Марко
већ наредне недеље путује у
Грчку, на Светско првенство

за кадете. У Б-класи, у којој
су учествовали такмичари
без државних резултата, по-
бедио је Душан Ивановић.

Организатор турнира био
је Миладин Митровић, а су-
дије су били Марија Стојано-
вић и Мирослав Ердељан.
Овај догађај је означио и по-
четак рада шаховске школе
ШК-а „Светозар Глигорић
Глига”, која ће за почетнике
бити потпуно бесплатна.

ММИИЛЛООШШЕЕВВИИЋЋ  ННООВВИИ  ТТРРЕЕННЕЕРР  ДДИИННААММАА  11994455

Током протекле недеље, на једном од састанака, управа

ФК-а Динамо 1945 донела је одлуку о промени на месту

шефа стручног штаба.

Уместо досадашњег првог тренера Жарка Тодорови-

ћа, место шефа стручног штаба заузео је Мирослав Ми-

лошевић, досадашњи играч и тренер млађих селекција

тог клуба.

– Нисмо били задовољни приказаним играма, иако су

постигнути добри резултати. Сигурно је да ће бити још ка-

дровских промена како би наш клуб напредовао у свим

сегментима – рекао је Зоран Радојковић, председник Ди-

нама 1945.

Панчевци су лидери Прве јужнобанатске лиге, а следе-

ћег викенда дочекују Партизан из Уљме.

ШАХОВСКО НАДМЕТАЊЕ КАДЕТА

МАРКО НАЈБОЉИ

АКТИВНОСТИ КК-а МЛАДОСТ

ТРИ ТУРНИРА – ВИШЕ ТРОФЕЈА

твртом делу сусрета. Панчев-
ке су повеле са 8:6 и када се
учинило да могу начинити
преокрет, Спартак је поново
додао гас и на крају заслуже-
но освојио цео плен.

Боље од осталих у редови-
ма Динама биле су: Јелена
Лазић, Александра Петровић,
Нина Коцић и Милена Спре-
мо. У редовима Спартака, с 15
поена, највише се истакла на-
ша суграђанка Тања Средић,
некадашња играчица Динама.

Предстојећег викенда у Ха-
лу спортова на Стрелишту до-
лази Јединство из Старе Па-
зове, ове сезоне један од глав-

3:0, по сетовима: 25:22, 25:19 и
25:22, и тако најавили да ће би-
ти један од главних претенде-
ната на пласман у српску елиту.

Иако је било много греша-
ка на обе стране, Старчевци
су, када је највише требало,
показали смиреност и играч-
ку моћ, па су заслужено сти-
гли до првих бодова у новој
сезони. Бојан Познић је био
ударна игла старчевачког ти-
ма, али похвале заслужују и:
Милетић, Рајковић, Бојко-
вић, Милошевић, Спасојевић,
Јовић, Меденица, Симић,
Владисављев, Кнежевић и
Зиндовић.

ву: Сара Думитрашковић, Јо-
вана Марић, Ирина Ирича-
нин, Александра Гаић, Анђе-
ла Лађевић, Тијана Митро-
вић, Александра Петровић,
Јована Јелкић, Ања Лаловић,
Јована Милошевић, Николи-
на Митровић и Катарина
Шоштарић.

Поред првих освојених бо-
дова у вишем рангу и сјајне
атмосфере у хали, сви они ко-
ји воле Одбојку 013 памтиће
прошлонедељни меч и по
презентацији химне клуба,
коју је написао Владимир
Митровић, али и по наступу
„Мажореткиња Панчева”, ко-



ФИЈЕСТА 

ВИЦЕШАМПИОН
Четврто Отворено првенство
државе у дизању тегова одр-
жано је прошлог викенда у
Владичином Хану. У веома ја-
кој конкуренцији одличан ре-

зултат оствариле су и девојке
из нашега града.

