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цена 40 динара

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Број 4581, година CXLVI

Колективи панчевачких
школа одазвали се позиву
синдикалних организација

Половина образовних
установа с територије 
града није радила 
у среду, 22. октобра

Од новембра часови 
трају 30 минута?

Панчевачки просветни радници
прикључили су се једнодневном
штрајку просветара који су органи-
зовала четири репрезентативна син-
диката – Унија синдиката просвет-
них радника Србије, Синдикат обра-
зовања Србије, ГСПРС „Незави-
сност” и Синдикат радника у просве-
ти Србије. Према информацијама до
којих је дошла редакција „Панчев-
ца”, у среду, 22. октобра, наставе ни-
је било у основним школама у Доло-
ву, Старчеву, Банатском Новом Се-
лу, у ОШ „Браца Петров” (три учите-
љице су одржале наставу), ОШ „Ми-
рослав Антић” (шест учитељица је
одржало наставу), док су у панчевач-

Град писаца 
и птица
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љима и ученицима у нашем граду у
ситуацији када се организује обуста-
ва наставе. До овог штрајка панче-
вачки медији су увек били детаљно и
на време информисани о свим мера-
ма и потезима незадовољних про-
светара и увек се знало да ли ће на-
ставе бити и колико ће протест тра-
јати. Овог пута није било тако и но-
винари су муку мучили да обезбеде
валидне информације о томе које
школе ће радити, а које неће, и где
ће бити скраћени часови, а где неће.

Асоцијација просветних радника
Унија просветних радника Панчева,
најјача просветна синдикална орга-
низација у граду, у овом случају није
се јавно огласила у вези с протестом,
а у неким школама синдикални ли-
дери су одлуку о обустави наставе
донели дан пред штрајк. Ово су про-
пусти који умногоме могу створити
дубок јаз између родитеља и про-
светних радника, што не би било у
интересу ни једних ни других. Ко-
рист имају неки трећи.

Свако има право на синдикалну
борбу, али она мора бити организо-
вана, а чланови јединствени. У супр-
отном, штрајк је бесмислен и бес-
предметан. 

З. Станижан

ПОКАЗНА ВЕЖБА ИЛИ ГУБЉЕЊЕ ВРЕМЕНА?

ШШТТРРААЈЈКК  ППААННЧЧЕЕВВААЧЧККИИХХ  ППРРООССВВЕЕТТААРРАА

ПОКАЗНА ВЕЖБА ИЛИ ГУБЉЕЊЕ ВРЕМЕНА?

ким школама „Бранко Радичевић” и
„Ђура Јакшић” часови били скраће-
ни на 30 минута. За овакав облик
штрајкачке борбе определили су се и
запослени у Гимназији „Урош Пре-
дић”. Да тог дана не буде наставе у
знак протеста, одлучили су и синди-
кати у Економској, Електротехнич-
кој, Машинској и Техничкој школи
„23. мај”.

Панчевачки наставници, професо-
ри, учитељи и помоћно особље захте-
вају да се запослени у образовању
потпуно изузму од најављеног смање-
ња плата у јавном сектору и да се до-
несе правичан закон о платама у јав-
ном сектору на основу платних разре-
да за све директне буџетске корисни-
ке, чиме би била исправљена неправ-
да нанета просветним радницима.
Оно што наставници овог пута траже
није повећање плата, већ да Влада од-
устане од најављеног смањења, као и
да се у целој јавној управи уведу плат-
ни разреди по основу школске спреме
како се не би више дешавало да про-
фесори имају мању плату од шофера
или секретарице у општини.

Право на штрајк
У уторак, 21. октобра, пропали су
преговори представника четири син-

диката и министра просвете, јер су
запослени у просвети одбили плате
смањене на 39.000 динара. Надле-
жни из Министарства просвете под-
сећају да је питање штрајка регули-
сано Законом о основном образова-
њу и васпитању и да запослени у
школи могу остварити право на
штрајк: наставници, односно струч-
ни сарадници у школи имају право
на обуставу рада под условом да
обезбеде извођење наставе у трајању
од 30 минута по часу. До закључива-
ња овог број „Панчевца” директори
панчевачких средњих школа нису
покренули дисциплински поступак
против радника који су у среду, у
знак протеста, одбили да испуне рад-
ну обавезу.

Синдикалци су најавили да ће у
новембру започети законски штрајк,
са часовима од 30 минута, и да ће та-
ко остати док се штрајкачки захтеви
не испуне.

Пропуст синдикалаца
Када је реч о панчевачким синди-
калним просветним лидерима, њи-
хово неодговорно понашање никако
се не уклапа у досадашњу праксу од-
говорног односа панчевачких про-
фесора и наставника према родите-

Добри резултати
скрининга
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Објекти за расељавање
прелазе у надлежност ГСА
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ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Неуобичајено кратак дневни ред
Биће донета одлука 
о грејању, али важиће 
од наредне јесени

Председник Скупштине Панчева
Филип Митровић заказао је седницу
локалног парламента за петак, 24.
октобар. Међу 22 тачке дневног реда
су одлука о усвајању Стратегије раз-
воја Панчева од 2014. до 2020, те
предлози градоначелника Павла Ра-

данова да за почасног грађанина
Панчева буде именован Мајкл Де-
венпорт, шеф Делегације ЕУ у Срби-
ји, а за заслужног грађанина пуков-
ник Зоран Величковић, заменик ко-
манданта Специјалне бригаде ВС.

Велико интересовање јавности
претходних дана изазивала је нова
градска одлука о грејању. Одборници
ће крајем наредне недеље одлучива-
ти о том акту, као и о критеријумима
за наплату даљинског грејања на

основу калориметара, али ће они ва-
жити тек од наредне грејне сезоне, а
дотад ће се испорука топлоте напла-
ћивати као и до сада – по квадрат-
ном метру простора.

– На систем наплате по калориме-
трима прећи ће се следеће године,
тако да корисници даљинског греја-
ња могу размислити о томе на који
начин ће моћи да набаве мераче то-
плоте и вентиле, као и да се потруде
да уреде фасаде својих зграда, да за-

мене столарију и ураде све оно што
је потребно да би уштедели енергију
и наредне године плаћали ниже ра-
чуне – рекао је Предраг Патић, већ-
ник задужен за комуналне делатно-
сти.

Одборници ће се крајем ове неде-
ље изјаснити и о предлогу одлуке о
располагању становима у власни-
штву Града, те о изменама једног
броја планских докумената.

Д. В.

У недељу, 26. октобра, 
у 3 сата 

вратите часовнике 
на 2 сата.



– готово да не прође дан а да олош
не разлупа неку пекару чији су вла-
сници грађани (махом) албанске
националности. Како објаснити
због чега се то збива у одувек мир-
нодоспки настројеној покрајини
(премда, у последње време, наро-
чито у Новом Саду, и није све тако
ружичасто). Неко ће рећи да је то
због повећане концентрације неу-
розних придошлица из крајева за-
хваћених ратом током несрећних
деведесетих. Постоје и заверенич-
кије теорије, попут оне да „кување”
у Војводини представља неку врсту
предворја „незгодације”. Али да не
мрачимо – надајмо се да нас не
очекују никакви „вихори”. (Хм, та-
ко су мислили и грађани босанске
„неподериве леопардове коже”, па
шта испаде...).

Но, вратимо се приземнијим ства-
рима које тренутно директно узне-
миравају овдашњег обичног човека.
Дакле, факат је да је то лупање пека-
ра сраман и кукавички чин и сви
безусловно морамо да станемо у за-
штиту наших комшија, ма које на-
ције, вере и боје коже они били.

И држава мора да се уозбиљи и на
све начине предупреди сличне из-
греде. То посебно важи за полицију,
која треба да дејствује превентивно,
а не тек кад каменице у парампар-
чад уситне стакла на радњама неду-
жних предузетника.

Двојбе нема – све те жртве апсо-
лутно су невине, а неке од њих су,
ако се тако може рећи – невиније.
Реч је о грађанима Србије који поре-
кло воде из косовске области Гора и
одвајкада се декларишу као лојални
земљи Србији. Ти мирни и вредни
људи, чувени посластичари и семен-
кари, познати као Горанци, ислам-
ске су вероисповести, а славе и Ђур-
ђевдан (!), говоре српски, али због
имена као што су Исљами, Јусуфи
или Сулејмани при изливима хули-
ганског беса често награбусе. Како
рече један од њих: овде их сматрају
Албанцима, а на Косову – Србима!

И још једном (ако треба и сто пу-
та!) – само апсолутна сигурност сва-
ког нашег грађанина, био он Алба-
нац, Муслиман или Горанац, ову
средину чини богатом у најширем
смисли те речи. Ј. Ф.

Пепељуге
ППррее  ннееккуу  недељу на овом месту ситуација у просвети, иако беше поме-
нута као тема, није била дубоко анализирана. Тада смо продубили при-
чу, хватали ширу слику у вези са оним што је у том моменту требало по-
себно проучити – маћехински однос државе према јавном сектору – и
само новинарски поделили информацију са суграђанима, најавили не-
миновност: биће штрајка просветара. Ево га.

Нећемо се ни сада посветити детаљима јер, иако они говоре много то-
га о суштини, истовремено не могу да маркирају основне постулате на-
опаког владајућег „система” ни у приближно истој мери у којој то могу
(поновљене) директне примедбе и конкретни предлози за превазилаже-
ње српског буџетског дефицита.

У овом тексту, у вези са штрајком људина које од наше деце праве осо-
бе, довољно је подвући једну чињеницу: они су тотално дезорганизова-
ни. И аргументовати је, наравно. Асоцијација просветних радника Пан-
чева није се појавила пред медијима, а ни, што је важније, пред колега-
ма, с било каквим сувислим саопштењем о томе шта ће се током штрај-
ка дешавати; чак ни циљеви нису артикулисани до краја – плива се у
огромном простору од незадовољства најављеним смањењем плата до
фрустрација због селективног увођења платних разреда у јавним слу-
жбама. Ништа у главу! То се већ може довести у везу са апсолутном апа-
тијом која у друштву влада.

Због тога је у неким панчевачким школама било могуће да се дан
пред штрајк, на позив новинара, који су сматрали за професионалну
обавезу да известе јавност о томе да ли школе раде или не, чак нико не
јавља на телефон како би медијима проследио информацију од јавног
значаја. Да деца и родитељи не би били доведени у заблуду, штрајкачки
одбори неких школа су на улазима залепили папир, бај-д-веј, без печа-
та, потписа, узглавља..., са обавештењем да се у среду неће радити. Еј, у
ери електронских комуникација!?

А откуд апатија? Сморисмо се, жестоко, и индивидуално и колектив-
но, од 5. октобра наовамо, од силних обећања и њихове никакве реали-
зације. Рећи ћемо следеће не због флоскуле „о мртвима све најлепше”,
него због реалности: једино је Ђинђић умео и да најави радове и да их
изведе. Коштуница, Тадић, Дачић, Вучић – све су то бајкозборци.

У време када се, према речима полицијских синдикалаца, „го и бос”
припадник МУП-а бори против заруменелог, од материјалног богатства
набреклог модерног кримоса, када неколико „тајфуна” држави дугује
незамисливе своте новца, када се смањују пензије, као и плате у здрав-
ству и просвети – јавна предузећа, која послују што на државном, што на
локалном нивоу, „пуцају” по шавовима од удомљених партијских ес-ен-
ес јуришника. Е – то је факинг суштина!

Може се то рећи на сто начина, али пошто је понављање мајка учења,
поновићемо оно што смо овде већ написали: за решавање силних про-
блема довољна је људска искреност и стварна политичка спремност
Александра Вучића да изгуби следеће изборе. Оно што би свако ко је
потпуно поштен, на његовом месту, с натполовичном подршком грађа-
на, морао да уради, јесте да не бежи од проблема, популизује и прича те-
шке бајке с хепиендом. Он мора, што је пре могуће, да створи озбиљан
тим чији би задатак био да испита колико је људи, откад су напредњаци
дошли на власт, само због поседовања књижице његове партије, без
стварних потреба и квалификација, ангажовано у јавним службама и
комуналним предузећима. И да све такве – отпусти.

Претходни пут смо рекли да тада не би било рупа у буџету, али ни гла-
сова „заслужног” чланства што не свраћа на „радна места”, а сада ћемо
додати да би у случају да овако помогне држави да се ишчупа из буле,
Вучић могао да рачуна с тим да ће, уз подршку оних што на изборима
не гласају из интереса, бити важан политички фактор до пензије зара-
ђене због старосне границе.

Али и управо речено, искрено, звучи као бајка.

зумева читав буљук оних који себе
сматрају главним бајама, тако су и
саветници постали раширена и тако-
рећи општа појава.

Истина, у време социјализма тај
систем се мало пореметио, јер су за
саветнике именовани углавном они
који су постали политички неподоб-
ни. Режими су их прво уклањали за-
творским методама, а када је то по-
стало непопуларно, са одговорних
функција су их слали на плаћена са-
ветничка места, на којима углавном
нису радили ништа. У ствари, једини
посао им је био да приме плату и са-
чекају пензију.

После најновијих демократских
промена у нас саветници опет заузи-
мају место које им је и припадало. И
тако данас од 45.831 запосленог у јав-
ној управи, не рачунајући полицију и
војску, имамо укупно 11.134 плаћена
саветника. Када им се саберу прима-
ња, која се крећу од 40.000 до 106.000
динара нето, то значи да нас коштају
око 150 милиона евра годишње.

И нема везе што се обичном наро-
ду смањују пензије, што се укида по-
моћ породиљама, што се смањује
дечји додатак и што се крешу сва со-
цијална давања. Нема везе све док
поменути саветници, односно прија-
тељи, кумови, швалерке и накончад
добро обављају свој посао и дрмато-
рима говоре оно што народ не сме.

Мада се многи већ питају није ли
Дарвинова теорија еволуције наста-
вила да еволуира, па се сада саветни-
ци убрајају у народ, а народ у двор-
ске будале.

З. Сп.

Сачувати
богатство

Након досад невиђених догађаја на
утакмици између Србије и Албаније,
оличених у „експлозији” дронова,
великоалбанских застава, физичких
обрачуна, улетања у кадрове јавног
сервиса и прозивки на рачун преми-
јера, тензија се пренела и на улице
појединих градова наше земље. Или,
прецизније – поједина места једног
(и то северног) дела државе Србије.

Да, тешко је разумети то што се
ових дана догађа широм Војводине

Од дворске луде
до саветника

Институција дворске луде, то јест
дворске будале, постојала је још у
старом веку, пре нове ере. У деспот-
ским владавинама то је био једини
човек који је краљу, цару или слич-
ном дрматору кроз шалу и ругалице
смео ама баш све да каже, а да при-
том остане жив. Сви остали који би
се усудили да критикују главног бају,
не би се дуго наносили главе.

Дакле, може се слободно рећи да
су први прави саветници у историји
биле дворске луде. Та институција је
потом задржана на европским дво-
ровима и током два нова миленију-
ма. Међутим, с падом апсолутистич-
ких режима и порастом демократи-
је, те у складу с Дарвиновом теори-
јом еволуције, и овде је дошло до
промена. Уместо дворских луда, но-
ви дрматори су, под фирмом савет-
ника, упошљавали своје пријатеље,
кумове, швалерке и накончад, који
су тиме добили право да главном ба-
ји кажу оно што други не би смели
ни у сну. Наравно, и да лепо живе о
народном трошку.

Пошто у демократији не постоји
само један дрматор, већ она подра-

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Када инспекције раде, приватници су на принудном одмору.

У ширем центру града, ових дана

Снимио Богдан Петров
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• У мојој кући влада права скупштинска атмосфера. Жена ми даје
реч само када се јављам по пословнику.
• Ватрена је. То ме пали!
• Имамо најинтелигентнију власт до сада – она паметно краде!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ДЕМОНСТРАНТИ СУ ТРАЖИЛИ ВИШЕ ХЛЕБА И ДЕМОКРАТИЈЕ, А

ЧУЛЕ СУ СЕ И ДРУГЕ ПАРОЛЕ НЕПРИЈАТЕЉСКЕ САДРЖИНЕ.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 23. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 



Удружење повртара из Глого-
ња спровешће хуманитарну
акцију на Зеленој пијаци у су-
боту, 25. октобра. Организато-
ри ће кувати купус, који ће

посетиоци моћи да купе, а сав
приход од продаје биће наме-
њен за лечење наше суграђан-
ке Драгане Раданов.

И. П.

Ритуал поновног 
рађања: покојник у
феталном положају,
а црвени окер 
симболизује крв

Подизање гроба –
конзерваторска 
процедура која 
се веома ретко ради

Скелет стар око 4.500 година,
такозвани згрченац, који су
археолози Народног музеја
Панчево пронашли у децем-
бру прошле године на локали-
тету Ливаде (код „Семена Та-
миш”), пренесен је у уторак,
21. октобра, у Народни музеј.
Томе су претходиле десето-
дневне конзервацијске при-
преме за подизање гробне це-
лине ин ситу. Тим послом је
руководила Ана Олајош, ви-
ши кустос – конзерватор Му-
зеја Војводине, која је истакла
да се подизање гробова веома
ретко ради, те да је ово тек
други или трећи гроб у по-
следњих четрдесет година на
територији Војводине који је
на овај начин дислоциран.

– Компликована и деликат-
на конзерваторско-рестаура-
торска процедура преношења
скелета заједно са земљом ра-
ди се само код изузетно ва-
жних археолошких налаза. То
није једноставан посао који се
обавља за дан, а на сву срећу,
време нам је ишло наруку. Да-
нима смо чистили гроб, а по-
том смо га консолидовали, тј.
радили учвршћивање земље и
костију. Кости су у лошем ста-
њу – перфориране су, сунђера-
сте и веома крте, те без консо-
лидације помоћу хемикалија

ПРЕНОШЕЊЕ СКЕЛЕТА СА АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА ЛИВАДЕ

ГРОБНИЦА ЗА НЕОЛИТСКОГ ЧОВЕКА

Четвртак, 23. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Наша суграђанка харфист-
киња Хана Параушић, зајед-
но с Милошем Микетићем
(флаута), Јеленом Бојовић
(клавирска пратња) и Миле-
ном Дамјановић (сопран),
приредила је концерт на
сцени Културног центра у
понедељак, 20. октобра. Ови
млади талентовани музича-
ри свирали су дела Клода
Дебисија, Јозефа Лаубера,
Камија Сен Санса, Жака
Ибера и других композито-
ра. Идеја тог концерта била
је да прикаже улогу харфе у
класичној и модерној музи-
ци и да покаже огромну па-
лету тонских могућности тог
прелепог инструмента.

Хана Параушић је основну
и два разреда средње музичке
школе завршила у Панчеву
(МШ „Јован Бандур”), а на-
кон тога је – са само 16 годи-
на – уписала Факултет му-
зичке уметности у Београду, у
класи проф. Љиљане Несто-
ровске. Добитница је бројних
награда. Хана Параушић тре-

нутно ради у МШ „Јосиф Ма-
ринковић” у Вршцу и студент
је специјалистичких студија
на ФМУ.

Програм у КЦП-у реализо-
ван је у сарадњи с невлади-

ном организацијом „Култ-и-
Више”, која се бави промоци-
јом уметности и младих
уметника. Д. М.

ХАНА ПАРАУШИЋ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Сва лица харфе

– На многим конкретним при-
мерима, као што је избор го-
стију који се зову у ТВ емисије,
може се уочити оптерећеност
владајуће странке, а посебно
Вучића, медијима и један пер-
фидан притисак на њих. У Ср-
бији нема оне класичне цензу-
ре, али постоји страховит при-
тисак. И ово што се десило на
„Студију Б” после смене Саше
Тимофејева с места главног
уредника и укидања обе дебат-
не емисије „Сарапин проблем”
и „У центру”, у којима се могла
чути критика власти, јесте не-
ка врста цензуре – рекао је
Драгољуб Петровић, новинар
листа „Данас”, на почетку три-
бине под називом „Ко уводи
медијски мрак у Србији”, одр-
жане пред пуном двораном
„Аполо” у уторак, 21. октобра.

Према његовим речима, би-
ло би разумљиво да су те еми-

сије замењене форматима
сличног типа који би се кри-
тички бавили актуелним дру-
штвено-економским и поли-
тичким темама, али уместо
њих уведени су сасвим друга-
чији садржаји. Драган Вука-
шиновић, новинар „Панчев-
ца”, и водитељ овог разговора,
признајући да није једностав-

но направити списак свих до-
каза о томе како се све даве
медији у Србији и емисије
скидају с програма или тек-
стови са страница штампе,
подсетио је на бројне примере
који су се догодили само у по-
следње време, почевши од
смене уредника „Вечерњих
новости”, па све до укидања
емисије „Утисак недеље”.

– После петог октобра, када
смо сви мислили да ће процве-
тати озбиљни медији у озбиљној
држави, то баш и није било тако.
Демократија је некако највише
погодовала такозваној жутој
штампи, а сви озбиљни медији
су доживели кризу. И претходне
власти су очигледно криве што
нису ојачале медијске слободе,
него су и оне на неки начин ме-

дије само користиле, а садашња
власт их је такве добила на тац-
ни – подвукао је Петровић.

– Ми данас живимо у дру-
штву у коме ћути опозиција,
ако уопште постоји, ћуте меди-
ји, ако нису ућуткани, довољно
су се и сами ућутали, ћути не-
владин сектор, који је у огром-
ној мери  индустријализован,
ћуте струковне организације,
ћуте професионална удружења,
ћуте експерти, ћуте независни
интелектуалци, ћути универзи-
тет, нестало је тог искреног
бунтовништва и било каквог
облика отпора – као да живимо
у идеалном друштву – рекао је
овом приликом Ненад Живко-
вић, новинар, посебно апелују-
ћи на активизам младих и са-
моорганизовање грађана.

Одговарајући на питања из
публике коју је посебно инте-
ресовала наша локална ме-
дијска сцена, он је додао и да
је „апсолутно незадовољан”
тиме како градски медији
третирају нашу стварност. На
крају овог двосатног разгово-
ра најављено је да ће ова три-
бина, којој најављени Предраг
Сарапа због болести није при-
суствовао, бити само прва у
низу сличних посвећених но-
винарству у Србији данас.

З. Сп.

Међународни фестивал ма-
лих тамбурашких оркестара
„Старчевачка тамбурица”
биће одржан у суботу, 25.
октобра, од 19 сати, у стар-
чевачком Дому културе.

У овогодишњем, четрнае-
стом издању једне од најпре-
стижнијих музичких мани-
фестација у региону насту-

пиће састави из Хрватске,
Републике Српске, Црне Го-
ре, Румуније и Србије.

Информације о картама и
резервацијама могу се доби-
ти у библиотеци Дома кул-
туре или на телефон 631-
913, радним данима од 7.30
до 15.30.

Ј. Ф.

У СТАРЧЕВАЧКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

Фестивал тамбураша
у суботу

Наредног викенда, 25. и 26.
октобра, у Панчеву ће бити
одржан 17. међународни фе-
стивал „Дани духовне музи-
ке”, у организацији Панче-
вачког српског црквеног пе-
вачког друштва. Фестивал ће
бити отворен у суботу у 19 са-
ти концертом у Светоуспен-
ском храму у којем ће уче-
ствовати: црквени хор „Вели-

комученик Георгије” из Бе-
чеја, под вођством Сенке Јо-
вановић, Колегијум „Осана”
из Софије, који води Евица
Христова, као и Дивна Љубо-
јевић и хор „Мелоди” из Бео-
града. У недељу, 26. октобра,
од 9.30, гости из Софије др-
жаће свету литургију у Свето-
успенском храму.

Д. М.

ДАНИ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ

Дивна Љубојевић 
и други гости

не би издржале транспорт –
објаснила је Ана Олајош.

Како смо сазнали од мр Во-
јислава Ђорђевића, кустоса-
археолога при Народном му-
зеју Панчево, гробна целина
са скелетом стајаће у Смараг-
дној соби, а моћи ће да се по-
гледа на један дан, 24. децем-
бра, на дан Народног музеја.
Почетком наредне године би-
ће направљена велика архео-
лошко-конзерваторска изло-
жба о тој теми и гроб ће поно-
во бити изложен.

– После неколико деценија
ово је први подухват прено-
шења једне археолошке цели-
не ин ситу у музеј. Сам налаз
је јединствен – тако нешто се
открива једном у тридесет го-
дина, а и конзерваторски по-
духват је био изузетан, па је

већ и то довољно да би се
схватило колики је значај
овог чина. У Музеју Војводине
постоји скелет који је тамо
пренесен шездесетих година с
локалитета Гомулава, а ово је
други целовити скелет и по-
себно је важно нагласити да
ће он остати у нашем граду, у
Народном музеју Панчево –
истакао је Војислав Ђорђевић.

Реч је о гробу из бакарног
доба. Скелет је пронађен у хо-
ризонталном положају, на ле-
ђима, главе окренуте улево, с
рукама савијеним преко сто-
мака и ногама савијеним у ко-
ленима и повијеним улево.
Поред лобање је пронађен
грумен црвеног окера којим је
покојник био посут и чији су
трагови остали на костима.
Начин на који је покојник са-

храњен и присуство окера
указују на то да се ради о ри-
туалу сахрањивања који се
примењивао у јамној култури.
Овакав ритуал симболизује
поновно рађање – покојник се
ставља у положај фетуса и по-
лива црвеним окером који
симболизује крв.

Скелет је пронашла архео-
лошка екипа Народног музеја
Панчево коју чине кустос-
-археолог Јелена Ђорђевић,
дипл. археолог у програму јав-
них радова Марија Ћуковић и
поменути кустос-археолог мр
Војислав Ђорђевић, руководи-
лац пројекта. Сам гроб се на-
лазио у унутрашњости рано-
средњовековне цркве чије су
темеље археолози настојали
да истраже.

Д. Младеновић

Тек други или трећи гроб у последњих 40 година у Војводини који је овако дислоциран

Девето издање манифеста-
ције „Глогоњска јесен” би-
ће приређено наредног ви-
кенда.

Најпре ће у суботу, 25.
октобра, од 19 сати, у Дому
културе бити одржано пре-
давање о технологији про-
изводње и прераде поврћа,
када ће говорити стручња-
ци са Института „Тамиш”.

Наредног дана, 26. окто-
бра, у 8 сати, на сеоској пи-
јаци ће бити отворена про-
дајна изложба поврћа. Пре-
ма речима Косте Требјеша-
нина, председника Удруже-
ња повртара „Глогоњ”, орга-
низатора манифестације,
цена купуса ће бити симбо-

лична – десет динара по ки-
лограму. Свечано отварање
је планирано за 10 сати, на
платоу испред Дома култу-
ре, а потом ће уследити кул-
турно-уметнички програм.
За то време ће Удружење
жена „Глогоњке” на пијаци
изложити пите, колаче и
друге ђаконије, а грађани ће
моћи да дегустирају и разне
специјалитете из казана –
свадбарски купус, сладак
купус са овчетином, ловач-
ки паприкаш...

Заинтересовани се могу
пријавити за такмичење у
бацању купуса с рамена, а
биће проглашен и највећи
купус. Ј. Ф.

У НЕДЕЉУ ДЕВЕТА „ГЛОГОЊСКА ЈЕСЕН”

Купус квалитетан,
цена – права ситница
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НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ У СУБОТУ, 25. ОКТОБРА

Хуманитарна акција за
Драгану Раданов

ИЗЛОЖБА РАСНЕ ЖИВИНЕ

Угледна манифестација 
Друштво одгајивача расне
живине, голубова, кунића и
птица Панчево приредиће 31.
велику изложбу у недељу, 26.
октобра. Као и прошле годи-
не, излагачи и сви заинтересо-
вани биће угошћени у двори-
шту Пољопривредне школе
„Јосиф Панчић”, на Новосе-
љанском путу 31.

Овог пута је изложба посве-
ћена младим узгајивачима, а
биће постављена и „специјал-
ка” структурних голубова, при
чему ће посебно место имати
панчевачки голуб – панука.
Сви који воле поменуте врсте
животиња моћи ће у недељу,
већ од раних јутарњих часова,

да учествују и на берзи која
важи за једну од најбољих у
Србији. Такође, од руковод-
ства Друштва смо сазнали да
птице које су заштићене и за-
коном забрањене за продају,
неће моћи да буду изложене.

С. Д.

ТРИБИНА ГРАЂАНСКЕ АКЦИЈЕ И ДОМА ОМЛАДИНЕ

Перфидни притисци на медије



Панчевачки Градски одбор
Покрета социјалиста најо-
штрије је осудио вандалске
нападе на пекаре у Сомбору,
Новом Саду и Старој Пазови и
упозорио да „сваки подметну-
ти пожар или бачени камен
отвара простор за угрожавање
српске заједнице
на простору Ко-
сова и Метохи-
је”, као и да „ша-
ље у свет крајње
негативну слику
о нашем народу
и држави”.

„Оно што се
нашим суграђа-
нима пре две но-
ћи десило, неприхватљиво је
свим грађанима и чин је
крајње неодговорних поједи-
наца који желе да наруше су-
живот становника Војводи-
не”, наводи се у саопштењу
ове странке и подсећа да је
Војводина мултиетничка сре-
дина с традицијом толеран-

ције, која представља наше
богатство.

Покрет социјалиста истиче
да се Војводина одувек поно-
сила свим својим народима и
националним заједницама,
језицима и писмима, а да су
се људи делили само на до-

бре и лоше. Ет-
нички мотивиса-
на мржња „апсо-
лутно је недопу-
стива и мора се
одлучно спреча-
вати и још од-
лучније санкци-
онисати”.

„Сваки грађа-
нин, без обзира

на то којој националној, вер-
ској или било којој другој за-
једници припада, мора бити
заштићен од оних којима су
нетрпељивост и мржња леги-
тимни обрасци понашања.
Око тих питања компромиса
нема”, подвлачи Покрет соци-
јалиста.

Панчевачко повереништво
Покрета „Двери” тражи од
градске власти да донесе од-
луку по којој се паркирање у
центру града не би наплаћи-
вало после 17 сати. По ми-
шљењу тог покрета, то би био
начин да се по-
ново оживи цен-
тар града, који је
скоро сасвим
опустео. Исто-
времено, „Две-
ри” предлажу да
се, као „апсолут-
но неморално”,
потпуно обуста-
ви плаћање пар-
кинга код дечјег диспанзера,
породилишта и старог право-
славног гробља.

„Грађани Панчева су запа-
зили да се стално проширује
зона наплате, чак и у делови-
ма града где за то, по нама,
нема никаквог смисла, уколи-
ко водимо рачуна о интереси-
ма грађана. Биће да је то ис-

кључиви интерес Паркинг-
сервиса. Овај ’јавни сервис’
(што би требало значити да је
у служби народа) у неким слу-
чајевима се понаша веома ба-
хато. Узмимо пример просто-
ра у градском језгру, испред

старе железнич-
ке станице крај
кеја, где је ово
предузеће неве-
што исцртало
паркинг по кал-
дрми и видно
оштећеном ко-
ловозу пуном
рупа. На том
месту паркинг

за грађане Панчева плаћа се
чак до 21 сат”, каже се у саоп-
штењу Повереништва.

„Двери” се питају и куда од-
лази сав тај новац „који отима
Паркинг-сервис од грађана” и
због чега „од тих пара нису
изграђени нови паркинзи, на
пребукираној Тесли или Со-
дари”.

рава и све остало што иде уз
власт: паре из државне касе,
бесплатну медијску промоци-
ју, понеку функцију, чланство
у управним одборима...

Зато никога и не треба да чу-
ди податак да у нашем репу-
бличком парламенту тренутно
седе представници 23 партије,
док их је у претходном (после
избора 2012. године), веровали
или не, било чак 45, што је био
европски рекорд! Нити би тре-
бало икога да чуди што уз све те
гомиле мењшевика и политич-
ких маргиналаца, који на вол-
шебан начин успевају да опста-
ну на сцени, обичан народ све
више губи интерес за политику.

Злуради кажу да ће се то
наставити, све док ствар у
своје руке поново не узму
бољшевици.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 23. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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Партијски лидери 
доживљавају странке
као личну, покретну
имовину

Циљ нових више 
није достизање 
цензуса, већ да се
пришљамче некој 
већој партији

После избора Санде Рашко-
вић Ивић за председника Де-
мократске странке Србије и
пошто је Војислав Коштуница,
оснивач и доскорашњи не-
спорни лидер, напустио
странку, из ДСС-а је отишла
читава екипа његовог такозва-
ног првог тима. Војиним сто-
пама су кренули Владета Јан-
ковић, Слободан Самарџић,
Александар Никитовић, Пре-
драг Протић, Бојана Алексић,
Мирослав Алексић, Зоран
Стојковић, Зоран Шами, Ми-
лан Радуловић, Никола Ла-
зић, Мириам Стојковић, Ду-
шан Будишин, Дејан Михај-
лов и многи други који су
убрајани или у осниваче
странке или у њене незаобила-
зне и „обавезне” функционе-
ре. А током прошлог викенда
ДСС су наводно напустила још
и 732 члана у Новом Саду.

Као разлог за ову бежанију
наведено је „одступање новог
председника од програма и
политике ДСС-а”, мада је сви-
ма јасно да је иницијална ка-
писла за то био састав новог
Главног одбора странке, иза-
браног 12. октобра, као и убе-
дљив пораз Милоша Алигру-
дића, Војиног фаворита.

Увређене фрајле
Подсетимо, претходно је и
Ненад Поповић, донедавно
потпредседник ДСС-а, такође
напустио странку и у међу-
времену већ основао нову:
Српску народну партију
(СНП).

Како је све кренуло, није не-
могуће да се на нашој политич-
кој сцени појави још једна пар-
тија, па по угледу на Тадићеву
Нову демократску странку (по-
тоњи СДП), сада формира и
„Нова демократска странка Ср-
бије”, која ће онда променити
име и постати, на пример,
„Традиционална републичка
трибина” (скраћено: ТРТ).

Шалу на страну, али већ се и
сасвим обични људи, без имало
аналитичког социолошког или

УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ СТРАНАЧКИХ РАСПАДА

ВРЕМЕ МЕЊШЕВИКА

ћањима присутних изговорио
Вук Драшковић када је на са-
станку руководства Српске
народне обнове (СНО – стран-
ка чији је председник био
Мирко Јовић из Нове Пазове),
остао у мањини. „Ааа, неће
мене више да прегласавају!”,
рече тада Вук и основа нову
странку.

Другим речима, од обнове
вишестраначког парламента-
ризма у Југославији и Србији,
партије које оснивају, њихови
лидери доживљавају као лич-
ну, покретну имовину. Тамо
где је шеф странке, тамо је и
партија. Када он нешто про-
мрмља, онда је то и партијски
програм. И тачка. Ако неко
има нешто против, нека иде и
прави своју странку. А ако
случајно остане у мањини, он-

ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Паркинг-сервис отима
новац од грађана

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Осуда вандалских 
напада на пекаре

Са штанда постављеног код
главног улаза у Зелену пија-
цу активисти Нове странке
су у суботу, 18. октобра, де-
лили флајере и објашњава-
ли нашим суграђанима се-
дам основних принципа по-
литике те партије, названих
„Нова мобилизација”.

– Овом акцијом желимо
да приближимо грађанима
вредности за које се Нова
странка залаже. То никако
не би смео да буде систем
непотизма, који је до сада
владао, као ни систем бира-
ња најгорих. Људи који нам
се обраћају и прилазе имају
једну заједничку примедбу,
а то је да глас обичног чове-
ка не може да се чује у по-
литичким странкама. И

управо то желимо да изме-
нимо, да склопимо договор
с грађанима – рекла је Мина
Божовић, члан панчевачког
повереништва Нове стран-
ке.

Истовремено, активисти
те партије спровели су малу
анкету са десет питања, чији
су први резултати, према
речима Мине Божовић, по-
ражавајући. Грађани већи-
ном одговарају да не верују
реформама Владе Србије,
да живе горе него раније, да
не очекују бољитак ни у
2016. години и да су против
умањења плата и пензија.
Једино су, кажу први пода-
ци, радом наших комунал-
них предузећа половично
задовољни.

НОВА СТРАНКА

Резултати анкете 
поражавајући

Иницијативни одбор Краји-
шког демократског форума
(КДФ) разуме настојања и
мере Владе Србије да смањи
буџетски дефицит и олакша
положај привредних субје-
ката, као и да се терет ре-
форме „дистрибуира на све
друштвене слојеве” – каже
се у саопштењу тог форума
и подвлачи да би се они бо-
гатији ипак морали оптере-
тити мало више.

„Слободни смо да скрене-
мо пажњу јавности на једну
чињеницу у вези с минулим
радом која је ’промакла’ па-
жњи и властима и народу.
Наиме, нови начин вредно-
вања минулог рада изгледа
да ће посебно оштетити
управо социјално најрањи-

вије друштвене категорије:
избјеглице, протјеране и ра-
сељена лица. Чињеница је
да су старије категорије на-
ведене популације морале
да мењају своја радна места
и поново се запошљавају у
Србији. Њима, по новом За-
кону о раду, неће бити вред-
нован минули рад пре расе-
љавања и избјеглиштва”,
упозорава КДФ.

Иницијативни одбор зато
сматра да би актуелна
власт морала имати „већи
сензибилитет за оне катего-
рије становништва које су
због ратних дешавања изгу-
биле све што су стицале го-
динама и морале да почну
од нуле”. Подршка и пози-
тивна дискриминација би у
том случају била „за њихо-
во добро и добро читавог
друштва” и помогла би у
процесу интеграције и вра-
ћања достојанства избегли-
цама, протеранима и расе-
љенима.

ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР КРАЈИШКОГ 
ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА

Избеглице оштећене
за минули рад

Демократска странка Ср-
бије је у суботу, 18. окто-
бра, на седници Главног
одбора окончала консти-
туисање својих централ-
них органа. Изабрани су
Председништво и Извр-
шни одбор странке, а
председник Извршног од-
бора је Андреја Младено-
вић, председник београд-
ског Градског одбора и за-
меник градоначелника
Београда. Први човек По-
литичког савета постао је
Душан Пророковић, а Са-
вета ресорних одбора
проф. др Александар По-
повић.

Из Панчева је у Извршни
одбор странке, на предлог
председника тог тела, иза-
бран Милош Ђурин. До сада
је ту функцију обављао Ти-
гран Киш.

Подсетимо, сада су чла-
нови Главног одбора Мили-
ца Маџаревић, Владимир
Деља, Миладин Шакић и
Милош Ђурин, а одговорне
страначке функције од
Панчеваца обављају још и
Мишо Марковић, као пред-
седник Окружног одбора за
јужни Банат, и Миладин
Шакић, који је члан Покра-
јинског одбора ДСС-а за
Војводину.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Ђурин у Извршном
одбору ДСС-а је само он, својом личном за-

слугом, на изборима победио
Милошевића, већ сличну не-
булозу и дан-данас понављају
његови приватни (и самозва-
ни) политички коментатори,
игноришући улогу широког
фронта који се називао Демо-
кратска опозиција Србије
(ДОС). А то је лепо илустро-
вао Милан Мирковић, леген-
дарни уредник наших новина,
који је после локалних избора
2000. године и убедљиве по-
беде те коалиције отприлике
написао: да је на неком би-
рачком месту било име њего-
вог мачора Тимотија и иза пи-
сало ДОС, и он би победио!

А шта кад дођу бољшевици?
Оно што се обичан свет такође
пита, јесте следеће: шта ће на
неким будућим изборима уоп-

политиколошког знања и једва
заинтересовани за политику,
уредно спрдају са овом поја-
вом. И сасвим основано питају
како је могуће да се они који су
унутарстраначке изборе изгу-
били такорећи двотрећинском
већином понашају као увређе-
не фрајле, још увек не могу да
схвате реалност, ни да разми-
сле о сопственим грешкама.
Подсећају и на ону народну по-
словицу која гласи: ако ти један
човек каже да си свиња, не оба-
зири се, ако ти два кажу исто,
замисли се, а ако ти каже цело
село, иди у обор и грокћи!

Мрмљање као партијски
програм
А предстојеће растакање јед-
не партије, као сада ДСС-а,
бар за нас у Србији, и није ни-
шта ново. Таквих примера би-
ло је сијасет. За разумевање
сличних појава можда би мо-
гла да послужи она „леген-
дарна” реченица коју је по се-

да је већина изневерила про-
грам, што је разлог за оснива-
ње нове партије.

Поуке једног мачора
Тако је било с поменутим Ву-
ком и СПО-ом, тако је било и
с Војиславом Шешељом (када
је основао Српску радикалну
странку), тако је било и с Дра-
гољубом Мићуновићем (када
је основао Демократски цен-
тар), тако је било и с Борисом
Тадићем (када је основао
НДС, односно СДП), па зашто
тако не би било и с Коштуни-
цом. А тај синдром, који би
стручњаци из медицине на-
звали губљењем контакта са
стварношћу, није карактери-
стичан само за наше странач-
ке лидере, већ и за читав чо-
пор улизица, лакеја, удворица
и пришипетљи који их прате
и на све начине га потхрањују.

На пример: није само не-
срећни Војислав умислио, па
чак и јавно изјављивао, како

ште тражити ови нови мењше-
вици, какви су Ненад Попо-
вић, са својом странком
(СНП), или можда Коштуница
с некаквим „Новим ДСС-ом”,
када сви заједно, и то с целим
оригиналним ДСС-ом, нису
успели да прескоче цензус и
уђу у парламент!?

Међутим, логика малих,
као и новоформираних стра-
нака, постала је сасвим друга-
чија. Наиме, њихов циљ више
није достизање цензуса, већ
идеја да се пришљамче некој
већој партији која ће сигурно
ући у парламент. А корист од
тога је обострана. Она већа
странка тако показује бирачи-
ма како не води искључиву
политику, већ представља
широке народне масе. Она
мања на тај начин обезбеђује
улазак у Скупштину бар свом
лидеру, а страначкој врхушци
макар некакво учешће у вр-
шењу власти. Дакако, осигу-

Страну припремио

Зоран
Спремо



Слаб одзив одборника и
никаква заинтересованост
јавности

Скупштина Панчева је, уз подршку
Програма за развој Уједињених на-
ција и финансијску помоћ Швајцар-
ске агенције за развој и сарадњу, у
среду, 22. октобра, одржала прво јав-
но слушање на тему „Стратегија раз-
воја Панчева 2014–2020”. Циљ је био
да одборници локалног парламента
и шира јавност добију додатне ин-
формације о процесу израде овог до-
кумента, приоритетима које страте-
гија садржи и начинима на које ће
најважнији средњорочни развојни
план Панчева бити спроведен.

Панчево је један од пет градова у
Србији у којима се спроводи овакав
начин расправе о битним питањима
за локалну заједницу, а у њој су уче-
ствовали представници Градске
управе и троје гостујућих експерата.
Панчевачка стратегија је од гостију
добила врло високе оцене, али је
утисак о јавном слушању мало по-
кварило то што је у скупштинској са-
ли било више радника Градске упра-
ве него одборника, а грађани се уоп-
ште нису појавили, иако су имали
прилику да поставе питања учесни-
цима. Истини за вољу, ни одборници
се нису прославили, јер је само двоје
имало шта да пита ауторе стратегије.

Тај документ представиле су Јеле-
на Новаков и Анђелија Цветић, која
је набројала планиране мере за по-
бољшање пословног амбијента у
Панчеву. Међу њима су оснивање
фонда за развој привреде, стална са-
радња градске власти с привредни-
цима, промовисање предузетни-
штва, активирање браунфилд лока-
ција и поправљање имиџа града.
Цветићева је додала како је у плану
да у догледно време буде основан
градски центар за грађевинске до-
зволе, али је нагласила да ће то зави-
сити од доношења новог закона о из-
градњи.