Панчевачки клуб Фијеста је
у екипном пласману освојио
друго место, а у појединачном
надметању златна одличја су
заслужиле Данијела Симичић
и Слађана Митровић, док се
бронзом окитила Наташа Ан-
древски.

Одлазак наших суграђанки
на то важно такмичење помо-
гли су такси „Петрол” и пека-
ра „Белисимо”.

УСПЕХ 

ГИМНАСТИЧАРКИ
Наше младе суграђанке које
вежбају у Гимнастичком дру-
штву Палилула прошле неде-
ље су учествовале на Првен-
ству Србије у овом спорту,
одржаном у земунској хали
„Пинки”.

У категорији кадеткиња, у
вежби са обручем, Ана Бојко-
вић, Александра Јанковић,
Драгана Марковски и Тијана
Игњатов освојиле су друго
место.

– Наше цело друштво, а
посебно ја, као њихов тре-
нер, поносни смо на труд,
рад и успех ових девојчица –
истакла је Јелена Гачић Ми-
лић.

Младе Панчевке наставља-
ју тренинге у сали Спортског
савеза Панчева и припремају
се за нова искушења.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Четвртак, 22. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ВОЈВОДИНА СРЕЋНИЈИ ТАКМАЦ
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Лг2)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

субота, 18 сати

ПРВА ЛИГА

Београд: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Панчево: ОДБОЈКА 013 – МЛАДОСТ

субота, 14.30

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Свилајнац: РАДНИЧКИ–ПАНЧЕВО

мушкарци

Прокупље: ТОПЛИЧАНИН–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–ЛАВОВИ

недеља, 19 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Суботица: СПАРТАК–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ЦРВЕНКА

недеља, 16.30

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Шид: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

Б. Н. Село: БНС–ЈЕДИНСТВО

субота, 17 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БАНАТ

недеља, 14 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО 1945 – ПАРТИЗАН (У)

Омољица: МЛАДОСТ–БУДУЋНОСТ

Качарево: ЈЕДИНСТВО – МЛАДОСТ (В)

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – Ц. ЗВЕЗДА

Старчево: БОРАЦ–ВЛАДИМИРОВАЦ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Иваново: СТРЕЛА–ПРОЛЕТЕР

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ОМЛАДИНАЦ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Дебељача: СПАРТАК – С. ТАМИШ

Идвор: ПОЛЕТ – „МИКА АНТИЋ”

Глогоњ: ГЛОГОЊ–ОМЛАДИНАЦ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО 3:1

ПРВА ЛИГА

Г. Милановац: ТАКОВО–БОРАЦ 0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – СПАРТАК 2 3:2

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Н. Пазова: МЛАДОСТ–ПАНЧЕВО 29:27

мушкарци

Зубин Поток: М. ГОРА – ДИНАМО 29:33

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Кикинда: КИКИНДА–ЈАБУКА 23:18

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ 63:62

Панчево: ТАМИШ–СЛОГА 70:69

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Врбас: ВРБАС – КРИС КРОС 72:69

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–БНС 108:59

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОМЛАДИНАЦ 78:102

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Шид: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Б. Црква: БАК–БОРАЦ 1:1

Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ЈУГОСЛАВИЈА 3:1

Б. Н. Село: СЛОГА–ЈЕДИНСТВО 1:1

Војловица: МЛАДОСТ – МЛАДОСТ (О) 1:2

Алибунар: БУДУЋНОСТ – ДИНАМО 1945 1:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Баваниште: БСК–СТРЕЛА 0:2

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО 1:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Панчево: „МИКА АНТИЋ” – СПАРТАК 0:3

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПОБЕДА 7:2

но бацање у финишу утакмице,
док је на другој страни, тек ко-
ји секунд пре краја, Ђуровић
био прецизнији и тако донео
победу свом тиму. Пре тога су
Иван Смиљанић, поново најбо-
љи играч Тамиша, и његови са-
играчи добили прву и трећу де-
оницу, одигравши много боље
него у претходним дуелима.