ХРОНИКА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Четвртак, 23. октобар 2014.
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Случај „Дрон” последњих седам дана
потреса Србију. Нажалост, спортска
приредба је још једном злоупотре-
бљена зарад политичких поена, а ко
зна који пут рачун су платили потпу-
но невини људи. Полупане и запаље-
не пекаре, углавном Албанаца и Го-
ранаца, доказ су колико смо као дру-
штво потонули. Оно што изненађује,
а требало би и додатно да упозори,
јесте податак да се скоро сваки ин-
цидент овим поводом догодио у Вој-
водини. С друге стране, умирује чи-
њеница да су сви виновници ових до-
гађаја похапшени, као и да је реч о
млађим особама које, вероватно, ни-
су организоване и не могу да угрозе
систем. Ипак, срамота остаје.

ГЕОРГЕ ПОМАНА, 
реализатор ТВ програма:

– Оно што је учињено власници-
ма пекара је за сваку осуду. То не
личи на нашу средину, а пре свега
мислим на Војводину. Одувек је
окружење било мултиетничко и
били смо прави пример доброг за-
једничког живота. Чуди ме да се то
десило. Оно што сада треба преду-
зети свакако су озбиљне казне за
починиоце ових недела, како се у
будућности нешто слично не би де-
шавало.

БИЉАНА НЕДЕЉКОВИЋ, пензионер:
– Нисам присталица искаљивања

беса на такав начин. С обзиром на
године изгредника који су учествова-
ли у инцидентима, пре бих рекла да
их је неко наговорио на то, него да су
они сами смислили да учине нешто
лоше. Нападнути су људи који у Вој-
водини живе деценијама, они су на-
ше комшије и не видим ниједан раз-
лог зашто би им неко наудио.

ИВАН КОВАЧЕВИЋ, 
професор физичког васпитања:

– Запалили су радње грађанима
Србије. Сви ти људи живе у овој зе-
мљи, плаћају порез, запошљавају
раднике и наше су комшије. Они си-
гурно не заслужују то што им се де-
сило. Нажалост, млади који су то
урадили акумулирају гнев, не раде
ништа и онда не чуди да баш они ре-
агују кад је реч о осетљивим догађа-
јима, а стиче се утисак као да једва
чекају да направе неки инцидент.

ЧЕДОМИР СТОЈАНОВИЋ, куглаш:
– Противник сам сваког вандали-

зма, а посебно кад се угрожавају љу-
ди који немају никакве везе с догађа-
јима који су били повод за напад на
њих. Албанци и Горанци који живе у
Србији се боре за парче хлеба као и

већина нас и гледају како да прежи-
ве. Власт мора да заштити све своје
грађане. Волео бих да држава реагује
правовремено, да се ти нападачи
приведу правди и казне примерено.

ЈАСМИНА ИЛИЋ, 
дипломирани економиста:

– Сви којима је запаљена имовина
или су на неки други начин оштећени
апсолутно немају никакве везе с де-
шавањем на фудбалској утакмици из-
међу Србије и Албаније и не могу ни
за шта ни бити криви. Већина њих је
већ веома дуго у нашој средини, то су
наше комшије и добро их познајемо.
Реч је о житељима Србије и ја их не
прихватам као људе неке друге наци-
оналности, већ као своје суграђане.

ДУШАН ХУЂЕЦ, пензионер:
– Могу само да се придружим свима

који су осудили тај вандалски чин у
којем је потпуно недужним људима
уништена имовина, а њиховим запо-
сленима угрожена егзистенција. На-
жалост, овог пута су цех платиле наше
комшије, добри људи код којих купује-
мо хлеб и које знамо деценијама. Оно
што је сигурно јесте да то нису заслу-
жили и треба им пружити подршку да
обнове имовину и наставе да раде.

Анкетирао С. Дамјанов

И. КОВАЧЕВИЋБ. НЕДЕЉКОВИЋ Ч. СТОЈАНОВИЋ Ј. ИЛИЋ Д. ХУЂЕЦ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СУ ПЕКАРЕ КРИВЕ?

Инциденти за сваку осуду

Г. ПОМАНА

Овога пута гледамо преко Тисе.
Није да имам нешто против
Бачке, далеко било! Мој дејка
јесте певао један бећарац („Аој,
Бачко, алај би те пљачко; тебе
крао, а Банату дао”), али то ни-
је у вези са овим.

Ужаснут сам (али заиста, не
као министар др Стефановић)
нападима на комшије и њихове
дућане, а све због једне блесаве
фудбалске утакмице и нечије
неслане шале од које је испала
„играчка – плачка”. Има, дакле,
још увек људи који су кадри
комшију да нападну, запале,
каменују и – зашто да не? –
опљачкају, убију или протерају
само зато што се другачије зове.
То је морално дно, дубље се не
може пасти; ко је то у стању да
уради – у стању је и све друго.
То је гамад.

У Срему и Банату, колико ви-
дим, чак ни у Београду, еј! тога
није било. Добро, имали смо и
ми таквих случајова, али давно.
Оно што је ту занимљиво, јесте
брзина с којом су ниске страсти
подјарене и подстакнуте. Ми-
нистри су одмах знали – без
иједног доказа или индиције –
да ко је ту крив; удворички ме-
дији прикључили су се одмах.
Показало се да је брзоплето оп-
тужен погрешан човек, али то
никоме није сметало да настави
с пљувањем. У складу с том бр-
зином, неки махнити клинци
одмах су осетили да је све допу-
штено – и преварили су се. Али

су кренули да лупају и пале, а
то је важно. Неко им је ставио
до знања (и преварио их) да је
сад тренутак. Добро: клинци су
глупи и неваспитани, натрче на
подвалу и заврше на полицији.
Кључна реч је то васпитање,
знате; оно домаће, из куће. Па и
оно улично, кад се – некада
давно – учио фер-плеј: не уда-
рати човека који је пао, ићи „је-
дан на један” у тучи, а не пет на
једног итд., знате већ на шта се
мисли.

Велики и меланхолични
Мирко Ковач (Бог му дао рај-
ско насеље!) написао је једном:
„Оно што сам дефинитивно уо-
чио, свих ових година откако
пишем, јест то да доброта нема
сљедбеника, а зло има” (Град у
зрцалу). Зло има следбенике, то
је истина, јер је лакше; јер је
друштвено пожељно; јер се у
зло и његову привлачност узда-
ју све власти. Добро је непопу-
ларна, неомиљена и уопште
проблематична ствар. Добрим
се баве ликови проблематични,
мисле својом главом, шичу на
свеца и уопште љуљају чамац,
уместо да завијају са чопором
кад хајка крене. Уосталом, то је
и најлакше: завијати са чопо-
ром и истицати се кад треба
разбити прозоре или запалити
комшијину пекару, јер је ком-
шија Албанац или Горанац (њи-
ма је то ионако свеједно).

Тако нам је било деведесе-
тих, а тако нам је и сада.

Гамад

ОДРЖАНО ПРВО ЈАВНО СЛУШАЊЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА МЕЂУ 

НАЈБОЉИМА У ЗЕМЉИ
Пише: Милош Васић

Највише похвала за садржај стра-
тегије изнео је др Слободан Милути-
новић, професор Универзитета у Ни-
шу. Он је рекао како је ово један од
најбољих локалних стратешких пла-
нова у држави и, уз неке ситније за-
мерке, предложио да буде названа
одрживом стратегијом, јер суштин-
ски заслужује такав назив.

Економиста Горан Николић је
оценио како је најбитније да свака
стратегија има неки ефекат, односно
да у локалној самоуправи подстакне,
пре свега, економски развој. Навео је
пример Раче, места код Крагујевца,
где су направљени кластери произ-
вођача јабука и цвећа, који су, уз по-
дршку општине, успели да на дужи
рок обезбеде садни материјал и пла-
сман производа на домаће и страно
тржиште. Николић је предложио да
Панчево направи кластер произво-
ђача житарица.

Слађана Грујић, стручњак за еко-
номски развој у Сталној конференци-
ји градова и општина, дала је неколи-
ко практичних савета како да Страте-
гија развоја Панчева буде применљи-
вија. Предложила је да се направе ак-
циони планови спровођења стратеги-
је, чији задатак би био да поједноста-

ве мере садржане у најважнијем раз-
војном плану нашег града.

Часлав Јараковић, одборник СПО-а,
поставио је питање зашто се у стра-
тегији не помиње оснивање град-
ских општина. Јелена Новаков је од-
говорила како тим за израду тог до-
кумента није имао политички став
власти о том питању, а и проценио
је да за тако нешто не би било до-
вољно новца у буџету. На питање Зо-
ре Коларски, одборнице ДС-а, да ли
је планирано проширење прихвати-
лишта за псе и мачке одговорила је
Анђелија Цветић, рекавши да ће то
бити предмет плана капиталних ин-
вестиција.

Градоначелник Павле Раданов је
оценио да је ово јавно слушање вели-
ки допринос јавности рада локалних
органа власти, а о стратегији развоја
града је рекао да представља изузе-
тан допринос обезбеђивању економ-
ског и сваког другог напретка локал-
не средине.

Д. Вукашиновић

Савет Јужнобанатског управног
округа разматрао је на седници одр-
жаној прошлог четвртка, 16. октобра,
низ актуелних тема, које су се тицале
проблема у вези с појавом сточне бо-
лести „плави језик”, рада републич-
ких инспекцијских служби у нашем
региону, модернизације система оба-
вештавања и узбуњивања, и пројекта
изградње ауто-пута ка Румунији.

Зоран Тасић, начелник округа, из-
јавио је након састанка да је догово-
рено да локалне самоуправе уложе
око 400.000 динара ради конкуриса-
ња за средства из Европске уније ко-
ја би била употребљена за успоста-
вљање ефикасног система обавешта-
вања и узбуњивања у целом јужном
Банату. Начелник је објаснио како је
то нужно јер су поплаве показале да
би последице биле мање да је посто-
јао такав систем.

Циљ је да се унапреди комуника-
ција између команданата локалних

штабова за ванредне ситуације с на-
челником округа, који је командант
штаба за овај регион. Средства за то
ће бити затражена од ЕУ, јер нераз-
вијене општине, каквих је већина у
Јужнобанатском округу, немају нов-
ца за те намене.

Тасић је најавио да ће до краја го-
дине министри саобраћаја Србије и
Румуније потписати протокол о заин-
тересованости за изградњу ауто-пута
кроз јужни Банат који ће повезивати
Београд и Темишвар. Тај документ је
основа за израду студије о изводљи-
вости, коју ће финансирати ЕУ, а ко-
штаће од 12 до 15 милиона евра.

Румуни су веома заинтересовани
за градњу те саобраћајнице, јер би то
била најбржа веза италијанских ком-
панија које послују у тој земљи с лу-
ком у Бару, а локалне самоуправе из
јужног Баната у том послу виде мо-
гућност за сопствени развој.

Д. В.

ОДРЖАН САВЕТ ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА

Разматране актуелне теме



радну групу ради реализације
тог посла, у коју су, поред ње-
них званичника и челника
двеју заинтересованих фирми
из Србије и Емирата, ушли и
представници неких наших
предузећа што се баве произ-
водњом лаких авиона и ком-

четком лета, један од челника
„Мубадале” рекао је да га не
занимају ни авиони ни ком-
позитни материјали јер тога
имају у изобиљу, а фирми ко-
ја се бави уређењем ентерије-
ра поручио је да се обрати
авио-превознику „Етихаду”.

Четвртак, 23. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 

6 ЕКОНОМИЈА

Последњи разговори
о прављењу делова
за „боинг” и „ербас”
одржани пре пет 
месеци

Запослени у Фабрици авиона
„Утва” спадају у оне који су
имали ту несрећу да у медији-
ма прате разна оптимистична
обећања врха државе о томе ка-
ко ће стићи арапски долари, а у
пракси нису ништа од тога ви-
дели. Због тога у делу јавности
постоји утисак да је реч о бајка-
ма неких српских политичких
Шехерезада чији је циљ да за-
варавају бирачко тело како би
што дуже остале на власти.

О „Утвином” несуђеном по-
слу с компанијом „Мубадала”
из Уједињених Арапских Еми-
рата више информација се мо-
же добити незванично него
што су званични извори
спремни да открију. Имејл с
питањима о томе који је „Пан-
чевац” по други пут послао
Министарству привреде и овог
пута је остао без одговора, тако
да није јасно да ли се о наја-
вљеној сарадњи мултинацио-
налне корпорације и панче-
вачке фабрике и даље разми-
шља или се од тога одустало.

Познато је да су представни-
ци „Мубадале” долазили неко-
лико пута у панчевачку авио-

Само Панчево нема
своју робну марку

Почели тродневни
сусрети привредника
из Србије, Румуније,
Чешке и Републике
Српске

Досадашњи резултати реали-
зацијe прекограничног про-
јекта „Made in Banat” предста-
вљени су у Регионалној при-
вредној комори Панчево у че-
твртак, 16. октобра. Партнери
у овом програму промоције
карактеристичних банатских
производа из српског и румун-
ског дела ове регије су регио-
налне привредне коморе из
Зрењанина, Панчева, Кикин-
де, као и Комора за трговину,
индустрију и пољопривреду из
Темишвара, која је носилац
пројекта.

Драган Босиљ, председник
панчевачке коморе, рекао је
да су циљеви ове сарадње с
Румунијом побољшање рада
предузећа с обе стране грани-
це, поспешивање сарадње
двеју привреда, те промоција
локалних производа. Тада је
представљен и жиг новог
бренда „Произведено у Бана-
ту”, за који ће се у наредном
периоду борити српска и ру-
мунска предузећа.

– Успостављањем новог
бренда желимо да потрошачи-
ма покажемо квалитет наших
производа и да их убедимо да
уместо увезене робе почну да
купују домаћу – рекао је Бо-
сиљ.

Банатски производи
Он је додао да је пројекат по-
држан новцем из Европске
уније и да је њиме обезбеђено
бесплатно брендирање за је-
данаест производа, шест са
српске и пет с румунске стра-
не. Међу нашим кандидатима
су продукти „Алеве” из Новог
Кнежевца, Кикиндског мли-
на, зрењанинског „Дијаман-
та” и рибњака „Ечка”. Панче-
во још увек није одлучило ко-
га ће кандидовати за добијање
ознаке „Made in Banat”.

Он је нагласио да компа-
нију коју води занимају ис-
кључиво машински делови
за „Ербасове” и „Боингове”
авионе који би се правили у
Панчеву. Додао је да Емира-
ти и та два произвођача пут-
ничких авиона имају уговор
по коме ће „Етихад” и авио-
компаније у којима он има
власништво у наредних 20
година купити авионе у
вредности од 100 милијарди
долара, од чега ће пет проце-
ната, или пет милијарди до-
лара, бити исплаћено у ре-
зервним деловима.

Колико је познато, „Муба-
дала” није била заинтересо-
вана за стратешко партнер-
ство, па самим тим ни за ин-
вестирање у „Утву”, већ за
чист пословни однос. То зна-
чи да би новац за надоградњу
постојећих и куповину нових
машина морала да обезбеди
држава или нека њена фир-
ма. Последњих пет месеци
није било званичних састана-
ка радне групе или неких
других на којима би се гово-
рило о овој идеји, па јавности
и радницима авио-индустри-
је остаје само да нагађају да
ли је ово још једна у низу не-
реалних најава, или се чека
да „Утва” добије власника ка-
ко би се разговори наставили
с јаснијих позиција.

Д. В.

ОТВОРЕНА ЧЕТВРТА ПРИВРЕДНА ИЗЛОЖБА У ПАНЧЕВУ

ПРОМОВИСАН БРЕНД „MADE IN BANAT”
Остала предузећа која су за-

интересована за то да њихови
производи носе ову робну мар-
ку могу рачунати да ће новцем
од пројекта који финансира
ЕУ бити покривен највећи део
трошкова брендирања.

Момчило Николић, пред-
седник привредне коморе из
Зрењанина, истакао је да се
стварањем новог бренда пове-
ћава профитабилност фирми

Присутнима су се обратили гра-
доначелник Павле Раданов и
председник Привредне коморе
Панчева Драган Босиљ, који је
као главни проблем домаћег
тржишта истакао слабу конку-
рентност наших предузећа.

Борба за живот

Миливоје Милетић, председ-
ник Привредне коморе Срби-
је, похвалио је привреднике и

ге, остваре  пословне контакте
с колегама из региона, те уче-
ствују на стручним скуповима
чији је циљ подстицање ко-
мерцијалне активности.

Међународно дружење

Подстакнути промоцијом брен-
да „Made in Banat” новинари су
спровели кратку анкету међу
неким од излагача о томе који
производи по њиховом ми-

КОНАЧНО УСВОЈЕН ПЛАН 

РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ „АЗОТАРЕ”

Корак фабрике у нови
живот?

ЈОШ ЈЕДНОМ О АРАПСКОМ ПОСЛУ ЗА „УТВУ”

Држава упорно ћути

ЕУ плаћа да српски,
словеначки 
и хрватски 
синдикалисти уче о
учешћу радника у
управљању фирмама

Савез самосталних синдиката
Панчева ће са сличним синди-
калним организацијама из
Словеније и Хрватске учество-
вати у пројекту „ДЕМИНЕ –
подстицање укључивања за-
послених у предузетништво
кроз промоцију закона
Европске уније у тој обла-
сти”. Панчевачки синдика-
листи ће бити партнери ко-
легама из Савеза слободних
синдиката Марибора и Саве-
за самосталних синдиката
Крапине, а у реализацији тог
пројекта учествоваће и при-
вредне коморе Марибора,
Крапине и Панчева.

Синдикалисти и посло-
давци из три суседне држа-
ве ће у наредних годину да-
на промовисати модел уче-
шћа запослених у процесу

одлучивања у предузећима
кроз предавања, радионице
и штампање информатив-
ног материјала о тој теми. У
компанијама развијених
европских земаља попут
Немачке и у Скандинавији
постоје савети запослених
преко којих радници тих
предузећа утичу на послов-
ну политику својих посло-
даваца.

Делује иронично да синди-
кати који су у бившој Југосла-
вији учествовали у примени
Кардељевог самоуправљања
и радничких савета сада тре-
ба измењену верзију тог мо-
дела поново да уче и „увозе”
са Запада. За прилике дома-
ћег „дивљег” капитализма го-
тово невероватно делује
пракса да акционари великих
компанија, попут „Мерцеде-
са” или BМW-а, своје развој-
не планове дају на потврду
саветима запослених, који
могу да их одбију уколико
сматрају да се косе са интере-
сима компаније или њених
радника.

Д. В.

ПАРТНЕРСТВО СИНДИКАТА ПАНЧЕВА, 

МАРИБОРА И КРАПИНЕ

Враћају самоуправљање

индустрију, и то у друштву
Млађана Динкића, бившег
министра привреде, или неког
од његових сарадника. Један
од њих био је Ивица Којић, та-
да државни секретар у Мини-
старству привреде, а сада шеф
кабинета премијера Алексан-
дра Вучића. Наши извори го-
воре да је држава формирала

позитних материјала, те уре-
ђењем ентеријера.

Због чега су се они ту на-
шли, није познато, али извори
„Панчевца” наговештавају да
је присуство поменутих при-
ватних фирми дало известан
тон неозбиљности овом послу.
Наиме, на последњем састан-
ку радне групе, одржаном по-

Апелациони суд 
одбацио жалбе 
бивших власника 
и потврдио трећу
верзију УППР-а

Привредни апелациони суд
у Београду потврдио је ре-
шење Привредног суда у
Панчеву којим је усвојена
трећа верзија Унапред при-
премљеног плана реоргани-
зације за „ХИП–Азотару” и
одбацио све жалбе повери-
лаца. Ову информацију је
потврдио Горан Пејчић, ге-
нерални директор фабрике
минералних ђубрива. Он ни-
је желео да коментарише
вест, али је додао како ће о
приватизацији панчевачког
предузећа сада одлучивати
Агенција за приватизацију и
Влада Србије.

Стечајни судија у Панчеву
Сперанца Јанчић први пут је
донела решење о усвајању

УППР-а још 28. марта 2012,
али су од тада поједини по-
вериоци два пута обарали
ове акте пред апелацијом у
Београду. Најупорнији међу
њима били су бивши прива-
тизациони власници – ли-
тванске компаније „Арви” и
„Санитекс” и београдски
„Универзал холдинг”.

Агенција за приватизацију
је с њима раскинула купо-
продајни уговор у јануару
2009. због неиспуњавања
уговорних обавеза, а спрове-
дена је и истрага због тога
што су те компаније продале
„Азотарин” погон Карбамид

2 под сумњивим околности-
ма. Током истраге био је
ухапшен Душан Ступар,
власник „Универзала”, али
је он касније пуштен, а ис-
трага се више не помиње у
јавности иако је премијер
Александар Вучић тврдио да
ће држава испитати све
спорне приватизације.

Потврђивање УППР-а тре-
ба да омогући фабрици ми-
нералних ђубрива да реши
проблем дуговања и тако се
припреми за приватизацију.
Душан Бајатовић, директор
„Србијагаса”, коме је пове-
рено управљање „Азотаром”,
раније је помињао докапи-
тализацију као модел прива-
тизације те фирме. На тај
начини би требало да буде
обезбеђено нешто више од
80 милиона евра за инвести-
рање у модернизацију пого-
на и проширење капацитета.

Бајатовић је изнео да би
стратешки партнер морала

да буде компанија којој је
производња ђубрива основ-
на делатност и која може да
обезбеди јефтинији гас, што
је основна сировина за „Азо-
тару”. „Панчевац” је недавно
пренео незваничне инфор-
мације из поузданих извора
да постоји неколико страних
компанија заинтересованих
за улазак у стратешко парт-
нерство с нашом фабриком.
Требало би да се с коначним
усвајањем плана реоргани-
зације створе услови да се
овај посао реализује и тиме
предузеће спасе од стечаја.

Д. В.

у региону и отварају се врата
великих страних тржишта.
Нагласио је да је најважније
то што ће таква робна марка
опстати на тржишту.

У склопу пројекта одржано је
и неколико радионица и сајмо-
ва, а један од њих отворен је у
среду, 22. октобра, у панчевач-
ком Дому војске. Генерални по-
кровитељ Четврте привредне
изложбе је Влада АП Војводине,
а организатори су град Панчево
и Регионална привредна комо-
ра Панчево. Акценат изложбе
која ће трајати до 24. октобра
стављен је на промовисање но-
вог бренда „Made in Banat”.

предузетнике, јер раде упркос
бројним ограничењима и про-
блемима и позвао их је да
преко удружења и комора
упуте своје иницијативе за по-
прављање таквог стања. Наја-
вио је да ће наредне недеље
бити покренуто питање како
да теме од интереса за дома-
ћи пословни свет буду присут-
није у јавности, што би треба-
ло да допринесе лакшем ре-
шавању тешкоћа с којима се
привредници суочавају.

Током три сајамска дана,
на четрдесет штандова уче-
сници имају прилику да пред-
ставе своје производе и услу-

шљењу карактеришу овај реги-
он. Зрењанинци су навели сла-
нину, а учесници привредне
изложбе из других крајева Ср-
бије су као адуте банатске ре-
гије навели делиблатски мед,
шунку и штрудлу.

Последњег дана сајма, у пе-
так, 24. октобра, биће органи-
зован базар где ће занатлије и
удружења грађана из јужног де-
ла Баната која се баве израдом
рукотворина моћи да продају
своје производе. Сајам има ме-
ђународни карактер јер су међу
учесницима привредници из
Румуније, Чешке и Републике
Српске. А. Баба

Пројекат подржан новцем из Европске уније



Издвајају се наставак аутома-
тизације производног процеса
на низу примарних и секун-
дарних рафинеријских постро-
јења, уградња најмодернијих
система за оптимизацију саго-
ревања на пећима (обезбедиће
се енергетска уштеда) и поста-
вљање затвореног система дре-
нирања и затвореног система
узимања узорака. Овај послед-
њи пројекат, поред еколошких
користи, обезбедиће већу про-
дукцију белих деривата и сма-
њиће се губици.

Тридесет три 
пројекта из области 
инвестиционог 
одржавања

Вредност посла 
близу 1,9 милијарди
динара

Нафтна индустрија Србије
успешно је завршила додатну
модернизацију рафинериј-
ских капацитета у Панчеву,
која је реализована у оквиру
планског ремонта започетог
почетком септембра. Према
речима надлежних из НИС-а,
рафинерија у нашем граду ће
у наредном периоду, по окон-
чању свих радова, повећати
продукцију квалитетних де-
ривата, а процеси производње
биће на још вишем нивоу. По-
ред тога, ремонт ће омогући-
ти још поузданији рад рафи-
неријских постројења – стоји
у саопштењу руско-српског
нафтног гиганта.

Све активности током додат-
ног осавремењавања у Рафине-
рији нафте Панчево у потпуно-
сти су биле усклађене с дома-
ћим и европским еколошким
прописима. НИС је за ремонт
погона (текуће редовно одржа-
вање) и нове инвестиције из-
двојио близу 1,9 милијарди ди-
нара. Панчевачки нафтни ги-
гант повећаће производњу ди-
зела, млазног горива и бензина
врхунског квалитета стандарда
евро 5, чиме ће ова компанија
бити спремна да одговори по-
већаним потребама тржишта у
региону и Европској унији.

Оптимизација и уштеда
Такође, током планског рафи-
неријског ремонта настављена
је модернизација капацитета и
у протеклих месец дана завр-
шено је више од 70 пројеката,
од чега се 33 пројекта односе
на инвестиционо одржавање.

ППООББООЉЉШШААЊЊЕЕ ССТТРРУУККТТУУРРЕЕ ППРРООИИЗЗВВООДДАА

– Стални задатак компаније је побољшање структуре рафи-

неријских производа у складу са захтевима купаца на тр-

жишту, што смо испунили и током септембарског планског

ремонта кроз повећање продукције најквалитетнијих дери-

вата. Како бисмо унапредили ефикасност производних про-

цеса, паралелно смо завршили контролу, замену рафине-

ријске опреме и додатну модернизацију, строго поштујући

прописе заштите животне средине, индустријске безбедно-

сти и безбедности и здравља на раду – изјавио је за „Пан-

чевац” Синиша Стокућа, руководилац ремонта у РНП-у.

Члан Градског већа Миодраг
Радојковић у среду, 22. окто-
бра, у Зеленом салону Градске
управе, свечано је уручио уго-
воре средњим школама који-
ма су одобрене финансије за
опремања стручних кабине-
та. Реч је о већ традиционал-
ној подршци Града струч-
ним школама кроз реализа-
цију „Програма за унапређе-
ње конкурентности средњих
школа путем опремања ка-
бинета и радионица за изво-
ђење практичне наставе”.
Већ трећу годину заредом ло-
кална самоуправа издваја но-
вац с циљем да се обезбеде
неопходна наставна средства
која ће омогућити боље струч-
но усавршавање средњошкола-

ца. Ове године је одобрено
укупно два милиона динара.
До сада је за развој образовања
по овом програму из буџета из-
двојено шест милиона динара.

Пројекат Техничке школе
„23. мај”, који се односи на
опремање кабинета за извођење
практичне наставе за фризере и
графичаре, биће суфинансиран

са 92.000 динара. У Медицин-
ској школи „Стевица Јовано-
вић” биће опремљен кабинет за
рачунарство и информатику, а
за реализацију тог посла Град је
издвојио око 500.000 динара.
Машинској школи Панчево је
за набавку нове кабинетске
опреме на смеру за компјутер-
ско управљање, машинску об-
раду и мехатронику одобрено
око 400.000 динара. Економ-
ско-трговинска школа „Паја
Маргановић” добиће савремену
учионицу за припремање хране
(трошкови око 550.000 дина-
ра), а ђацима Електротехничке
школе „Никола Тесла” биће
осавремењен кабинета за изво-
ђење вежби и практичне наста-
ве (око 500.000 динара).

ГРАД ПОМАЖЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Опремање кабинета средњих школа

Фабрике из јужне индустриј-
ске зоне поново су на неколи-
ко сати угрозиле животну сре-
дину и здравље људи. Током
ноћи 20. октобра и јутра 21.
октобра градски мониторинг
систем – мерна станица на Ва-
трогасном дому – у два навра-
та је измерио високе вредно-
сти укупних угљоводоника.

Према речима надлежних
из Секретаријата за заштиту
животне средине, континуал-
ни мерачи квалитета ваздуха
забележили су у понедељак
увече, 20. октобра, повишене
концентрације укупних угљо-
водоника (пик у трајању од два

сата, око 760 микрограма по
метру кубном). Наредног да-
на, у уторак 21. октобра, у пре-
подневним часовима, анали-
затор на Ватрогасном дому по-
ново је регистровао једноча-
совно енормно загађење, овог
пута од око 670 микрограма
по метру кубном. Све остале
загађујуће материје биле су
испод дозвољених граница.
Вреди напоменути да држава
није прописала граничне
вредности за укупне угљоводо-
нике, нити то намерава. С дру-
ге стране, по старом добром
обичају, загађивачи, тј. дежур-
ни у фабрикама, обавестили су

јавност да су све активности у
процесним системима текле у
складу с прописима лиценцо-
ра, тј. није било испада или за-
стоја у производњи.

Покрајински инспектор Ши-
мон Банчов, након извршеног
контролног прегледа, нагласио
је да су надлежни у Рафинери-
ји поступили по утврђеној
процедури која је предвиђена
у оваквим ситуацијама и пре-
кинули претакање бензина у
„Петрохемији”. Након тога је
концентрација укупних угљо-
водоника нагло пала. Међу-
тим, та делатност је наста-
вљена у уторак, 21. октобра, у

раним јутарњим часовима, и
већ око 10 сати поново је до-
шло до скока укупних угљо-
водоника. На сву срећу, вре-
менски услови су се проме-
нили, а самим тим и правац
ветра, тако да је ваздушна
струја однела отрове из Пан-
чева. Претакање није преки-
дано и читав посао је завршен
око 22 сата.

Четвртак, 23. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЗАВРШЕН ПЛАНИРАНИ РЕМОНТ ПАНЧЕВАЧКЕ РАФИНЕРИЈЕ

ПОУЗДАНИЈИ И ЕФИКАСНИЈИ РАД

Ученици и наставници ОШ
„Бранко Радичевић” обеле-
жили су Светски дан хране
прошлог четвртка, 16. окто-
бра, у холу школе. Ово је већ
шеста година заредом како
та образовна установа слави
тај дан и афирмише здраву
исхрану. Према речима ор-
ганизатора, овогодишња ма-
нифестација представља и
почетак обележавања Дана

толеранције, па је због тога
тема сајма хране била „Ку-
хиње националних зајед-
ница”.

Ђаци и наставници су
имали прилику да пробају
традиционалне специјалите-
те мађарске, румунске, ру-
синске, ромске, албанске,
македонске, горанске, руске,
бошњачке, чешке, словачке
и немачке кухиње.

СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

Специјалитети 
заједница

АЕРОЗАГАЂЕЊЕ: СЛУЧАЈ ПРЕТАКАЊЕ

Испаравање сировог бензина

Реализован је низ нових улагања у савременију рафинеријску опрему

у савременију рафинеријску
опрему – попут контроле ис-
правности више од 10.000
мерних инструмената и 600
сигурносних вентила. Очи-
шћено је више од 150 разме-
њивача топлоте различитих
флуида, који представљају
кључни део у процесу рафи-
неријске прераде. Почетком
септембра је завршена и тре-
ћа фаза модернизације ауто-
пунилишта, чиме је омогу-
ћен најмодернији утовар де-
ривата. Проширени су капа-
цитети за савремени утовар
цистерни с доње стране и
осaвремењен је утовар мазу-
та, чиме се спречава испара-
вање угљоводоника у атмос-
феру. Истовремено је аутома-
тизована вага, што омогућава
лакши и ефикаснији рад ауто-
-пунилишта.

Радове на планском ремон-
ту обављало је преко 2.000
радника. Кључне послове су
радили запослени из Блока
Сервиси, а из Блока Прерада
било је ангажовано више од
300 запослених.

Министарство пољопривре-
де и заштите животне среди-
не донело је одлуку о суфи-
нансирању пројеката удру-
жења и других организација
цивилног друштва у области
заштите животне средине у
2014. години. Међу њима је
и еколошки програм панче-
вачког Покрета горана и во-
лонтера који је посвећен
разврставању комуналног
отпада. Како стоји у допису
надлежног министарства,
држава је издвојила 668.000
динара за обуку будућих
едукатора.

Циљеви овог државног
програма пружања подршке
удружењима и организаци-
јама цивилног друштва у
области заштите животне

средине јесу јачање свести о
значају заштите животне
средине и реализација про-
јеката којима се доприноси
заштити и унапређивању
животне средине. Право
учешћа су имали удружења,
задужбине и фондације који
су уписани у Регистар Аген-
ције за привредне регистре
Републике Србије. Међу
изабраним пројектима су
углавном они који се односе
на заштиту природе, зашти-
ту вода, управљање отпадом
и климатске промене. Др-
жава је издвојила 26 милио-
на динара, од чега је шест
милиона намењено финан-
сирању оних програма који
се односе на спровођење
Архуске конвенције.

ЕКО-КОНКУРС

Разврставање отпада

Поводом обележавања Свет-
ског дана акције против
климатских промена, Се-
кретаријат за заштиту жи-
вотне средине организоваће
у петак, 24. октобра, демон-
страцију рада соларних па-
нела и ветрогенератора за
ученике Машинске школе
Панчево. Са ученицима тре-

ћег и четвртог разреда смера
мехатроника разговараће
Владимир Деља, члан Град-
ског већа задужен за зашти-
ту животне средине и одр-
живи развој, и Олга Шипо-
вац, секретар Секретаријата
за заштиту животне средине
Градске управе Панчева. Ђа-
ци ће имати прилику да ви-
де како се пуне аутомобили

који се крећу на електрични
погон и како је конструисан
деветопанелни соларни пу-
њач, као и да чују бројне ко-
рисне занимљивости у вези
са акцијама против климат-
ских промена.

Глобалној кампањи обе-
лежавања Светског дана ак-
ције против климатских

промена прикључило се ви-
ше од 2.000 градова из више
од 150 земаља. Ова акција
има циљ да подстакне свет-
ске лидере да предузму од-
лучујуће кораке у борби
против климатских проме-
на кроз смањење емисије
угљен-диоксида као једног
од најзначајнијих гасова
стаклене баште.

ГЛОБАЛНА КАМПАЊА

Против климатских
промена

У оквиру ове, додатне сеп-
тембарске модернизације ре-
ализовано је и девет инвести-
ција у области електроснабде-
вања које се односе на замену
опреме савременијом у тра-
фостаницама. Према речима
менаџмента, то ће допринети
поузданијем и безбеднијем
раду рафинерије.

Ауто-пунилиште, трећа фаза
Поред тога, реконструисани
су котлови у Енергани и реа-
лизован је низ нових улагања



Иницијатива за инклузију
„ВеликиМали” приредила
је трећи пут у нашем граду
„Инклузивни дан” у понеде-
љак, 21. октобра, испред
Градске управе. Том прили-
ком су изведени перфор-
манс и луткарска представа
„Другачији? Па шта!”, која
је настала током дводнев-
них радионица одржаних
прошлог викенда у „Аполу”,
у којима су учествовали
млади људи са сметњама у
развоју, активисти удруже-
ња „ВеликиМали” и члано-
ви трупе „Кловнови без гра-
ница” из Италије.

Један од учесника радио-
ница – Лазар Сретеновић,
који је ометен у развоју, већ
дуги низ година је активан у
оваквим програмима.

– Припреме су најбитније.
Од малих ногу радим овакве
ствари и трудим се да пома-
жем другој деци. Волим да
глумим, учествовао сам у

једној представи, а сад спре-
мамо и другу – рекао је он.

Трупа „Кловнови без гра-
ница” већ пети пут је у на-
шем граду. Реч је о органи-
зацији која није политички
оријентисана, а Долимано
Амилкаре, један од чланова
те трупе, рекао је да су глав-
ни циљеви ширење једнако-
сти и помоћ деци чија су
права угрожена.

Како је објаснила Марија-
на Марић из удружења „Ве-
ликиМали”, радионице одр-
жане у „Аполу” део су про-
грама „Партиципација кори-
сника = квалитетна услуга”,

који подржава Град Панчево,
док се „Инклузивни дан” ор-
ганизује у оквиру пројекта
„Подршка имплементацији
инклузивног образовања у
Србији”, који финансира „Ci-
vil Rights Defenders”. Он је
почео да се спроводи 2012.
и завршава се ове године у
децембру.

У нашем граду 
Црвени крст 
организовао чајанке,
изложбу и радионице

Тим за борбу против трговине
људима Теренске јединице
Црвеног крста организовао је
прошле недеље дводневну ма-
нифестацију поводом Европ-
ског дана борбе против трго-
вине људима – 18. октобра. У
петак, 17. октобра, чланови
тог тима дружили су се током
целог дана са суграђанима и
разговарали с њима о тргови-
ни људима, на чајанкама одр-
жаним у четири кафића: ка-
фе-бару „Амарето”, кафеу
„Воз”, клубу „Двориште” и
„Штабу Погон”. Сава Весели-
новић, координатор Тима за
борбу против трговине људи-
ма, рекао је да су едукатори
задовољни одзивом људи, а
било их је око тридесеторо.
Чајанка је организована под
покровитељством „Делхаизе
групе Србија”, која у свом
асортиману има производе
(чај који су суграђани могли
да пробају) настале на прин-
ципима фер трговине.

Истог дана у Дому омлади-
не је отворена изложба фото-

ЕВРОПСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Број жртава радне експлоатације у порасту

У Радиолошкој служби Оп-
ште болнице дневно се мамо-
графом сними око петнаест
жена. Преглед врши техничар
и за сваку жену се праве по че-
тири снимка, а резултате чита-
ју радиолози. Др Бранка Вуја-
синовић, начелница Радиоло-
шке службе, каже да се овај по-
сао често отегне јер се снимци
гледају преко диска, а софтвер-
ски програм је врло спор. Ре-
зултати за дванаест жена, како,
примера ради, каже наша саго-
ворница, читају се најмање три
сата. Ипак, жене добијају изве-
штаје у року од две недеље, а
уколико се налаз шаље на до-
датно читање, на резултате се
може чекати и до два месеца.

Др Наташа Станков обја-
шњава због чега су превентив-

Пише: Д. Јоцовић
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Свест жена о значају
превентивних 
прегледа порасла

Лекари кажу да су превентив-
ни прегледи једини начин да
се рак дојке открије на време,
када је прогноза излечења до-
бра. Та врста тумора је тре-
нутно водећа малигна болест
код жена, како у развијеним
земљама, тако и у земљама у
развоју, а на стопу оболевања
се не може много утицати.
Међутим, наша земља је спе-
цифична по великом броју
смртности од рака дојке, јер
се жене јаве лекару када је бо-
лест већ узнапредовала. Због
тога су превентивни прегледи
од изузетне важности.

Национални програм за ра-
но откривање рака дојке по-
чео је да се спроводи у Панче-
ву фебруара ове године и већ
је дао добре резултате. Скри-
нинг координишу три здрав-
ствене установе: Завод за јав-
но здравље, Дом здравља и
Општа болница. На снимања
је до сада позвано око 3.800
жена, њих 3.500 се одазвало, а
1.500 је прегледано. Добра
вест је да је откривен само је-
дан малигни тумор, а било је
и неколико сумњивих налаза.

Дом здравља Панчево заду-
жен је за позивање жена и да-
вање упута за мамографију.
Како је објаснила др Наташа
Станков, гинеколог Службе за
здравствену заштиту жена До-
ма здравља Панчево и коор-
динаторка за спровођење про-
грама, снимања се обављају у
радиолошким службама До-
ма здравља и Опште болнице.
Налази се читају два пута, а
сумњиви снимци се шаљу на
треће читање у Радиолошку
службу Клиничког центра
Војводине. На основу њихо-
вих препорука, према речима
наше саговорнице, уколико је
то потребно, спроводе се до-
датне дијагностичке методе.

Страну припремила 
Ивана 

Предић

Рудник здравља

Пeчене јабуке
ППооттррееббнноо:: Килограм јабука, 60 грама бадема, 60 грама сувог

грожђа, шест кафених кашика меда и кафена кашика млевеног

цимета.

ППррииппррееммаа:: Јабукама скинути капице, па их полако издубити и из-

вадити семенке (пазити да се не пробуши дно). Бадеме крупни-

је исећи и помешати са сувим грожђем и медом. Том смесом пу-

нити јабуке. Пуњене јабуке и капице поређати у плех, на папир за

печење. Пећи у загрејаној рерни 30 минута на 200 степени.

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

се јави изабраном лекару, ко-
ји је упућује у Онколошки
диспанзер. Зависно од година
пацијенткиње, онколог пред-
лаже да се уради ултразвук
или мамографија. Према ре-
чима др Бранке Вујасиновић,
на снимање у Радиолошкој
служби се чека два месеца,
док се хитни случајеви збрину
у року од неколико дана.

Сваке године у Србији се
региструје око 4.600 новообо-
лелих жена од карцинома дој-
ке, а око 1.600 њих изгуби жи-
вот. Према подацима Завода
за јавно здравље Панчево, у
Јужнобанатском округу годи-
шње оболи од 150 до 200 же-
на (у Панчеву од 70 до 90), а
њих 60 до 90 умре (у нашем
граду од 20 до 36).

Јабука
нема велику енергетску
вредност (свега 51 кало-
рија на 100 гpама), па је
погодна за дијеталну ис-
храну. Богата је минера-
лима, витаминима и дру-
гим корисним састојци-
ма. Постоји стара народ-
на пословица која каже:
„Ако хоћеш да будеш
здрав, сваког дана поједи
по једну јабуку”. Плод са-
држи воду, шећер, вита-
мине А, Б и Ц и органску
киселину. Це-витамин
помаже да се неутралише
штетно дејство слобод-
них радикала. Јабука са-
држи и све витамине из
групе Б (осим Б12), који
позитивно утичу на нер-
вни систем. Витамински
трио АБЦ на различите
начине јача имунолошки
систем.

Свакодневно конзуми-
рање јабуке помаже при
снижавању холестерола,
детоксикацији, штити од

појаве малигних болести
и поспешује пробаву.
Удео воде у јабуци је чак
85 одсто, па се конзуми-
рањем овог воћа може на-
докнадити губитак течно-
сти. Јестиви делови јабу-
ке су кора и месо, а се-
менке садрже једињење
цијанида, па нису препо-
ручљиве за конзумирање.
Процесом ферментације
јабуке добија се сирће,
које је веома здраво, па
се, поред употребе у ку-
линарству, користи и као
природно средство за ле-
чење многих болести и
тегоба. Са свим својим
благотворним карактери-
стикама за здравље, јабу-
ке су доступне сваком џе-
пу, а лако се чувају и мо-
гу се купити током целе
године. Данас вам пред-
стављамо рецепт за брзе и
укусне печене јабуке.
Уживајте у дивним укуси-
ма и мирисима јесени и
чините добро за своје
здравље.

Др Бранка Вујасиновић: „Петнаестак жена се дневно сними у Радиолошкој служби”

ни прегледи драгоцени за све
жене:

– Када се рак дојке открије
на време, излечење је скоро
стопроцентно, уз употребу
мање радикалних метода,
што чува квалитет живота
жене. Млађим женама саве-
тујемо да редовно раде само-
преглед и да једном годишње
оду и на стручни преглед и
ураде ултразвук, док се ма-
мографија спроводи једном у
две године.