Панчевци су у Новом Саду
играли у саставу: Хукић, Ил-

кић, Дробњак, Рондовић, Ма-
нојловић, Смиљанић, Симић,
Милошевић, Вујовић, Пеко-
вић, Млинар и Радовић.

У Првој српској лиги на рас-
пореду је било треће коло, а
Крис-крос је у Врбасу изгубио
од истоименог тима са 72:69.

– Домаћин нас је изненадио
невероватним шутем за три
поена. Ипак, у егал завршни-
ци смо промашили „зицер”,
па су бодови остали у Врбасу –
истакао је Вук Станимировић,
тренер екипе из нашега града.

Прошлог викенда је оди-
грано и друго коло Друге срп-
ске лиге група „Југ”. Динамо
је у Хали спортова на Стрели-
шту победио БНС са 108:59.

То је био очекивани три-
јумф Панчеваца, а та утакми-

Панчевци изгубили у
самом финишу

Крис-крос поражен,
Динамо победио

Мало је недостајало да КК Та-
миш оствари прву победу у
КЛС-у ове сезоне, и то на омиље-
ном терену у гостима – у малој
сали „Спенса” у Новом Саду.
Ипак, после 40 минута у трећем
колу поменутог надметања Пан-
чевци су изгубили од Војводине
са 63:62, по четвртинама: 13:17,
14:10, 18:19 и 18:16. 

Предвиђање Бојана Јовичи-
ћа, тренера екипе из нашега
града, обистинило се, али тек
један кош је недостајао да се у
потпуности и оствари. Стратег
панчевачког тима је у најави
овог меча истакао да његови
изабраници морају свести гре-
шке на минимум и играти мно-
го озбиљније у нападу ако желе
да оставе добар утисак у Срп-
ској Атини. У већем делу сусре-
та гостујући састав је био досто-
јан ривал, чак и бољи, али кад
је било најпотребније, концен-
трација је попустила. Симић је
реализовао само једно слобод-

ца им је послужила као уигра-
вање за наредни период, када
им престоје мечеви са иску-
снијим саставима који пре-
тендују на висок пласман.

– Од самог старта утакмице
били смо крајње професио-
нални и ни у једном тренутку
нисмо потценили младост
екипе из Банатског Новог Се-
ла, која се у појединим трену-
цима показала као добар про-
тивник. Сви играчи су добили
шансу да играју, па чак и не-
ки који нису наступали у се-
ниорској конкуренцији – ре-
као је Ненад Раковац, тренер
Динама.

Најефикаснији у екипи из
нашега града били су Петровић,
Радовић и капитен Штимац.

С. Дамјанов

Панчевци славили 
у Зубином Потоку

ЖРК Панчево 
и Јабука поражени

У петом колу Супер Б лиге,
које је одиграно прошлог ви-
кенда, рукометаши Динама су
победили Мокру гору с 33:29
(16:14). Сусрет у Зубином По-
току пратило је неколико сто-
тина гледалаца.

Панчевци су озбиљност по-
казали и пре почетка утакми-
це, јер су на далек пут кренули
дан раније, у петак, 16. окто-
бра. Баш тај предах им је и те
како добро дошао на дан игра-
ња дуела, када су потврдили да
су најозбиљнији кандидат за
пролаз у српску рукометну
елиту. Бранко Радановић и ње-
гови саиграчи су играли веома
зрело свих шездесет минута, а
када је највише требало, у за-

вршници сусрета, до изражаја
је дошао квалитет момака који
носе жуто-црни дрес.

– Током читавог меча смо
играли на победу, без калкула-
ција. Сталоженост у најважни-
јим моментима утакмице нам
је донела тријумф, али пре тога
морам похвалити целу екипу,
посебно то како су момци игра-
ли у одбрани – истакао је Иван
Петковић, први тренер Динама.