Наше саговорнице се слажу
у оцени да је свест жена о зна-
чају превентивних прегледа
порасла и да даме у нашем
округу, посебно оне млађе,
воде рачуна о свом здрављу.
Уколико жена напипа проме-
ну на дојци, неопходно је да

ТРЕЋИ ИНКЛУЗИВНИ ДАН У ПАНЧЕВУ

Једнака права за све

Чланови Друштва за борбу
против рака одржали су годи-
шњу седницу у петак, 17. окто-
бра, у малој сали Градске
управе. Скупу на којем је било
речи о активностима и плано-
вима тог удружења присуство-
вало је педесетак његових чла-
нова. Према речима Милана

Бисака, председника Друштва
за борбу против рака, ове годи-
не су приређена четири изле-
та, а у јуну је почела да се
спроводи психотерапија за
чланове тог друштва. Сеансе
ће, према Бисаковим речима,
бити организоване на три ме-
сеца. Он је додао да ће до кра-

ја године чланови Друштва по-
ново покренути иницијативу
за отварање Дијагностичког
центра у Општој болници Пан-
чево, како би се оболелима од
рака олакшао поступак лече-
ња. Такође, биће организоване
трибине о раку по насељеним
местима и фирмама.

СУМИРАЊЕ РАДА ДРУШТВА ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА

Психотерапије и трибине

графија Милице Дуждевић
„Бежимо од мрака”, која је
била изузетно посећена. Фо-
тографије су настале у сарад-
њи с Теренском јединицом
Црвеног крста, а грађани ће

моћи да их погледају до краја
октобра.

У суботу, 18. октобра, при-
ређени су турнири за основце
и за младе људе, чланове раз-
личитих удружења грађана.

Ђаци из четири школе надме-
тали су се у игри „1, 2, 3 – на
путу до школе”, а у поподнев-
ним часовима је одржан тур-
нир у друштвеној игрици
„Трафедо”. Током целог дана
грађани су могли да посете
штанд Тима за борбу против
трговине људима „Сигурна зо-
на”, на којем су могли да до-
бију све информације и да
учествују у различитим ради-
оницама.

Европски дан борбе против
трговине људима обележава
се с циљем да се скрене па-
жња на једну од најпрофита-
билнијих криминалних ак-
тивности у свету. Србија је зе-
мља порекла, транзита и де-
стинација жртава. Према по-
дацима Министарства уну-
трашњих послова, за првих
шест месеци у Србији је иден-
тификовано 45 жртава трго-
вине људима, а последњих го-
дина у порасту је радна екс-
плоатација.

Када се рак открије на време, проценат 
излечења је скоро стопроцентан. 

Др Наташа Станков, 
гинеколог Службе за здравствену заштиту жена

ХРОНИКА



Овогодишња грејна сезона
почела је у уторак, 21. окто-
бра, „топлим пробама”, а већ
сутрадан радијатори су стано-
ве утопљавали „пуним гасом”.

Директор ЈКП-а „Грејање”
Миодраг Лазић поручио је по-
трошачима да ће се радници
те фирме потрудити да све
евентуалне недостатке откло-
не у најкраћем року.

– Апелујем на суграђане да
ништа не раде на своју руку и,
рецимо, не одзрачују систем
сами, будући да се пуштањем
ваздуха смањује вода у систе-
му и неопходно га је допуни-
ти. Тако се проблем само про-
дубљава. Стога треба позвати
наша стручна лица, по потре-
би мало сачекати и имати стр-
пљења, будући да су нам капа-
цитети ограничени. Пријава
засад неме превише, па чека-
ње не би требало да потраје

дуже од једног дана – навео је
Лазић.

Подсећања ради, начин об-
рачунавања остаје исти – а це-
на за становништво по ква-
дратном метру грејане повр-
шине, под условом да не дође

до поскупљења гаса, износи
103 динара и плаћа се свих
дванаест месеци. Нова одлука
о наплати грејања по утроше-
ном киловату, која ће бити до-
нета на наредној скупштин-
ској седници, треба да се при-

мењује тек од почетка следеће
грејне сезоне, то јест од окто-
бра 2015. године.

Неки грађани су негодовали
због тога што топле пробе ни-
су обављане раније. Директор
ЈКП-а „Грејање” је то објаснио
речима да су временске при-
лике пажљиво праћене, па да
на основу процена о кретању
температуре, која је била изу-
зетно висока за ово доба годи-
не, није било потребе да се си-
стем раније активира. Тако
нешто уједно је и у складу с
препоруком о штедњи Мини-
старства рударства и енерге-
тике.

Кварове и друге проблеме у
вези с грејањем потрошачи
могу пријавити надлежним
службама поменутог кому-
налног предузећа на телефон
315-400.

Ј. Ф.

НОВИНЕ У ОДЛУЦИ О РАСПОЛАГАЊУ ГРАДСКИМ СТАНОВИМА (1)

ОБJЕКТИ ЗА РАСЕЉАВАЊЕ ПРЕЛАЗЕ 
У НАДЛЕЖНОСТ ГСА
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Корисници имају 
велике дугове

Зашто је цена закупа
порасла?

По новом Закону о експропри-
јацији, станови за расељавање,
којих у Панчеву има 53, преста-
ће да постоје. Реч је о објектима
који су били намењени стамбе-
ном збрињавању породица над
чијом је имовином извршена
експропријација. Нови акт, ме-
ђутим, више не предвиђа заме-
ну једне имовине другом, већ
обештећење у новцу. Због нових

ко пута наша саговорница се
обраћала локалној самоуправи
и Дирекцији с молбом да јој
доделе мање услован стан, ка-
ко би плаћала мањи закуп, и
да објекат добије на коришће-
ње на неодређено време, али
надлежни нису реаговали.

Дугови се морају измирити
Ненад Станојевић, директор
Дирекције, изјавио је за наш
лист да се цена закупа форми-
ра на основу Закона о станова-
њу, којим је прописан коефи-
цијент за израчунавање виси-
не месечне закупнине. Према
Станојевићевим речима, закуп
се мења из године у годину на
основу корективног фактора
који утврђује министар за рад.
Он каже да се дугови морају
измирити како би се извршила
примопредаја станова.

– На Граду је да одлучи да
ли ће се дугови отписати или
ће се извршити репрограм ду-
га. Ми немамо овлашћења да
доносимо такве одлуке јер
морамо да имамо налог осни-
вача – рекао је Станојевић.

биће извршена тек када се дуго-
ви измире. Да се радило како је
требало, ови дугови не би били
толики. Није се водило рачуна о
опоменама, о продужавању уго-
вора и утужењима и зато сада
имамо овакву ситуацију. Нико-
ме није у циљу да исељавамо љу-
де, али тамо где не постоје усло-
ви да се уговори продуже, откази
ће бити једино решење – обја-
шњава Вања Ракиџић.

О овој теми требало је да раз-
говарамо и са Сузаном Јовано-
вић, чланицом Градског већа
задуженом за област рада, за-
пошљавања и социјалне поли-
тике. Међутим, она због лошег
здравственог стања није била у
могућности да да изјаву за наш
лист. Одлука о располагању
становима Града Панчева биће
пред одборницима у петак, 24.
октобра, а о Одлуци, као и о
свим проблемима који су ис-
пливали због њеног усвајања,
наредне недеље ћемо разгова-
рати и са Сузаном Јовановић.

(Наставак у следећем броју)

И. Предић

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ах, ми јаки 
на речима!

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас преко
чега бисте све прешли због
праве љубави. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан из-
даваштво” припремили су
по један примерак књиге
„Мелодија моје душе” Раја-
на Винфилда за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговори-
ли на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Прешла бих и преко
’афричке шљиве’, јер права
љубав не зна за границе.”
064/9037...

„Прешла бих и жедна
преко воде.” 063/2924...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-
ативнијег одговора на пита-
ње: да ли се стидите улоге
Србије у југословенским ра-
товима и због чега? Они ће
освојити по један примерак
књиге „Спортски лидер Но-

вак Ђоковић и успон Србије”
Криса Бауерса.

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

„Стидим се! Зато што ни-
шта нисам предузела, него
сам стајала са стране и би-
стрила политику с пријате-
љима у кафани, на слављи-
ма и гледала своја посла.
Требало је бар покушати,
побунити се против режима.
Ах, ми јаки на речима!”
064/0148...

„Прст на чело ставља се на
време, касније је то само ма-
сажа. Зато, ако не можемо
променити своје јуче, ми-
слимо на сутра којег се не-
ћемо стидети.” 062/7121...

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.

послове за Комисију обавља
Дирекција.

Како би наплатили потра-
живања, надлежни у Дирек-
цији почели су пре неколико
месеци да шаљу опомене ко-
рисницима станова, као и ре-
шења о отказу.

Такав папир овог месеца
добила је и наша суграђанка
Недељка Јовичин Месарош,
којој је локална самоуправа
доделила стан за расељавање
на Котежу 2 новембра 2006.
године. Она је тада живела са
супругом Оливером Месаро-
шем, који је боловао од тумо-
ра на мозгу, и четворо мало-
летне деце у изнајмљеном
стану. Две године касније су-
пруг јој је преминуо и она је
остала сама са четворо деце.
Закуп који је у првом уговору
износио 900 динара редовно
је плаћала, да би наредних го-
дина рапидно почео да расте
и данас износи чак 8.900 ди-
нара, за стан од 57 квадрата.
Недељка је незапослена, при-
ма материјалну помоћ и дечји
додатак, укупно 29.000 дина-

законских одлука и локална са-
моуправа ће донети нову Одлу-
ку о располагању становима
Града Панчева, по којој је пред-
виђено да објекти за расељава-
ње пређу у надлежност Градске
стамбене агенције.

Отказ за четворо деце
Становима за расељавање тре-
нутно руководи ЈП Дирекција
за изградњу и уређење Панче-
ва. Деветнаест објеката је дато
у закуп на неодређено време,
док су 34 стана под уговором
од две године. Када Одлука
ступи на снагу, корисници
тих станова мораће да потпи-
шу нове уговоре. Да би ови
објекти прешли у надлежност
ГСА, дугови за закупе морају
бити измирени. Међутим, ко-
рисници свих станова који су
под уговором имају велике
дугове, који се крећу од неко-
лико десетина до чак неколи-
ко стотина хиљада динара.

Људи који живе у станови-
ма за расељавање углавном су
материјално угрожени и не
могу да плате дугове. Њима је

практично допуштено да пра-
ве толике рачуне јер измири-
вање обавеза нико није кон-
тролисао, а уговори нису про-
дужавани по њиховом истица-
њу. Станарима нису уручива-
не опомене, нити је било при-
нудних извршења за све ове
године. Према речима Ненада
Станојевића, директора Ди-
рекције за изградњу и уређење
Панчева, Комисија за станове
за расељавање не ради од
2012. године јер нису постоја-
ли јасно дефинисани крите-
ријуми за решавање захтева.
Њу именује Скупштина града
на период од четири године, а
административно-техничке

ра. Трошкови за режију, пре-
ма њеним речима, износе чак
19.000 динара. Због недостат-
ка средстава она не плаћа за-
куп од 2009. године и Дирек-
цији за изградњу и уређење
дугује 448.649 динара.

Наша саговорница пита за-
што је цена закупа толико по-
расла. Она објашњава да је из
Дирекције никада нису звали
да продужи уговор, већ да је
она самоиницијативно подно-
сила захтев. Други пут, према
њеним речима, уговор је про-
дужен у мају 2010. године уз
ургенцију Народне канцела-
рије председника Србије, којој
се она тада обратила. Неколи-

Одлука о располагању стано-
вима Града Панчева измењена
је на иницијативу ГСА која је
покренута у новембру прошле
године. 

Да се радило како је требало...
Она, према речима Вање Раки-
џић, заменице директора ГСА,
није била у складу са законом
и морала је да претрпи измене.

– Овом одлуком су обухваће-
не све категорије станова и успо-
стављени су јединствени крите-
ријуми. Станови за расељавање
код којих је ситуација чиста, да-
кле код којих не постоје дугови,
прећи ће у нашу надлежност, а
примопредаја осталих објеката

ПОЧЕЛА ГРЕЈНА СЕЗОНА

Не одзрачивати на своју руку

ПРОТЕСТ РОМА ИЗ МАЛОГ РИТА

„Задња рупа” у центру
Градска власт 
обећала решење
проблема

Роми из насеља Мали рит
протестовали су у уторак,
21. октобра, због тога што
им је јавно предузеће „Путе-
ви Србије” затворило неле-
гални излаз на обилазницу
око Панчева. То је учињено
зато што су Роми на држав-
ни пут прве категорије, који
је уз то резервисан за мотор-
на возила, излазили пеши-
це, коњским запрегама и ра-
зним импровизованим во-
зилима, којима ту није ме-
сто, чиме су угрожавали
своју и безбедност других
учесника у саобраћају.

Постављене су две бетон-
ске препреке на импровизо-
ваном друмском прикључку
из Малог рита на обилазницу
и замењена је ограда коју су
становници тог насеља одав-
но уклонили да не би морали
на путу до града да газе блато
и баре на неколико стотина
метара земљаног пута ка
Улици Краљевића Марка.

Станари четрдесетак кућа
у некада највећем ромском
насељу на Балкану нису ус-
пели да спрече надлежне у
спровођењу закона, али су
остали незадовољни.

– Затворили су нам пут и
одвојили нас од света. Прођи-
те да видите тај други излаз ка
граду. Немамо прилаз за са-
нитет, за ватрогасце и поли-
цију. Погледајте какав је онај
пут и реците нам да ли њиме
деца могу да оду у школу. Ово
је срамота за Панчево, ми смо
Месна заједница Центар, а
ово је задња рупа у центру –
рекао је револтирано Небојша
Михајловић, један од станов-
ника Малог рита.

Његова комшиница Ја-
смина Раду каже да неће ви-
ше пуштати децу да иду у
школу.

– Моје дете изађе чисто из
куће и упадне у блато до ко-
лена, и после га зову Цига-
нин. Дете дође кући и плаче.
Наравно, и ја бих плакала. У
ком ми веку живимо овде,
дете ми уз свећу пише дома-
ћи. Нема воде, ни струје, па-
цови и змије на све стране –
љута је Јаснима.

Стојан Јовановић, пред-
седник Демократског удру-
жења Рома Србије и шеф
канцеларије Националног
савета Рома у Панчеву, ре-
као је да су им чланица Ве-
ћа Сузана Јовановић и Сла-
ве Бојаџијевски, помоћник
градоначелника, обећали да
ће за десетак дана решити
проблем приступног пута.

– Нисмо против затварања
да неко не би настрадао, али
пре него што се један пут за-
твори, треба да се отворе
други. Овде има болесних
људи који не могу да добију
помоћ. Како ће ватрогасци
да уђу ако дође до пожара, а
ви знате да је ово нехигијен-
ско насеље и да људи немају
легалне прикључке за струју
– рекао је Јовановић.

Петар Живковић, директор
градске Агенције за саобраћај,
изјавио је да ће надлежна ин-
спекција дати налог Дирекци-
ји за изградњу и уређење Пан-
чева да поравна и наспе зе-
мљани пут који од Малог рита
води до Улице Краљевића
Марка, како би он био дове-
ден у функционално стање. 

Упркос томе, Роми су у
среду дошли до Градске
управе да поново протестују,
али су се разишли, пошто им
је речено да ће проблем бити
решен. Тешко је рећи да ли је
ово гест неповерења у градску
власт или су тензије мало
подгрејали и политички
представници Рома, који у
недељу излазе на изборе на
национални савет те мањине.

Д. В.



јутра до мрака, а зарада није
велика. Уз све то, сад ћемо
морати да размислимо и о
инсталирању видео-надзора,
јер нам аларм који имамо
очигледно није довољна за-
штита, пошто лопови напада-
ју и у радно време – рекао је

ПАНЧЕВАЧКЕ ТРГОВИНЕ НА УДАРУ ПЉАЧКАША

НАОРУЖАНИ ФАНТОМИ КРСТАРЕ ГРАДОМ

Четвртак, 23. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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За петнаестак дана
опљачкано више од
10 радњи

Лопови нападају
углавном увече и
прете ножевима и
пиштољима

Власници радњи не
знају како да сачувају
имовину

Наш град се у предходних не-
колико недеља претворио у
прави Дивљи запад: готово да
не прође вече, а да наоружани
маскирани пљачкаш не упадне
у неки од мањих трговачких
објеката у Панчеву или у окол-
ним селима. Само на основу
незваничних података до којих
је „Панчевац” дошао, у послед-
њих петнаестак дана опљачка-
но је више од десет радњи!

Чини се да је серија разбој-
ништава започета 6. октобра
око 14.30, када је маскирани
лопов наоружан пиштољем из
поште у Улици браће Јовано-
вић на Котежу 1 однео око
200.000 динара. Он је наводно
сачекао да шалтерска службе-
ница остане сама у простори-
јама како би упао и уз претње
оружјем затражио да му пре-
да сав новац.

Сценарио за трилер
Само два дана касније, 8. окто-
бра, у 19.40, готово идентичан
сценарио поновио се у СТР-у
„Смоки”, у Улици Димитрија
Туцовића. Разбојник с фан-
томком на глави и пиштољем
у рукама поново је вребао тре-
нутак да продавачица остане
сама, ушао је, одгурнуо радни-

ви, шалом око врата и (опет)
пиштољем устремио се на СТР
„Бомбончић 1” у Улици Браце
Петрова. Ово је посебно зани-
мљив случај, јер ће се у настав-
ку овог текста испоставити да
су недељу дана касније „на-
страдале” и преостале две рад-

стору намењеном за запосле-
не и питала га како може да
му помогне, он јој је рекао да
је само хтео да погледа коли-
ко има сати и ишетао напоље.
Колико је заправо сати радни-
ца је схватила чим је угледала
да је „Флека” остала без че-

ње власника Бориса Лукића –
„Бомбончић 2” и „Бомбончић
3”! У овој првој нападач је упе-
рио цев према двема радница-
ма, отерао их у магацин, раз-
лупао две касе и из њих однео
25.000 динара.

Четвртак шеснаести
као петак тринаести
Шеснаести дан октобра био је
баксузан за најмање четири
фирме. У 18.30 у радњу за хе-
мијско чишћење и прање ве-

твородневног пазара у износу
од 17.500 динара.

– Испоставило се да смо
146 кошуља опрали и опегла-
ли бесплатно. Једно прање и
пеглање кошта 120 динара.
Ето, толика је штета. Нисам
се много потресао. Најва-
жније ми је да није било по-
вређених, а материјални гу-
битак ће се већ некако надок-
надити. Наравно да нам није
свеједно због свега што се де-
сило, јер вредно радимо од

после пљачке Стеван Панте-
лић, власник радње.

Пола сата након те пљачке,
у Старчеву је „настрадала”
СТР „Лиса”, одакле је маски-
рани нападач наоружан но-
жем однео око 17.000 динара.
Исте вечери, око 20.30 фан-
том с пиштољем створио се
пред мењачницом „Стрела”
на Стрелишту. Како незва-
нично сазнајемо, чим га је
угледала, радница је муњеви-
том брзином затворила пулт и
легла на под, те је разбојник
побегао празних руку. Но, ни-
је прошло ни пола сата, а при-
јављена је пљачка у АД-у „По-
дунавље”, у Улици Мите Бого-
јевског. Ако сте претпостави-
ли да је и ову радњу оробио
фантом с пиштољем, били сте
потпуно у праву. Однео је око
20.000 динара.

„Бомбончић” им се осладио
Чињеница да се у опису гото-
во сваке пљачке спомињу
фантомка и пиштољ или нож
сваког би навела на то да по-
мисли да је можда реч о јед-
ном те истом нападачу. Но,
случај већ поменутих продав-
ница „Бомбончић 2” и „Бом-
бончић 3”, које су опљачкане
протеклог викенда говори у
прилог томе да градом ипак
вероватно „крстари” неколи-
ко њих. Према речима вла-
сника Бориса Лукића, обе
радње „посетио је” фантом с
ножем, али не исти.

– Најпре је у суботу, 18. ок-
тобра, око 22 сата, дакле пред
затварање, опљачкан „Бом-
бончић 2” у Улици Иве Кур-

јачког. Нападач је био нижег
раста и тражио је да му рад-
нице саме дају новац из касе.
Однео је око 10.000 динара. У
недељу се у исто време и на
исти начин десила пљачка и у
радњи „Бомбончић 3” у Син-
ђелићевој улици, али овај ло-
пов је био висок и крупан и
ширио је око себе непријатан
мирис. Он је украо 6.000 ди-
нара – рекао је Лукић.

Он је напоменуо да је у сва
три случаја пљачки његових
продавница полиција стигла
муњевитом брзином, што су
изјавили и власници свих дру-
гих опљачканих радњи. Но, и
Лукић, као и сви остали, слажу
се у томе да немају идеју на
који начин да се заштите од
будућих пљачки. Према њихо-
вом мишљењу, једино решење
би било ангажовање приватног
обезбеђења, што је прескупа а

У уторак, 21. октобра, у ве-
черњим сатима, настрадале
су још две радње: СТР „Гоца”
у Старчеву, одакле је маски-
рани разбојник, уз претњу
ножем, однео око 35.000 ди-
нара и СТР „Омнис +” у Ули-
ци ослобођења, из које је ма-
скирани лопов с пиштољем
украо око 10.000 динара. На-
ши читаоци обавестили су
нас и о томе да су током про-
теклих дана опљачкане и јед-
на продавница у Улици Жар-
ка Фогораша, трафика код
кафане „Европа”, трафика на
Котежу 2, СТР „Амиго” на
Содари...

Судећи према описима,
чини се да на територији на-
шега града „оперише” читава
криминална група. Зајед-
ничко за све разбојнике је то
да су углавном наоружани и
маскирани, да долазе пеши-

„„ЕЕллееккттррооввоојјввооддииннаа””  дд..  оо..  оо..  ННооввии  ССаадд  
обавештава кориснике дистрибутивног система да

се интензивира обустава испоруке струје по налогу

„ЕПС–Снабдевања”, на име неизмирених обавеза за

утрошену електричну енергију. 

Апелујемо на кориснике који нису платили рачуне да то

учине како не би дошли у ситуацију да им се обустави

испорука струје. Тако ће избећи и додатне трошкове. 

ЕЕллееккттррооддииссттррииббууцциијјаа  ППааннччееввоо  

Четири особе, од којих је јед-
на с подручја Косова и Мето-
хије, ухапшене су, а двема од
њих је одређено полицијско
задржавање у оквиру акције
сузбијања нелегалне трговине
дуваном коју су спровели при-
падници криминалистичке
полиције Полицијске управе у
Панчеву.