Капитен Радановић и Ми-
ломир Радовановић су били
прави бедем испред гола тима
из нашега града. У другом по-
лувремену је млади чувар
мреже Никола Радовановић
још једном показао зашто га
многи сматрају једним од нај-
бољих младих голмана у на-
шој земљи. Домаћини нису
могли да постигну гол у фи-
нишу, јер је млади Београђа-
нин „зачарао” свој гол. Срђан
Комланов се истакао са осам
голова, док се Јован Стојано-

вић седам пута уписао у листу
стрелаца. Шапоњић је дао пет,
а Миломир Радовановић че-
тири гола. Ово је велика побе-
да динамоваца, а податак да
домаћин није савладан на
свом терену пуне три године
још више појачава утисак.

У петак, 23. октобра, Пан-
чевци иду на још једно тешко
гостовање. Овог пута се саста-
ју с Топличанином у Проку-
пљу. Уколико и тамо буду три-
јумфовали, много лакше ће
стићи до постављеног циља на
крају првенства.

У Супер Б лиги за рукомета-
шице ЖРК Панчево никако да
стигне до победе. Девојке из
нашега града су изгубиле од
Младости у Новој Пазови са
29:27 (18:11).

Панчевкама је слабо кренуло,
што се види и по резултату током
првих тридесет минута утакми-
це. Рукометашице Младости су
тада направиле – касније ће се

испоставити – недостижну пред-
ност. Изабранице Игора Шуло-
вића су у последњих десетак ми-
нута дуела почеле да играју мно-
го боље, онако како знају, и
предност домаћих играчица је
почела да се топи, али је недо-
стајало времена да се стигне до
потпуног преокрета.

Светлана Ничевски је по-
стигла девет голова, а Маја
Радојчин се шест пута уписа-
ла у листу стрелаца.

Пораз су претрпели и руко-
меташи Јабуке, који се такми-
че у Првој лиги група „Север”.
Кикинда их је савладала са
23:18 (11:8). То је био изузетно
занимљив сусрет, а показало се
да је домаћин оправдао улогу
фаворита у овом мечу. Имао је
предност од старта утакмице и
зналачки ју је сачувао до краја.
Капитен Крстевски се истакао
у поразу, постигавши осам го-
лова за Јабуку.

С. Д.

Чланови Карате клуба Дина-
мо раде пуном паром. Нај-
млађи чланови тог спортског
колектива ће се идућег викен-
да надметати на Купу Србије,
док ће сениорска екипа уче-
ствовати на првом турниру у
Премијер лиги. Оба такмиче-
ња ће бити одржана у Банат-
ском Новом Селу.

Репрезентативци наше зе-
мље Никола Јовановић и Сло-
бодан Битевић су прошлог ви-
кенда наступили на турниру
Премијер светске лиге „Ау-
стрија опен” у Салцбургу. Би-
тевић је на старту остварио
две сигурне победе – против
такмичара из Македоније и
Хрватске,  али је у трећем ко-
лу са 2:1 изгубио од Белоруса,
који је потом поражен, па је

Боби пропала шанса за репер-
саж. Јовановић је с 3:2 изгу-

био од најбољег италијанског
борца, који је такође поражен

у полуфиналу, па ни Никола
није успео да се домогне од-
личја. 

После освојене титуле шам-
пиона 2013. и другог места
2014. године сениорска екипа
КК-а Динамо ће и овог пута
представљати главног претен-
дента на највиши пласман.
Разлог више за високе амби-
ције свакако је и обележавање
значајног јубилеја – 50 година
рада и постојања Карате клуба
Динамо.

Екипа ће наступити у саста-
ву: Слободан Битевић, Стефан
и Немања Лугић, Никола Јо-
вановић, Александар Шеста-
ков, Дејан Цвркота, Огњен
Јерков, Небојша Спасковски и
Богдан Екмечић.