Приликом хапшења од по-
менуте четворке је одузето
приближно 1.800 килограма
резаног дувана, као и терет-
но и путничко возило, сец-
калица за дуван и око 1.000
евра.

Како се наводи у саопште-
њу МУП-а, у оквиру ове акци-

је полиција је претресла три
локације у нашем граду и

околини. Установљено је да је
заплењена роба била намење-

на дистрибуцији на илегал-
ном тржишту на територији
Србије.

Против свих осумњичених
биће поднете кривичне прија-
ве надлежном тужилаштву у
Панчеву. Њима се на терет
стављају кривична дела: недо-
звољен промет акцизних про-
извода, недозвољено склади-
штење робе и недозвољена
производња.

АКЦИЈА КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ ПУ ПАНЧЕВО

Одузете скоро две тоне дувана

(Ф
-2

1
3
3
)

ШШТТАА  ККААЖЖЕЕ  ППООЛЛИИЦЦИИJJАА??

У овом тексту побројане су само пљачке за које су новинари „Панчевца” дознали на осно-

ву дојава самих власника или очевидаца. Колико их је заправо било и да ли је заиста реч

о „епидемији”, односно да ли се бележи повећан број разбојништава у овом месецу у одно-

су на претходне, покушали смо да сазнамо и тако што смо се званично обратили надлежни-

ма у панчевачкој Полицијској управи.

У допису, који смо послали у уторак, 21. октобра, питали смо и да ли је неки од пљач-

каша до сада ухапшен; да ли се на територији Панчева у последње време бележи и пораст

других врста разбојништава; колико је времена потребно да се разбојници идентификују и

због чега делује да је за расветљавање злочина потребно превише времена; да ли ПУ Пан-

чево има у плану спровођење неке акције која би за циљ имала сузбијање и превенцију раз-

бојништава, посебно када је реч о трговинским објектима; како да власници тих објеката,

али и остали грађани на најбољи начин обезбеде своју имовину и како да се понашају они

који се нађу очи у очи с наоружаним разбојницима како би последице биле што мање.

У Полицијској управи наишли смо на разумевање и добру вољу. У среду, 22. октобра, рече-

но нам је да су сви одговори припремљени, али да процедура налаже да они најпре буду посла-

ти Бироу за медије МУП РС, који даје сагласност да саопштење одређене полицијске управе бу-

де достављено медијима. Према речима Јовице Антонића, портпарола ПУ Панчево, одговори на

сва питања „Панчевца” достављени су Бироу у среду ујутру, али сагласност за њихово доставља-

ње нашем листу није потписана до касних вечерњих сати, односно до закључења овог броја.

Због ових процедуралних препрека, на драгоцене информације, савете и препоруке из панче-

вачке полиције, јавност ће морати да сачека до следећег броја нашег листа, односно до наред-

ног четвртка. Наравно, уколико Биро за медије изда сагласност, а не видимо ниједан разлог да

не буде тако.

цу, сам отворио касу, истрчао
напоље са око 20.000 динара и
замакао иза угла. Наредно раз-
бојништво догодило се у СТР-у
„Шујдовић” 11. октобра, око
20 сати. Поново фантомка, по-
ново пиштољ, а „улов” – близу
100.000 динара. Тачно 24 сата
касније лопов с капом на гла-

ша „Флека” у Улици Милоша
Обреновића ушетао је, за про-
мену, немаскирани и ненао-
ружани припадник ромске
националности, и то баш у
тренутку кад је радница оти-
шла у другу просторију. Када
се вратила и затекла посетио-
ца иза пулта, односно у про-

ЛОПОВСКИ ДНЕВНИК (6–21. октобар) *

ДДААТТУУММ ММЕЕТТАА ННААООРРУУЖЖААЊЊЕЕ  ППЛЛЕЕНН  

1.
6. октобар,

14.30
ППООШШТТАА  

Ул. браће Јовановић
маска, пиштољ

око 200.000
дин.

2.
8. октобар,

19.40
ССТТРР  „„ССММООККИИ””  

Ул. Д. Туцовића
фантомка,
пиштољ

око 20.000
дин.

3.
11. октобар,

20.00
ССТТРР  „„ШШУУЈЈДДООВВИИЋЋ””  

Банатски Брестовац
фантомка, 
пиштољ

око 100.000
дин.

4.
12. октобар,

19.45 
ССТТРР  „„ББООММББООННЧЧИИЋЋ  11””,,

Ул. Браце Петрова
маска,
пиштољ 

око 25.000
дин.

5.
16. октобар,

18.30 
„„ФФЛЛЕЕККАА””  

Ул. Милоша Обреновића
ненаоружан 17.500 дин.

6.
16. октобар,

19.00 
ССТТРР  „„ЛЛИИССАА””  

Старчево
маска, нож

око 17.000
дин.

7.
16. октобар,

20.30 
ММЕЕЊЊААЧЧННИИЦЦАА  „„ССТТРРЕЕЛЛАА””

Стрелиште 
фантомка, 
пиштољ 

побегао без
плена

8.
16. октобар,

20.50 
ААДД  „„ППООДДУУННААВВЉЉЕЕ””  

Ул. Мите Богојевског
фантомка, 
пиштољ

око 20.000
дин.

9.
18. октобар,

22.00 
ССТТРР  „„ББООММББООННЧЧИИЋЋ  22””

Ул. Иве Курјачког 
фантомка, 

нож
10.000 

дин.

10.
19. октобар,

22.00 
ССТТРР  „„ББООММББООННЧЧИИЋЋ  33””

Ул. Синђелићева 
фантомка, 

нож
6.000 
дин.

11.
21. октобар,

20.40 
ССТТРР  „„ГГООЦЦАА””  

Старчево
маска, 
нож 

око 35.000
дин.

12.
21. октобар,

21.15 
ССТТРР  „„ООММННИИСС  ++””  
Ул. ослобођења

маска, 
пиштољ

10.000 
дин.

* на основу незваничних информација

несигурна инвестиција. Њихов
велики проблем је и тај што по
закону сав пазар морају држа-
ти у каси, тако да идеја да бар
део новца склоне на сигурно
не долази у обзир.

А ко ће вечерас 

до радње по сок?
Ретроспективи октобарских
пљачки, невероватно али
истинито, још увек није крај.

це и нападају у вечерњим са-
тима, а мета су им мање про-
давнице. Чињеница је да
власницима радњи, али и
свима нама којима је вечер-
њи одлазак до продавнице
донедавно био сасвим нор-
мална ствар, више није све-
једно. Ко је следећи? – пита-
ње је које виси у ваздуху, док
се страх полако увлачи у ко-
сти...

Страну припремила

Драгана 
Кожан



Зграда некадашње „Трго-
продуктове” робне куће у до-
ловачкој улици Краља Петра
I број 22 запаљена је у ноћи
између 15. и 16. октобра.

Тада је изгорела кровна
конструкција и оштећени
су сви простори, у којима се
налазе пољопривредна апо-
тека, продавница прехрам-
бено-мешовите робе и кан-
целарија извршитеља Ви-
шег суда у Панчеву Радова-

на Тошића. Према његовим
речима, органи безбедности
су привели особу која је
подметнула пожар, а захва-
љујући правовременој ак-
цији ватрогасаца ватра је
врло брзо угашена.

Истрага је у току, а ште-
та није мала – поред заме-
не крова и таванске кон-
струкције, потребно је оба-
вити и молерске и столар-
ске радове.

Поводом Међународног дана
жена на селу, удружење „Гло-
гоњке” је током протекле неде-
ље реализовало пројекат под
називом „Важно је кад вас неко
подржава”.

Програм је почео у среду,
15. октобра, када је отворена
изложба слика ауторке Мире
Зорић, чланице Удружења же-
на „Глогоњке” и аматерске
сликарке. Након тога је одр-
жана трибина о родној равно-
правности, коју је водила
председница Савета за родну
равноправност Милица Тодо-
ровић.

Два дана касније директор
Дома здравља др Слободан
Овука обавио је бесплатан ги-
неколошки преглед у сеоској
амбуланти. Интересовање је
било изузетно велико – пре-
гледано је двадесетак жена
које дуго нису одлазиле на
превентивни преглед. С обзи-
ром на то да се пријавио ве-
лики број дама, најављено је
да ће у наредном периоду ле-
кар долазити двапут месечно.

Главни програм је одржан у
недељу, 19. октобра, у попо-

дневним часовима, када је у
дворишту Дома културе отво-
рен Базар женског стварала-
штва. Тада су на десетак тезги,
позајмљених од ЈКП-а „Зеле-
нило”, поред „Глогоњки”, своје
рукотворине изложиле и гошће
из јабучких удружења „Илин-
ден” и „Срце у Јабуци”, као и
„Доловке”, „Омољчанке” и бре-
стовачке „Сосе”. Поред обиља
ђаконија, приказане су бројне и
разнолике креације, попут
предмета израђених у техници
декупаж, накита, чарапа, капа,
џемпера, слика... Изложба је
била продајног карактера и са-
свим пристојно посећена.

Након тога је приређен кок-
тел, а потом и културно-умет-
нички програм, када је насту-
пила фолклорна секција Дома

културе. Школарци су радили
ликовне и литерарне радове
на тему „Жене на селу” и били
су награђени – прва три места
су освојили ученици Ана Си-
моновић, Софија Златановић
и Матеја Јовановић.

Манифестацију су помогли
Град Панчево и локални пред-
узетници – фирме „Ћуп Агро-
стој”, „Савокоп”, СТР „Гранд”
и дисконт „Стојиљковић”,
Глогоњац Драгиша Петровић
и други.

Јавни позив за учешће у про-
јекту „Информатичка обука за
жене на селу” расписан је у пе-
так, 17. октобра, и биће отво-
рен закључно с 31. октобром.

Текст јавног позива, као и
обрасце за пријаву, заинтере-
соване жене са села могу до-
бити у згради Градске управе
(канцеларија 312), у надле-

жној месној канцеларији, или
преузети са званичне презен-
тације Града Панчева –
www.pancevo.rs.

Поред уредно попуњеног
обрасца пријаве, документаци-
ја треба да садржи и фотокопи-
ју или електронски извод (за
чиповане) личне карте, која се
предаје у Градском услужном

центру или доставља поштом.
Почетак обуке је планиран за 8.
новембар и она ће се одржавати
током викенда у Тренинг цен-
тру Градске управе, у групама
са по 16 жена. Тренутно се ради
и на обезбеђивању бесплатног
превоза за све полазнице.

За добијање неопходних
информација у вези с подно-

шењем пријава заинтересова-
не се могу обратити Тиму за
реализацију пројекта „Инфор-
матичка обука за жене на се-
лу”, у згради Градске управе
(канцеларија 312), путем те-
лефона 013/308-752, 308-944
и 308-945 или слањем елек-
тронске поште на адресу se-
lo@pancevo.rs.

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Изло-
жба фотографија професо-
ра Бранимира Карановића
отворена је у петак, 17. ок-
тобра, у сали Ватрогасног
дома и може се погледати
до 31. октобра. Удружење
жена „Сосе” учествовало је
на Базару женског ствара-
лаштва одржаном у суботу,
17. октобра, у Глогоњу

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Још
увек нема договора о избору
новог председника Скуп-
штине Месне заједнице. По-

крет горана и центар волон-
тера Панчева организовао је
предавање на тему „Чувамо
озонски омотач – чувамо се-
бе”, када су говорили профе-
сорка Бранка Марковић и
дерматолог др Зоран Недић,
који је потом прегледао за-
интересоване грађане.

ДДооллооввоо:: У ноћи између 15. и
16. октобра подметнут је
пожар на згради у Улици
краља Петра I број 22. Прва
група ученика нижих раз-
реда основне школе бора-
вила је на рекреативној на-
стави на Гучеву.

ГГллооггооњњ:: Поводом Међуна-
родног дана жена на селу,
од 15. до 19. октобра Удру-
жење жена „Глогоњке” реа-
лизовало је пројекат „Ва-
жно је кад вас неко подржа-
ва”. Девето издање манифе-
стације „Глогоњска јесен”
биће приређено наредног
викенда.

ИИввааннооввоо:: Месна заједница
је прошлог четвртка, 16. ок-
тобра, расписала јавну на-
бавку за бетонирање кошар-
кашког терена у центру.
Ученици основне школа и
чланови фолклорне секције

Удружења банатских Буга-
ра „Иваново–Банат” насту-
пиће у суботу, 25. октобра,
на „Бугаријади” у Новом
Саду. Истог дана од 11.30,
на тамишком кеју, код те-
ниског терена, Ивановчани
ће учествовати у приказу
старе игре под називом „по-
пике”. 

ЈЈааббууккаа::  Комунално предузе-
ће изводи радове на поста-
вљању надстрешнице над
еко-чесмом у парку, поред
водоводне станице. Креа-
тивне радионице за израду
накита почињу у недељу,
26. октобра, од 16.30, у До-
му културе.

ККааччааррееввоо:: Екипе качаревач-
ке школе су петак, 17. окто-
бра, освојиле прво и треће
место на општинском так-
мичењу у спортском рибо-
лову. Конкурс за ученике
качаревачке школе на тему
афоризама, карикатуре и
сатире траје до уторка, 27.
октобра. Истог дана Дом
културе ће, у сарадњи са
основном школом, органи-
зовати одлазак ученика че-
твртог разреда у Културни
центар Панчева на предста-
ву „Чаробњак из Оза”.

ООммоољљииццаа::  Пољопривредни-
ци којима није исплаћено
жито предато млину „Омо-
љица” д. о. о. треба да се ја-
ве Месној заједници ради
договора о исплати. Коме-
моративна седница пово-
дом смрти професора фи-
зичког васпитања Драгана
Дивца одржана је у среду,
22. октобра, у школи „Доси-
теј Обрадовић”.

ССттааррччееввоо:: Панк-рок састав
„Креативни неред” приредио
je рођендански концерт у пе-
так, 17. октобра, у ККК-у, где
jе наступиo и бенд „Ујка
Сенф”. Међународни фе-
стивал малих тамбурашких
оркестара „Старчевачка
тамбурица” биће одржан у
суботу, 25. октобра, од 19
сати, у Дому културе.
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СЕЛО

Спорни бунар на 
Тргу Бориса Кидрича,
након забране, 
пуштен у рад

Неке хемијске особине
не задовољавају, 
али не угрожавају
здравље

Крајем септембра је Центар за
заштиту потрошача из Јабуке
надлежном тужилаштву под-
нео пријаву против директор-
ке ЈКП-а „Вод-ком” због тога
што је, наводно, мимо решења
о забрани покрајинског сани-
тарног инспектора, дозволила
дистрибуцију неисправне воде
с бунара на Тргу Бориса Ки-
дрича и тиме грађане Јабуке
изложила опасности.

Постојале стрептококе
На то је реаговала директорка
ЈКП-а „Вод-ком” Биљана Ки-
ковић, речима:

– У питању је апсолутна не-
истина, јер тог момента када
је донето решење, поменути
бунар је затворен, а грађани су
снабдевани са осталих изво-
ришта. Пуштен је у рад тек 26.
септембра на основу налога
начелника санитарне инспек-
ције, када су у три анализе За-
вода за јавно здравље Панчева
микробиолошки параметри
били задовољавајући.

Јабучки водовод се снабде-
ва водом из три групе извори-
шних бунара. У једној од њих,
крајем маја, један бунар, сме-
штен на Тргу Бориса Кидри-
ча, није имао задовољавајуће

О СИТУАЦИЈИ С ВОДОСНАБДЕВАЊЕМ У ЈАБУЦИ

ВОДА САДА БАКТЕРИОЛОШКИ ИСПРАВНА
Месне актуелности 

– од четвртка до среде –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

је три поновљена испитивања,
која су потврдила да је вода
на поменутом бунару хигијен-
ски исправна у погледу ми-
кробиолошких особина.

Према речима Јелене Ма-
рић, шефа Одсека за хигијену
вода, то је, на основу законске
регулативе, услов да се бунар
поново пусти у рад. До дана-
шњег дана је настављена кон-
трола свих изворишта у Јабу-
ци и није било поновљених
микробиолошких неисправ-
ности.

– С друге стране, када је реч
о хемијским особинама, чи-
њеница је да нису сви параме-
три у прописаним границама.
Најчешће проналазимо пове-
ћану концентрацију амонија-
ка и гвожђа. То углавном
узрокује мутноћу и измењену
боју, које и сами потрошачи
могу да виде. Повремено се
јављају и нитрити. Међутим,
овај проблем тишти сва насе-
љена места која се не снабде-
вају из градског водовода,
што је дугорочно могуће от-
клонити једино изградњом
фабрике воде или, евентуал-
но, постављањем одређених
пречистача – истакла је Јеле-
на Марић.

Поред законске регулативе
Републике Србије, запослени
у Заводу за јавно здравље
Панчево прате и препоруке
светске здравствене организа-
ције. Према њима не постоје
научни подаци који повезују
конзумирање воде с повећа-
ним наведеним хемијским
параметрима и поремећаје
људског здравља.

Анализе све говоре

параметре када је реч о здрав-
ственој исправности. Код пре-
осталих бунара на том изво-
ришту и друге две групе изво-
ришних бунара (на играли-
шту и у Улици 7. јула) није
било проблема.

Том приликом је на основу
лабораторијског испитивања
Завода за јавно здравље Пан-
чево уочена микробиолошка
неисправност. Тачније, у води
на поменутом бунару прона-
ђене су стрептококе фекалног
порекла (којих не сме бити), а
количина аеробних мезофил-
них бактерија била је тростру-
ко увећана. То је био разлог да

санитарни инспектор Покра-
јинског секретаријата за
здравство 12. јуна донесе ре-
шење о забрани коришћења
воде са бунара на Тргу Бориса
Кидрича за пиће, купање и са-
нитарно-хигијенске потребе.
Након тога је ЈКП „Вод-ком”
предузео одређене мере и по-
ступке, као што су системска
дезинфекција, испирање и
поновна контрола хигијенске
исправности воде.

Мутноћа, ипак, безопасна
У међувремену, у периоду од
августа до септембра, Завод за
јавно здравље Панчево урадио

ГОРЕЛА БИВША РОБНА КУЋА

Пожар у ДоловуУ ОРГАНИЗАЦИЈИ „ГЛОГОЊКИ”

Базар, изложба, гинеколошки прегледи...

У ОМОЉИЦИ ДРУГИ ПУТ

Урађен пројекат канализације

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЖЕНЕ СА СЕЛА

Информатичка обука

Омољичка Месна заједница је
још 2008. године сопственим
средствима израдила идејни и
главни пројекат фекалне кана-
лизације са свим потребним
сагласностима надлежних ин-
ституција и добила решење
одобрења за изградњу.

Након тога, од градске
власти је у више наврата тра-
жено да обезбеди нека по-
четна средства у буџету, али
до тога није дошло. У међу-
времену је истекао рок важе-
ња дозволе за изградњу од
две године.

Након четири године Ме-
сна заједница је поново мора-
ла да ради пројекат фекалне
канализације. То се коначно
догодило ових дана, па се
Омољчани надају да ће наред-
не године најзад бити покре-
нути радови.



На предстојећем Панчевач-
ком џез фестивалу, 7. новем-
бра, у дворани Културног цен-
тра, са својим триом ће насту-
пити Стив Кун, врхунски пи-
јаниста, који је у своје дело
уткао преко 50 година иску-
ства на сцени. Његова радна
биографија је својеврстан во-
дич кроз историју џеза – од
„златног доба”, педесетих и
шездесетих година прошлог
века, све до данас. Овај музи-
чар истанчаног стила непре-
вазиђени је лиричар, бапер,
аутор и интерпретатор стан-
дарда. У 21. веку је остао до-
следан традицији и изразу за
који се давно определио: пре-
познајемо га као једног од
најистакнутијих представни-
ка клавирског џеза у популар-
ном трио формату (клавир-
–бас–бубњеви). У Куновој ин-
терпретацији чујемо софи-
стицирану страну џеза. Музи-
ку бесаних ноћи, вечери у ин-
тимном друштву…

Почетком шездесетих годи-
на прошлог века Кунова кари-
јера могла је отићи у сасвим
другом смеру. Након што је
напустио бенд трубача Кенија
Дорама, с непуне 22 године,
придружио се ни мање ни ви-
ше него новоформираном
квартету Џона Колтрејна! То-
ком два месеца, шест вечери у
недељи, талентовани пијани-
ста је свирао с једном од нај-
већих икона џеза. Према соп-
ственом признању, у то време
је тек трагао за властитим из-
разом и испробавао различи-
те ствари у музици, наступају-
ћи са саксофонистом који је
био испред свог времена. Не-

„ЕЦМ рекордс”. Постаје један
од пионира те издавачке куће,
која ће до данас достићи
култни статус међу џез след-
беницима.

Осамдесетих година про-
шлог века Стив Кун се с пуном
пажњом посвећује класичном
трио формату, прво с легенда-
ма џеза Роном Картером и
Алом Фостером, а касније у
низу различитих постава.
Проналази окружење у коме
се најбоље осећа, те и данас
редовно објављује албуме и
иде на бројне турнеје с триом
– овом приликом с басистом
Дејвом Вонгом и бубњаром
Билијем Драмондом. Стиче
завидан број поклоника у
Европи и Јапану, где објављује
низ запажених албума и за та-
мошњу издавачку кућу „Венус
рекордс”. Н. Марковић

Галерија савремене
уметности и биоскоп
„Војводина” угостили
Вајарску секцију
УЛУС-а

Покидане везе 
између српских и
светских скулптора?

„Вајари Србије” – назив је из-
ложбе скулптура која је отво-
рена у четвртак, 16. октобра, у
Галерији савремене уметно-
сти и у биоскопу „Војводина”.
Реч је о радовима педесетак
уметника из Вајарске секције
УЛУС-а. Они су се у Панчеву
представили делима најра-
зличитијих поетика, урађе-
ним од најразноврснијих ма-
теријала и уз различите за-
натско-техничке приступе,
показавши тиме да савремена
српска скулптура није хомо-
гена и једнообразна.