A. Ж.

СЕЛЕКЦИЈЕ КАРАТЕ КЛУБА ДИНАМО РАДЕ ПУНОМ ПАРОМ

ТАКМИЧАРСКА ИСКУШЕЊА КАО НА ТРАЦИ

ТТААММИИШШ ББООЉЉИИ ООДД ССЛЛООГГЕЕ

У среду, 21. октобра, у четвртом колу КЛС-а, Тамиш је  у

драматичној завршници победио Слогу из Краљева са 

70:69, по четвртинама: 11:23, 18:15, 17:15 и 24:26.

Најбољи актер сусрета био је Иван Смиљанић, који је

постигао 25 поена.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО „ОСВОЈИО” КОСОВО
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Кристина 
Миловановић,
ученица:
– Овог викенда идем с
мамом у Београд на
сајам књига и баш се
томе радујем. Остатак
времена ћу провести у
учењу, али и у изласку
с другарима.

Јелена Кркајлић,
ученица:
– Мало ћу вежбати за
школу. Имам и млађу
сестру, па ћу искори-
стити викенд да више
будем с њом. Ако током
суботе и недеље буде
лепо време, изаћи ћу
да се видим с другари-
цама.

Милица 
Јовановић, 
ученица:
– Све зависи од времен-
ских прилика. Ако буде
тмурно или пада киша,
више ћу бити код куће.
Треба да учим матема-
тику и биологију. Уколико
време буде лепо, део ви-
кенда ћу провести и ван
куће, у дружењу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Роловано

Изнад улаза у зграду наше филијале Републичког фонда за

здравствено осигурање такође се уредно вијори државни барјак.

Оно, баш нисмо сигурни да је државни, а још мање да се вијори.

Тако је уролан да му више дође као реклама за неку оближњу

пекару или печењару.

У којој се праве рол-виршле или пече роловано месо.

Офуцано

На згради овдашњег суда уредно се вијори државна застава.

И представља оличење наше стварности.

Прилично је избледела, офуцана и поцепана. Баш као и држава.

И спуштена је на пола копља.

Баш као што је и правосуђе у жалости.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Голо

На прочељу зграде у којој се налазе Синдикат, „Панчевац” и Вој-

вођанска банка не вијори се ништа.

А ниједна од ове три фирме није у стечају, или у поступку ли-

квидације.

Што ће рећи да имају бар толико пара да заједнички купе јед-

ну заставу.

Ваљда не могу да се договоре о квотама, па очекују да се то

реши преговорима у Бриселу.

Први тренинг-центар у
Србији отворен у нашем
граду

Следи три дана добре
забаве

„Балкан куп” у стоном фудбалу, једно
од најеминентнијих надметања у ре-
гиону у свима добро познатом, али у
такмичарском смислу релативно мла-
дом спорту, биће одржан идућег ви-
кенда у дворани „Аполо”.

Тај, може се рећи јединствени дога-
ђај најавио је председник Федерације
стоног фудбала Србије Милош Ђорђе-
вић на конференцији за новинаре одр-
жаној у петак, 16. октобра, приликом
отварања првог тренинг-центра стоног
фудбала у земљи, јединог таквог на
овим просторима. Објекат се налази у
Улици Вука Караџића 2-б (пасаж преко
пута Градске управе Панчева), а у њему
постоји пет специјализованих столова,
који ће бити доступни већ доказаним
играчима, као и свима другима.

– Овде ћемо се, поред осталог, при-
премати за светско првенство, које ће
за две године бити одржано у Немач-
кој. Право на учешће стекли смо пре
пола година учлањењем у светску фе-
дерацију – ИТСФ. С друге стране, на-
дам се да ће велики број младих људи
посећивати центар, што ће умногоме

допринети њиховом психофизичком
стању, али и подизању квалитета овог
спорта код нас – рекао је Ђорђевић.

Поменути спектакл биће отворен у
петак, 23. октобра, у 16 сати, у двора-
ни „Аполо”, а трајаће три дана. Главни
догађај је „Балкан куп”, финални ме-
ђународни турнир (чији резултати ва-
же за ранг-листу Међународне феде-
рације стоног фудбала), једног од три
из ИТСФ про-тур серије (први и други
су одржани у Словенији и Хрватској).
Мечеви ће бити играни на десет сто-

лова марке „роберто спорт адрена-
лин”, а један од њих ће представљати
главну награду за победника.