Приликом отварања изло-
жбе вајар Здравко Милинко-
вић истакао је да се на салону
у Београду публици нуди ин-
ституционализована умет-
ност, пошто сваку персоналну
уметност заправо бира инсти-
туција.

– Ово што се овде дешава,
то је она суштаствена вред-
ност која настаје сама по се-
би, у комуникацији између
уметника и материјала. На-
ма недостаје да те аутентич-
не вредности пласирамо у
свет, као што свет нама до-
носи своје вредности. Не
треба да их преписујемо и да
будемо периферија, већ да
своју аутентичност покаже-
мо свету – истакао је Здравко
Милинковић.

Како је објаснила Ивана
Маркез Филиповић, уредница
ликовног програма при КЦП-у,
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Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један зани-
мљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања мо-
гу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.

Два читаоца који до среде, 29. октобра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање „Колико добро познајете себе?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Круна” Руфија Торпа. 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.

У мирном калифорниј-
ском суседству деведесе-
тих није било девојке са-
вршене попут Лори Ен: ле-
пе, паметне, лепо васпита-
не. За разлику од најбоље
другарице, која је безбри-
жно уживала у кругу поро-
дице, препредена и сарка-
стична Мија се од малих
ногу хватала укоштац са
озбиљним проблемима.
Међутим, изненадна тра-
гедија промениће Лори Ен
заувек. У мору недаћа она
ће се претворити у особу
коју више нико не препо-
знаје... Кроз вешто изни-
јансиран портрет двеју де-
војака и жена и искрену
причу о пријатељствима

из детињства, породици,
мајчинству и лојалности,
запитаћете се колико заи-
ста познајете себе и оне
које највише волите.

КУЛТУРА

Музика
Субота, 25. октобар, 19 сати, Светоуспенски храм: целове-
черњи концерт у оквиру „Дана духовне музике”.

Субота, 25. октобар, 20 сати, сцена Културног центра: кон-
церт под називом „Вече Беле Бартока”. Наступају Марија
Лигети Балинт (клавир) и Атила Балинт (цитра).  

Субота, 25. октобар, 22 сата, дворана „Аполо”: „Back 2 Bas-
sics” – drum’n’bass и дабстеп журка. Улаз је слободан.

Недеља, 26. октобар, 9.30, Светоуспенски храм: у оквиру
„Дана духовне музике”, свету литургију држаће Колегијум
„Осана” из Софије.

Изложбе
Субота, 25. октобар, 18 сати, Геронтолошки центар: изложба
слика Мила Јаковљевића. У програму отварања учествују и
књижевник Радиша Благојевић и пијаниста Бранимир Косар.

Представе
Субота, 25. октобар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Мало краљевство” позоришта „Јелени-
ца” из Београда.

Субота, 25. октобар, 18.30, дворана „Аполо”: представа
„Траг људских зуба” Камерне сцене „Мика Антић” из Сен-
те, која се бави темом насиља над женама. 

Уторак, 28. октобар, 10, 12 и 17 сати, дворана Културног
центра: представа за децу „Чаробњак из Оза” Културног
центра Панчева, у режији Ненада Гвозденовића. 

Среда, 29. октобар, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Свлачење” Мирјане Бобић Мојсиловић. Играју
Јелица Сретеновић и Катарина Жутић.

Тематски догађаји
Уторак, 28. октобар, 11 сати, мала сала Градске управе:
научна конференција под називом „Културно наслеђе Ба-
ната – европско наслеђе”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Културни телекс

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

ДВА ЧОВЕКА У ГРАДУ 20.00 20.00 20.00 20.00

„Круна” 
Руфија Торпа

НЕ ПРОПУСТИТЕ: ДЕЛА ПЕДЕСЕТ СРПСКИХ ВАЈАРА

СКУЛПТУРА – ДАНАС И ОВДЕ

у Галерији савремене уметно-
сти могу се погледати дела
класичнијег стила и мањег
формата, док су у „Војводини”
више заступљени радови ве-
ћих димензија и/или они с
модернијим приступом.

Један од радова који се мо-
гу погледати у Галерији са-
времене уметности јесте
„Блок 11070” Ђорђа Аралице.
Та скулптура је део из циклу-
са који је 2012. године био из-
ложен у „Блок галерији”.

– Завршио сам најкласич-
нију могућу школу у Југосла-
вији – Ликовну академију у
Београду, на којој се негују
фигурација и традиционали-
зам. Након тога смо сви ми
вајари препуштени себи. Ово
што радим, нисам научио на
факултету, већ су скулптуре
плод мог искуства и онога
што сам научио боравећи у
иностранству и кроз посете
галеријама. Не бавим се соци-

нералним садржајима, а онда
трагам за формама којима то
на најједноставнији начин
могу да пренесем – рекао је
Марковић.

Он је, као и неколико њего-
вих колега, део групе „12
плус”, која је оформљена уну-
тар Вајарске секције УЛУС-а.
Досад је та група припремила
две изложбе радова вајара
Србије, док је ова трећа, пан-
чевачка, окупила највише
уметника до сада. Међу изла-
гачима су: Слободан Коста-
диновски Бока, Владислав
Крстић, Љубомир Лацковић,
Здравко Милинковић, Мио-
драг Роган, Милија Нешић,
Вук Љубисављевић, затим на-
ши суграђани Нада Денић,
Горски Кабадаја, Горан Пече-
новић, Милан Станков и мно-
ги други.

Изложба се може погледати
до 31. октобра.

Д. Младеновић

јалном тематиком, али ми је
веома важна спона са урбани-
змом – рекао је Аралица.

Његов став је да су вајари
овде препуштени себи, да је
оно што раде ствар њихове
потребе и да нико њихова де-
ла овде не купује и не наручу-
је. У свету пак постоје музеји
који етаблирају неке умет-
ничке правце, а дела вајара
откупљују музеји и људи који
имају приватне збирке. 

Уметник Раде Марковић
представио се у биоскопу
„Војводина” радом „Ментал-
ни пејзажи Србије”.

– Реч је о рељефу на зиду,
који је начињен од неколико
старих кофера. У њих сам
учитао значења која се односе
на нашу друштвену ситуацију,
али и неке мале личне приче.
Обично кренем од садржаја
који ме мучи, без обзира на то
да ли се ради о данашњици,
дешавањима у Србији или ге-

У СУСРЕТ 17. ПАНЧЕВАЧКОМ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛУ

Софистицирани клавир Стива Куна

колико деценија касније Кун
ће евоцирати успомене на тај
период једним од најзапаже-
нијих издања у својој карије-
ри – „Mostly Coltrane”, обја-
вљеним 2009. године, у трију
коме се придружио познати
саксофониста Џо Ловано.

Шездесете ипак проводи у
цењеном друштву – прикљу-
чује се прво саксофонисти
Стену Гецу, сарађује годину
дана с трубачем Артом Фар-
мером, а потом формира вла-
стити трио са Стивом Сволоу-
ом и Питом ла Роком. С ви-
брафонистом Гаријем Мак-
фарландом 1966. снима „The
October Suite”, албум на рас-
кршћу џеза и класичне музи-
ке, који ће утицати на оснива-
ча ЕЦМ-а Манфреда Ајхера и
представљати претходницу
њихове плодне дискографске
сарадње. Крајем те деценије
се сели у Шведску, где прово-
ди неколико година и знатно
утиче на музичаре све богати-

је скандинавске џез сцене.
Враћа се у САД почетком се-
дамдесетих, али и даље остаје
снажно окренут Европи и сни-
ма низ албума за минхенски

Од класике до скулптуре у видео-раду

Представа за децу „Чароб-
њак из Оза” Дечје позори-
шне сцене „Пођи туда...”
Културног центра Панчева
гостоваће у дворани Кул-
турног центра у уторак, 28.
октобра, од 10, 12 и 17 сати.
Појединачна улазница из-
носи 300 динара, а за орга-
низоване доласке школа и
вртића треба издвојити 250
динара.

Комад је режирао Ненад
Гвозденовић, а улоге тумаче
Марина Воденичар, Алиса
Лацко, Јован Поповић, Ксе-
нија Пердух, Мирослав Жу-

жић, Србољуб Бошњак и Ба-
не Радовановић. Премијер-
но је изведен 16. марта
2006, а досад је игран више
од сто пута и освојио је чи-
тав низ награда у земљи и
региону.

ПРЕДСТАВА КОЈА СЕ ПАМТИ

Панчевачки 
„Чаробњак из Оза”

У малој сали Градске управе у
уторак, 28. октобра, у 11 сати,
биће одржана научна конфе-
ренција „Културно наслеђе Ба-
ната – европско наслеђе”, у
оквиру истоименог пројекта
који се реализује кроз ИПА
програм прекограничне сарад-
ње Румуније и Републике Срби-
је. Организатор конференције
је Завод за заштиту споменика
културе Панчево. Главни парт-
нери на пројекту су Универзи-
тет „Ефтимије Мургу” из Реши-
це, Жупанијски савет Караш-
–Северин и панчевачки завод.

На конференцији ће се
представити стручњаци из
области заштите културног
наслеђа и они ће говорити о
споменицима културе на те-
риторији јужног Баната.

Почетком октобра је сличан
догађај приређен у Решици.
Поред представника различи-
тих институција из Румуније,
у програму су учествовали и
Миодраг Младеновић, дирек-
тор Завода за заштиту споме-
ника културе Панчево, и Јасна
Јованов, запослена у тој ин-
ституцији културе. Д. М.

КОНФЕРЕНЦИЈЕ У ПАНЧЕВУ И РЕШИЦИ

О банатском наслеђу



кама под називом „Планета
Читалац”.

Иако учешће на Сајму књига
утиче на изградњу позитивног
имиџа Панчева, његово финан-
сирање није ушло у градски бу-
џет. Директор библиотеке Де-
јан Боснић истакао је да је, упр-
кос томе, чланица Градског ве-
ћа задужена за културу Јасми-
на Вечански имала слуха за то,
тако да ће финансијски про-
блеми ипак бити превазиђени.

Д. Младеновић

Четвртак, 23. октобар 2014.

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

Ово није предивна књига.
Ни књига која ће вас исто-
времено насмејати и рас-
плакати. Нити књига која
ће вас држати будне до ју-
тра, посебно ако ујутро има-
те нека посла. Ово је обична
књига о обичним људима
који живе једни уз друге и
мисле да се познају. Мало
се радују и мало пате, мало
се воле и мало мрзе, мало су
знанци, а мало странци.

У овој књизи нема исто-
ријских превирања, екс-
плозивних направа, физич-
ког насиља ни (нажалост)
голотиње. Постоји љубавна
прича, у више наврата и на
више места. Постоји лаж и
превара. Постоји стицај
околности. Постоји тајна
вечера, као и аутомобил
који наилази у одлучујућем
тренутку и мења све.

Крај је можда срећан,
али не мора да значи.

Ово је, за оне који желе
да знају тачно и без варке,
књига о потрази за савр-
шенством.

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

Два најбржа читаоца који до среде, 29. октобра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питања „Докле се може стићи и/или шта се
све може открити у потрази за савршенством?”, награди-
ћемо по једним примерком књиге „Савршенство” Маје
Трифуновић. Имена добитника ћемо објавити у наред-
ном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књи-
жари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП
мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи  и 38,64 динара у мт:с мрежи.

„Савршенство” 
Маје Трифуновић

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Елизабета Милошевић,

професорка математике 

ИИЗЗЛЛООЖЖББАА:: „Бежимо од
мрака” је изложба фото-
графија Милице Дужде-
вић, матуранткиње Гим-
назије. Као неко ко по
свом унутрашњем опре-
дељењу цео живот подр-
жава и охрабрује младе,
препоручујем ову изло-
жбу у Дому омладине
(биће отворена до 1. но-
вембра). Ово је Миличи-
на прва самостална изло-
жба и инспирисана је ра-
дом Тима за борбу про-
тив трговине људима при
Црвеном крсту. Изложбу
чини 15 тематских фото-
графија са одговарају-
ћим пропратним тексто-
вима.

ККЊЊИИГГЕЕ::  По правилу читам
више књига истовремено.
Тако умирујем своју устреп-
талост због многоструких
животних улога које углав-
ном присилно мењам у току
дана. Обично читам у ве-
черњим сатима, па избор
књиге зависи од расположе-
ња. Тренутну комбинацију
чине „Истанбул”, „Плитко”
и „Прељуба”.

„Плитко” Николаса Кара
(најужи избор за Пулицеро-
ву награду 2011. године) од-
лична је књига о томе како
интернет мења начин на ко-
ји мислимо, читамо и пам-
тимо. То је узбудљива и ар-
гументована прича о физи-
олошкој адаптацији мозга
на ново виртуелно окруже-
ње. Шта смо са „Google-ом”
добили, а шта нам се сукце-
сивно одузима? Знање није
никад било доступније, али
с друге стране, концентра-
ција и способност анали-
тичког размишљања посте-
пено стагнирају, поготову

код млађих генерација. Са-
времени читаоци губе спо-
собност за дубље читање
текста, прелећу с линка на
линк, не могу да усредсреде
пажњу, слабије памте осла-
њајући се на обиље подата-
ка на web-у.

„Истанбул” Орхана Паму-
ка је занимљива биографија
Истанбула и аутобиографи-
ја Орхана Памука. Читајући
ове приче о тужном, мелан-
холичном и депресивном
Истанбулу из периода Ор-
хановог детињства, након
дугог периода његове слав-
не историје, наилазим на
многе сличности с нашом
свакодневицом.

„Прељуба” Паула Коеља
је прича о томе како изгле-
да имати све а бити несре-
ћан или можда немати ни-
шта и бити срећан. Прово-
кативно, интригантно, стра-
ствено, опасно... Од свих
љубави једина која нас трај-
но мења је љубав према жи-
воту. Препоручујем посебно
женској популацији, пред
спавање.

Не пропустите да
обиђете штанд 
„Панчевачко 
читалиште” у Хали 4

Градска библиотека
поново окупила све
градске институције
културе и друге 
организације

Четврти пут заредом панче-
вачке институције културе, у
сарадњи с појединим удруже-
њима из нашег града, пред-
ставиће се на Сајму књига у
Београду на заједничком
штанду „Панчевачко читали-
ште”. Захваљујући тој сарад-
њи, по којој Панчево може
послужити као пример дру-
гим градовима, посетиоци
сајма ће од 26. октобра до 2.
новембра бити у прилици да
се упознају с неким од најва-
жнијих издања објављених у
протеклом периоду, али и да
сазнају да се у нашој вароши
одвија прилично интензиван
културни живот.

Носилац пројекта је Град-
ска библиотека, а издања ће,
поред те институције, изло-
жити: Културни центар,
Историјски архив, Народни
музеј, Завод за заштиту спо-
меника културе, Регионални
центар „Михајло Пупин”,
Удружење књижевника и
књижевних преводилаца
Панчева, Еврорегионални
центар „Ин медијас рес”,
Дом омладине и Туристичка
организација Панчева. Ме-
наџер штанда је Горан Траи-
ловић из Градске библиоте-
ке, а сам штанд ће се налази-
ти у Улици Меше Селимови-
ћа 4069, у Хали 4. Слоган
под којим се наша варош
представља гласи: „Панчево

ПАНЧЕВЦИ НАСТУПАЈУ ЗАЈЕДНО НА САЈМУ КЊИГА

ГРАД ПИСАЦА И ПТИЦА

Бекство од мрака

– град писаца и птица”, како
би се послала слика о Панче-
ву које није само град отров-
них димова, него и место
културе што тежи еколо-
шком оздрављењу.

Како се могло чути на кон-
ференцији за новинаре одр-
жаној 22. октобра у фоајеу
Културног центра, поред ра-
није објављених књига, на
штанду ће бити и десетак но-
вих издања, као и пропаганд-
ни материјал о активностима
излагача.

Ивана Спасојевић из Исто-
ријског архива Панчева чи-
таоцима је препоручила књи-
гу „Покушај насељавања
Шпанаца у Банату” Феликса
Милекера, „Мој кратки вер-
ни животопис” Адама Коса-
нића (обе књиге је с немач-
ког превела Бојана Цветано-
вић), затим каталог посвећен
двестапедесетогодишњици
Банатске војне границе, ре-
принт издање „Панчево за

време Првог светског рата”
Миховила Томандла и пу-
бликацију о др Марији При-
ти, коју је Спасојевићева са-
ма приредила.

Марија Самарџић, уредни-
ца издаваштва у Културном
центру Панчева, најавила је
да ће се од новијих издања на
панчевачком штанду наћи
две монографије, од којих је
једна објављена поводом обе-

Промоција књиге „Увод у ре-
лигије, митологије и секте” на-
шег суграђанина др Хајрудина
Реџовића, пуковника у пензи-
ји, одржана је прошлог четврт-
ка, 16. октобра, у Градској би-
блиотеци. Књигу је, уз подр-
шку Града Панчева, објавио
Историјски архив. Многоброј-
ну публику је поздравио Дејан
Боснић, а о раду и делу аутора
говорио је др Рајко Мијовић.

Аутор истражује место и
улогу религије у животу чове-
ка, бави се њеном историјом и
односом према политици и др-
жави, улогом религије у култу-
ри... Она је, према његовом
мишљењу, духовна неопход-
ност, јер чува човека у човеку и
регулише његово понашање,
али се често и злоупотребљава.

– Нема верских ратова. При-
знајем пљачкашке, економске
и неке друге ратове, а религија
углавном служи да мотивише
људе који су дубоко религио-
зни, који су истински верници,
да ратују. А основни циљ је
опљачкати – убеђен је Реџовић.

Уз ограду да можда није у
праву, веру пореди с политич-
ком партијом. Њу је могуће
променити и отићи у неку
другу религију, једну од 1.500
регистрованих. Аутор додаје
да истинска религиозност не
познаје мржњу и захтева по-
штовање сваког живог бића.

У књизи је акценат на
аврамским, монотеистичким
религијама – јудаизму, хри-
шћанству и исламу, јер су оне
доминантне.

Црква је институција која
постоји колико и човек, а Ре-
џовић се  посебно бави улогом
свештенства.

– Никоме од верника не
треба адвокат између њега и
Бога ако смо ми у души олтар,
ако у души поштујемо, воли-
мо и ценимо живот, волимо
човека.... Бог је увек с нама и
не треба нам посредник – за-
кључује аутор.

Када је реч о сектама, Реџо-
вић упозорава да су најопа-
сније сатанистичке секте и ве-
штичарење. Изнео је зани-
мљив податак да међународно
удружење вештица са седи-
штем у Лондону има своју ис-
поставу и у Београду. Секте се,
по Реџовићевом мишљењу,
формирају само ради матери-
јалне користи и добити, а ово
време безнађа, несигурности
и немаштине посебно им од-
говара. У Србији постоји из-
међу 10 и 15 великих секти.
Највише их је у Војводини – у
Вршцу, Суботици и Новом Са-
ду. Углавном се ради о сата-
нистичким сектама, а неке од
њих, нажалост, делују и у
Панчеву.

М. М.

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ХАЈРУДИНА РЕЏОВИЋА

Религиозност не познаје мржњу

ППРРООММООЦЦИИJJЕЕ  ИИ  ППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦИИJJЕЕ

Током трајања Сајма књига у Београду Панчевци ће се

представити и на књижевним промоцијама. У петак, 31. ок-

тобра, у 16 сати, у сали „Борислав Пекић” биће представље-

но „Панчевачко читалиште”. Истог дана, од 17 сати, на

штанду „Панчевачко читалиште” биће промовисан нови број

„Квартала”, док ће у промотивном простору „Арена” у Хали

1, од 18 сати, бити презентована монографија о 16. бијена-

лу, а од 18.45 целокупна издавачка делатност КЦП-а.

Наредног дана, 1. новембра, од 18 сати, у сали „Бори-

слав Пекић” биће представљена књига „Птице и паркови

Панчева”, у издању ТОП-а, као и књига Михајла Пупина

„Осмотски притисак и његов однос према слободној

енергији”.ССУУТТРРААДДААНН  ППООССЛЛЕЕ  ДДЕЕТТИИЊЊССТТВВАА

На Сајму књига у Београду премијерно ће бити предста-

вљена романсирана биографија Мирослава Мике Антића,

под називом „Сутрадан после детињства”, чији је аутор

књижевник Немања Ротар, директор Културног центра

Панчева и сестрић Мирослава Антића. Тим поводом у че-

твртак, 30. октобра, у поподневним сатима, аутор ће потпи-

сивати књиге на штанду „Архипелага”.

Реч је о биографији која је испричана из породичног и

личног угла, с подацима и фото-материјалом који се први

пут објављују. Ово је прича и о Ротаровом сазревању и од-

растању у времену за које сам аутор сматра да је било да-

леко хуманије од данашњег.

лежавања 50 година КЦП-а
(приредио ју је Едвард Јукић),
а друга се бави 16. Бијеналом
уметности (уредник је Драган
Јеленковић), затим збирку
стрип-радова „Скулптура”
(приређивач је Александар
Зограф), „Доживљаје Мике
Миша” и алманах о четвртом
БУДИ-ју (уредила Марија Са-
марџић).

Како је најавио Драгољуб
Цуцић из Регионалног центра
за таленте „Михајло Пупин”,

та организација ће предста-
вити докторску дисертацију
Михајла Пупина „Осмот-
ски притисак и његов однос
према слободној енергији”
и „Малу фабрику снова у
дому грофице Аузберг”
Ивана Ракиџића.

Поред „Читалишта”,
Градска библиотека ће пре-
зентовати и приручник о
развоју публике у библиоте-

На штанду ће бити десетак нових издања



смета да редовно излазим на
воду, понешто уловим и себи
учиним незаменљиво задовољ-
ство. Нарочито ме испуњава
лов на деверику, коју сам оду-
век волео да пецам, понајвише
с недавно преминулим прија-

– Тренутно у реци као да
нема ничега сем деверике,
чак ни бодорке, којом је Та-
миш обиловао, ни бабушке, а
о шарану и сому да и не гово-
рим. Деверика је пробирљива
риба и воли префињене мам-

тељем Иваном Ротаром Киви-
јем – са сетом се Пера присећа
риболовачког „саборца”.