Биће приређени и разни пратећи са-
држаји, а важно је истаћи да ће рекреа-
тивци имати право да учествују у свим
дисциплинама. Пријављивање ће траја-
ти до пола сата пре почетка такмичења.

Све информације се могу добити
путем сајта www.stonifudbal.com,
имејла stonifudbal@gmail.com или
броја телефона 062/84-42-118.

Ј. Филиповић

ИДУЋЕГ ВИКЕНДА У НАШЕМ ГРАДУ

СТОНОФУДБАЛСКИ СПЕКТАКЛ У „АПОЛУ”

Прошлог викенда је одржан међуна-
родни турнир „Трофеј Беочина”, на
којем је учествовало око 500 младих
џудиста из земље и иностранства. У
веома јакој конкуренцији одличне ре-

зултате су остварили и борци из наше-
га града. ЏК Динамо је представљало
13 такмичара, а екипу је предводио
тренер Љубомир Станишић. Судије на
овом турниру били су и Миленко
Крајновић и Славко Станишић.

Златна одличја су освојили Марија
Стојановски и Владимир Богдановски,
сребром су се окитили: Милица Секу-
ловић, Филип Француз, Немања Јури-
ца, Стефан Павлов и Данијел Маравић,
а бронзе су заслужили Јелена Стојанов-
ски и Никола Мирковић. Сјајне ре-
зултате на такмичењу у Беочину оства-
рили су и чланови ЏК-а Панчево.

Сребрне медаље су освојили Лазар Ва-
невски и Филип Паланачки, а бронзама

су се окитили: Михајло Вуковић, Алек-
сандар Лупулов, Немања Нишић, Лазар
Албијанић и Веселин Врачар. На пета
места су се пласирали Милош Манда-
рић и Ана Лупулов. А. Ж..

ЏУДО-ТУРНИР У БЕОЧИНУ

ПАНЧЕВАЧКИ БОРЦИ ОДЛИЧНИ

Прошле недеље је одржана
међународна улична трка
под називом „Гран-при По-
жаревца”, чији је промотер
био генерални секретар
АСС-а Слободан Бранковић.

Атлетски клуб Тамиш је
учествовао са седам такми-
чара и освојио је три меда-
ље. Стефан Марић је био

најбржи у трци млађих
основаца на 300 м, а Сања
Марић и Ана Драгојевић
освојиле су сребрна одличја
на 400 м у својим групама.

Учествовали су и: Јелена
Васиљевић, Ања Марић,
Алекса Нертица и Урош
Игња.

А. Ж..

На међународном митингу
одржаном прошлог викенда
у румунском граду Решици
млади пливачи Динама су на
сјајан начин започели нову
сезону. У јакој конкуренцији
Панчевци су освојили једа-

наест медаља, а предводио
их је тренер Живко Паранос.

Петар Ранковић је био пр-
ви на 50 м краул и прсно, а
други у трци на 50 м делфин.
Вања Грујић је освојила злат-
не медаље на 50 м леђно и

краул, а сребро је зарадила
на 50 м делфин. Страхиња
Шондић је други стигао на
циљ у тркама на 50 м прсно
и леђно, што је остварила и
Катарина Белић на 50 м кра-
ул и делфин. Јелена Врховац

се окитила сребром после
трке на 50 м леђно.

Ако се по јутру дан позна-
је, ово ће бити још једна
успешна сезона за реномира-
ни спортски колектив из на-
шег града. С. Д.

МЕЂУНАРОДНИ МИТИНГ У РЕШИЦИ

НАШИМ ПЛИВАЧИМА ЈЕДАНАЕСТ МЕДАЉА

УЛИЧНА ТРКА У ПОЖАРЕВЦУ

СТЕФАН НАЈБРЖИ ОСНОВАЦ