Последњих година девери-
ке није било у превеликим ко-
личинама на Тамишу, али се
ове сезоне она интензивно по-
јављује, па је малтене само њу
могуће упецати.

це, попут црвића или ларве
комараца. Лови се изузетно
осетљивим системима, што
мањом удицом и тањим нај-
лонима. Веома је борбена и
право је задовољство надму-
дривати се с њом. Свако има
свој начин примамљивања, а
ја то чиним класичном хра-
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Радо пецао с
пријатељем Кивијем 

Примерке мање од
20 центиметара
обавезно враћати 
у воду

Један од најупорнијих спорт-
ских риболоваца (са жесто-
ким акцентом на „спортски”)
јесте наш суграђанин Петар
Наумовић.

Његова област за пецање је
Тамиш. Остао му је веран чак
и ових дана, када водостај ва-
рира, иако је тада риба најви-
ше уплашена – приликом на-
глих промена се умири и те-
шко јој је доскочити.

Упркос томе Пера је готово
свакодневно био на стандард-
ном „борбеном положају” (ко-
ји ће, из разумљивих разлога,
остати тајна) и код многих
изазвао чуђење. Међутим, као
искусан риболовац, и у та-
квим околностима је умео да
напуни чуварку омиљеном
врстом – девериком, једином
која се како-тако појављује на
тамишкој води.

– Ова сезона је најлошија у
последње време, и то због ве-
ликих осцилација водостаја,
које су се одразиле и на спорт-
ски риболов. Ипак, то ми не

ПРИЧЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА: ПЕТАР НАУМОВИЋ

ДЕВЕРИКА ЈЕ НАЈСЛАЂА
ном за белу рибу. Што се ди-
мензија тиче, на Тамишу је
могуће закачити примерке од
300–400 грама до највише
једног килограма. Мој рекорд
је комад уловљен пре неколи-
ко година на рукавцу у близи-
ни Ковина, који је био тежак
два килограма и двеста грама
– наводи један од ретких до-
казаних спортских риболова-
ца, који се не либи да спреча-
ва рибокрађу.

Деверика важи за веома
укусну рибу, а овај прекаљени
пецарош уједно је врстан ку-
линар, па је препоручује пр-
жену на тањирачи, уз марина-
ду. Као гурману најслађи су
му мањи реш печени комади,
који иду савршено уз пивце.
Протеклих дана, при изузетно
високом водостају, када деве-
рика прилази обали, Пера је
напецао десетак килограма и
све то касније „у сласт” поде-
лио с пријатељима.

И на крају битна напомена
– и деверика има законом до-
звољену меру за риболов:
примерке мање од двадесет
центиметара обавезно треба
враћати у воду. То је веома ва-
жно, јер ова риба уништава
ларве комараца, па је и због
тога треба сачувати од преко-
мерног изловљавања.

Ј. Филиповић

Дуго сам се премишљала где
да обавим лапароскопску
операцију жучне кесе, јер
сам, као и већина суграђана,
мислила да је у Београду све
боље. Уз то, у Клиничком
центру и на ВМА имам прија-
теље. Али мој свекар је инси-
стирао да одем до панчевачке
болнице и чујем мишљење
хирурга Вујића, који га је пре
неколико година оперисао и
од тада га зове Анђео. Вујић
ми је рекао да ништа не бри-
нем, да се та операција ради
веома успешно у нашој бол-
ници. Такође, много мојих
клијената (власница сам ко-
зметичког салона) по добру
ми је помињало доктора Мо-
ришана.

На хируршком одељењу
сам први контакт имала с љу-
базном сестром Аном, а потом
сам пришла доктору Мориша-
ну. Мало је рећи да ме је оду-
шевио! Знала сам да сам на
правом месту и у стручним и
одговорним рукама. Да сам
отишла у приватну клинику,
не верујем да би ми толико
угађали: питали су ме за тер-
мин који ми одговара због мо-
јих пословних обавеза и обја-
снили како да се припремим
за операцију. Веома брзо смо

се договорили када да дођем,
уз претходно мишљење ане-
стезиолога, на чијем одељењу
јесте гужва, али уз помоћ се-
стре Зорице све иде брже и
лакше.

Све је прошло одлично –
оперисана сам пре само не-
дељу дана, а већ увелико ра-
дим. Операциона сала је пу-
на младих и одговорних љу-
ди на висини задатка. Бес-
крајно сам им захвална на
свему. Да се ја питам, ти љу-
ди би имали много веће пла-
те, заиста их заслужују. Ане-
стезиолог доктор Новаковић
ме је безбедно увео у сан и на
крају операције пробудио.
Постоперативни ток је про-
текао савршено захваљујући
дивним сестрама: Марини,
Јасмини, Милици, Јелени,
Сањи... Оне су брижне, одго-
ворне, вредне и заиста воле
свој посао.

Одељење је уредно, чисто,
ушушкано и окречено. Ипак,
сазнање да немају јастуке и
покриваче, вратило ме је у
реалност, у којој преовладава
тешка материјална ситуаци-
ја. Али ту смо ми, друштвено
одговорни, да помогнемо у
невољи.

Бојана Ћорлука

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

Одушевило ме 
Одељење хирургије

ЛЕП ГЕСТ МЕШТАНА БАНАТСКОГ НОВОГ СЕЛА

Велика помоћ за
Обреновчане

После мајских поплава и ве-
лике несреће која је задеси-
ла грађане Обреновца и дру-
гих градова у нашој земљи
племенитост грађана Србије
није изостала. Хуманост на
делу исказали су и мештани
Банатског Новог Села, који
су одмах притекли у помоћ
угроженима.

Око сто Новосељана, пред-
вођених Недељком Топићем,
брзо су се организовали и већ
у првим данима деловали ве-
ома активно. У разним акци-
јама које су организовали са-
купили су новац, животне
потрепштине, опрему за бе-

бе, пољопривредне произво-
де и сточну храну. Конвој
шлепера је мајских дана кре-
тао из места надомак Панче-
ва ка прихватним центрима
у Београду. Ипак, најновији

гест који је ова група грађана
учинила за ученике обрено-
вачке гимназије никога није
оставио равнодушним. Про-
шлог уторка су Недељко То-
пић и његови сарадници за
сакупљени новац (око
400.000 динара) купили ком-
плетну опрему за три учио-
нице поменуте образовне
установе. Реч је о три ком-
плета од 16 столова, као и 96
столица неопходних да би се
настава несметано одвијала.

Мештани Банатског Новог
Села, више хиљада њих, то-
ком поменутих акција покло-
нили су око милион динара

помоћи у храни, опреми и
новцу и тако на најбољи на-
чин потврдили несебичност
према угроженим грађанима
Србије. Свака част за гест
вредан пажње! С. Д.

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

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

Буби
Ова женка стафорда је про-
нађена како лута око Зелене
пијаце с  другарицом која је
у међувремену удомљена.

Јако је умиљата и добро се
слаже с људима, док јој је с
другим псима потребно ма-
ло времена. Налази се у
градском прихватилишту,
где ужива посебан третман
и живи у засебној кућици.
Заинтересовани могу да се
јаве на телефон 352-148.

Миле
Мужјак ретривера про-
нађен је у оближњем
селу и тренутно живи у
градском прихватили-
шту. Миле је живахан
и лајав – савршена
прилика за оне који
имају двориште и ма-
ло времена да посвете
овом блесавку.

Биће чипован, вак-
цинисан и стерилисан,
баш као и сви пси који
се усвајају из градског
прихватилишта.

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.

Малишани из вртића „Кекец”
добили су на поклон од Рота-
ри-клуба Панчево дрвени во-
зић, који је постављен у дво-
ришту тог објекта. Локомоти-
ва са четири вагона кренула је
на своје путовање у понеде-
љак, 20. октобра, уз дечји жа-
гор и осмехе. Малишани су се
обрадовали новој играчки и
одмах ускочили у воз, спрем-
ни да отпутују у Немачку,
Грчку и Аустралију. Додали су
да би им у зеленом дворишту,
у којем постоје љуљашке, др-
вена печурка и клупе, добро
дошле и клацкалице и тобо-
ган.

Новац за израду воза обезбе-
дио је Ротари-клуб Панчево.
Председница те организације
Ксенија Царевић објаснила је
да је ово једна у низу акција
које Ротари-клуб спроводи.

– У сарадњи с руководством
„Дечје радости” одлучили смо
да возић буде постављен баш у
овом дворишту. Надам се да
ће деци много значити – ре-
кла је Ксенија Царевић.

Директорка ПУ „Дечја ра-
дост” изјавила је да ово није
први пут да Ротари-клуб по-
маже тој установи и да се нада
да ће се сарадња наставити.

И. П.

ПОКЛОН РОТАРИ-КЛУБА ЗА ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ”

Возић са четири вагона

У склопу пројекта „Нови лиде-
ри”, који траје већ девет година
широм Србије, у организацији
студената из AIESEC-а и уз по-
дршку Министарства омлади-
не и спорта, а с циљем да мла-
ди буду иницијативни и да по-
крећу своје окружење, у суботу,
25. октобра, у 16 сати, у Иза-
бинском простору Културног

центра биће одржан „lead-up”
на тему „Млади као покретачи
позитивних промена или само
неми посматрачи”.

Као говорници су најавље-
ни Филип Лескароски, Алек-
сандра Михајловић и Ненад
Малетин. Више информација
потражите на сајту www.new-
leaders.org.rs. Р. Т.

У оквиру пројекта „Традицио-
налне дечје игре у јужном Ба-
нату” педагошког одељења
Народног музеја, у суботу, 25.
октобра, на кеју код Дома вој-
ске, од 11.30, биће предста-
вљена дечја игра попике.

Она је мало позната и игра
се само у мултиетничком
Иванову, традиционално на
Велики петак и Велику Го-
спојину, у оквиру манифе-
стације „Рибарски дани и но-
ћи”. Игра захтева велики
простор, блану – дебло дужи-
не два метра, попику – дрве-
ну фигуру величине од шест
до осам центиметара, два
штапа и јасно дефинисан
оријентир који попика треба
да пређе.

– Реч је пројекту који се од-
носи на заштиту, очување и
презентацију нематеријалног

културног наслеђа, чија је
сврха едукативног карактера
– објаснила је Оливија Сладо-
јевић, кустос Народног музеја
и аутор пројекта, који финан-
сира Министарство културе и
информисања. Р. Т.

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Нови лидери

КОД ДОМА ВОЈСКЕ

Промоција попика

На „борбеном положају” и при високој води

Новосељани купили комплетну опрему за три учионице



Пред нама је период
године у којем су мо-
гуће обилније падави-
не. Поред лоше ви-
дљивости, возачима
проблем представља и
велика количина воде
на путу. При великим
брзинама у оваквим
условима може се ја-
вити аквапланинг.

То је веома опасна
појава – између гуме и
подлоге се ствара та-
нак слој воде и точко-
ви немају добар кон-
такт са асфалтом. У
таквим ситуацијама
се дешава да возач из-
губи контролу над во-
зилом, које се тада
креће као по леду. Да
ли ће доћи до аква-
планинга, односно
при којој брзини ће се
створити слој воде из-
међу точка и пута, за-
виси од много факто-
ра: намене гуме (зимска
или летња), њене истроше-
ности, тежине возила, при-
тиска у пнеуматицима...

Због свега овога требало
би обратити пажњу на гуме у
предстојећем периоду. Ду-
бина шаре односно канала
за одвођење воде можда је
најбитнија; истрошена гума
плићих канала не може да
каналише воду у довољној
мери и треба је заменити. У
прилог томе говори чињени-
ца да је контактна површина
возила с подлогом величине
људског длана. Наравно, ни
најквалитетнија нова гума
неће спречити појаву аква-

планинга уколико возач не
прилагоди брзину кретања
метеоролошким условима.

Ако до губитка контроле
већ дође, најбитније је да не
паничите и не покушате на-
гло да мењате правац и ко-
чите. Волан држите чврсто
и пуштањем гаса успорите
аутомобил. Возила опре-
мљена АБС-ом ћете лакше
зауставити јер неће доћи до
блокаде точкова. Нарочито
будите пажљиви када киша
тек почне да пада, јер се во-
да меша с прашином и дру-
гим нечистоћама на путу,
услед чега он постаје дра-
стично клизав. 

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

Осам деценија 
музике у аутомобилу

Заслужна су браћа
Галвин

Аудио-уређаји су данас стан-
дардни део опреме у готово
свим аутомобилима, а већина
нас не би могла да замисли ти-
шину у свом четвороточкашу.
Савремене технологије су нам
омогућиле слушање МП-3
фајлова, снажније звучнике и
квалитетну дигиталну репро-
дукцију. Када и како је музика
„доспела” у аутомобиле?

Луксуз и потреба
Пионири у овом сегменту ау-
то-индустрије су браћа Пол и
Џозеф Галвин, који су 1930.
представили први радио-уре-
ђај за аутомобиле, под називом
„Моторола”. Радио је репроду-
ковао искључиво сигнале АМ
фреквенције, а аутомобил ком-
паније „Студебејкер” био је пр-
ви у који је он уграђен. Цена
изума браће Галвин за то вре-
ме није била ниска – око 130
долара, али то није спречило
милионе возача да себи приу-
ште ово чудо технике.

Почетком педесетих, тач-
није 1952. године, компанија
„Блаупункт” је тржишту пону-
дила радио-апарат који је
„хватао” и станице што су
емитовале свој програм на
ФМ фреквенцији. Само годи-
ну дана касније направљен је
и први уређај који је омогу-
ћио путницима да сами бира-
ју станице, а током шездесе-
тих радио-апарати су постали
мањи захваљујући технологи-
ји заснованој на транзистори-
ма, који су „заменили” ваку-
умске цеви.

Потреба људи да слушају ону
музику коју тог момента желе
да чују, условила је појаву и пр-
вих аудио-уређаја који су мо-
гли да репродукују звук с неког
медија. „Крајслер” је у своје
најлуксузније моделе уграђи-
вао грамофон за сингл плоче.

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

ОД „АМ” АПАРАТА ДО ДИГИТАЛНЕ ЕРЕ

Овај потез је, испоставило се,
био потпуни промашај и уређа-
ји су повучени из производње.

Касете па компакт-диск
Магнетна касета, можемо сло-
бодно рећи кертриџ, с траком,
била је боље решење. Иако је
имала лош звук, била је прак-
тична у поређењу с грамофо-
ном. Прве плејере за тај медиј
направио је „Форд”, у сарадњи
с „Моторолом”, 1965. године.

Још увек говоримо о моноуре-
ђајима, све до краја шездесе-
тих, када се појавило стерео-
-појачало. Права револуција у
овој области почиње с ком-
пакт-касетом, изумом холанд-
ске компаније „Филипс”. Тај
формат магнетне касете је то-
ком седамдесетих и осамдесе-
тих представљао стандард у
индустрији аудио-уређаја.

Тако су фабрике које се
баве производњом ових апа-

БОРБА СА АКВАПЛАНИНГОМ

рата почеле да производе ра-
дио-касетне плејере који су
могли да се уграде у било ко-
ји аутомобил. „Алпина”,
„Пионир”, „Кенвуд” и „Блау-
пункт” су компаније које су
искористиле прилику да се
пробију на тржишту, пону-
дивши бољи квалитет звука у
односу на фабричке радио-
-апарате.

Осамдесетих су настале ве-
ће промене у овој области, па
се тако у кабине возила угра-
ђивало више звучника, који су
по квалитету могли да пари-
рају кућним хај-фај системи-
ма. Али оно што је заиста про-
менило начин слушања музи-
ке, јесте „Сонијев” ЦД плејер,
који је тај јапански произво-
ђач патентирао 1985.

Изуми у новом миленијуму
су радикално изменили све,
тако да данас за слушање му-
зике у аутомобилу користимо
мобилне телефоне, преносне
дигиталне плејере или интер-
нет. Прогрес и није тако лош
када се узме у обзир да је све
почело пре свега осамдесет
четири године.

У складу са законским одред-
бама, возачи су у обавези да
од 1. новембра на својим во-
зилима имају зимске гуме.
Такви пнеуматици морају да
буду на свим точковима, не
само на погонским, а дубина
шаре не сме бити плића од
четири милиметра.

Непоседовање зимских гу-
ма се третира као тежа тех-
ничка неисправност аутомо-
била, а казне се крећу од шест
до двадесет хиљада за физич-
ка и од сто до осамсто хиљада
динара за правна лица. Напо-
мињемо да саобраћајна поли-
ција има право и да таква во-
зила искључи из саобраћаја.
„Ауторемонт Пивашевић” са-
ветује возачима да се на вре-
ме припреме за зимску сезону
и летње гуме замене зимским.
Људи из овог ауто-центра на-
помињу да поменуту зимску
опрему не треба имати због
законских прописа, већ због
карактеристика зимских гу-
ма, с којима је вожња по сне-
гу и леду безбеднија.

Шара и материјали од ко-
јих се праве гуме за летњу и
зимску сезону различити су и
то се осети у вожњи. Са аде-
кватним пнеуматицима, кре-

ЗИМСКЕ ГУМЕ СУ ПОТРЕБА

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

тако да и уколико се оштете,
њихова поправка или замена
биће драстично јефтинија.

„Ауторемонт Пивашевић”
својим клијентима нуди зим-
ске гуме реномираних свет-
ских и домаћих произвођача,
у свим димензијама. Такође,
пружа услуге демонтаже лет-
њих и монтаже зимских пнеу-
матика, као и балансирање
точкова. Ако се определите да
у овом ауто-центру купите
зимске гуме, њихова монтажа
је бесплатна. Већина возача,
када замени гуме, нема про-
стор за њихово одлагање. Куп-
ци не само да ће бесплатно
заменити гуме већ ће добити
могућност да летње гуме од-
ложе у посебан депо до њихо-
ве следеће употребе.

Четвртак, 23. октобар 2014.

automobilizam@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Немања 
Урошевић

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

Током 1923. године прија-
вљена су 173 ауто-патента
које су измислиле жене.
Међу тим проналасцима су
карбуратор и електрични
ауто-стартер (анласер).

Ал Капонеов „кадилак”, ко-
ји је био блиндиран, с пу-
ним гумама (отпорним на
метке), конфисковала је по-
реска управа САД. Тај ауто-
мобил је касније користио

председник Рузвелт као сво-
ју лимузину.

БМВ-ом модел „Зе-три” је
први немачки аутомобил
који је у потпуности напра-
вљен ван граница те државе.

Шасија аутомобила „форд
ГТ” је толико јака да се при-
ликом тестирања отпорно-
сти крова покварила маши-
на која симулира ударац.

ГТ ПРОТИВ КРЕШ-МАШИНЕ

Покровитељ стране

001133//333333--335555

www.auto-remont.co.rs

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

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

тање и зауставни пут прили-
ком кочења у зимским усло-
вима немерљиво су бољи – ка-
жу у „Ауторемонту”. Такође,
саветују да алуминијумске
фелне, уколико их имате, то-
ком зимских месеци замени-
те челичним. Вода, ризла, ин-
дустријска со, као и рупе на
путу могу оштетити наплатке
од алуминијума.

Со ће нагризати фелну, а
материјал ће при ниским
температурама постати крт и
уколико налетите на рупу, ни-
је искључено да ће фелна пу-
ћи. Челичне фелне нису толи-
ко осетљиве на наведене поја-
ве и прилично су јефтиније,



тражиле да се за дневно ин-
формативне медије издвоји
већа количина новца и изра-
зиле сумњу да ће иста сума
новца којом се сада из буџета

финансира информисање би-
ти довољна када се јави вели-
ки број учесника на конкурс.

Љиљана Спасић, председ-
ница Грађанске акције Пан-
чево, оценила је да су нови
медијски закони онемогући-
ли невладине организације да
праве информативне садржа-
је у сарадњи с медијима.  До-
дала је како је забрињава то
што медији ни на који начин
неће бити заштићени од злоу-
потреба оних који ће у будућ-
ности руководити њима.

Д. Вукашиновић

грађана без обзира на то што
закон јасно налаже супротно –
рекао је Сејдиновић.

Жужана Серенчеш је изра-
зила искрену увереност да уз

ће партијске приватизације
медија и злоупотребе средста-
ва које би, на пример, чинили
власници таквих гласила и
њихове партијске колеге у ло-

налажење правог приступа за
за примену нових закона по-
стоје озбиљни разлози за наду
да се у локалним срединама
„за исте паре може добити
много квалитетније инфор-
мисање грађана”. Она ту своју
оцену заснива на чињеници
да ће, захваљујући пројект-
ном финансирању медијских
садржаја, у центар пажње,
уместо јавних гласила као до
сада, доћи право грађана да
буду информисани.

На питање како ће акциони
план спречити да након могу-

калним властима, она је одго-
ворила да је предвиђен си-
стем контроле јавности. А он
би се састојао у томе да се на
сајту локалне самоуправе мо-
ра објавити зашто је неко од
учесника конкурса за финан-
сирање информисања добио
новац и зашто га други нису
добили, те шта је резултат та-
квог начина рада.

Директорка РТВ Панчева
Татјана Јелесић и Невена Си-
мендић, уредница телевизије,
ставиле су примедбе на начин
расподеле средстава. Оне су
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Новинари и цивилно
друштво изнели низ
примедби

Представници Независног
друштва новинара Војводине
Недим Сејдиновић и Жужана
Серенчеш представили су у
четвртак, 16. октобра, пред-
лог Акционог плана развоја
информисања Панчева. који
је ово удружење израдило уз
подршку ОЕБС-а и Мини-
старства информисања Срби-
је. Овај документ је део про-
јекта НДНВ-а којим су обу-
хваћени слични планови за
општине Ковин, Врбас и Ка-
њижа. У центру тих докуме-
ната су начини обезбеђивања
права грађана на професио-
нално и истинито информи-
сање након што се, у складу с
новим медијским законом
пређе на пројектно финанси-
рање медијских  садржаја.

– Ако локалне самоуправе,
јавна гласила, грађани и ци-
вилни сектор буду активно уче-
ствовали у спровођењу акцио-
них планова и дугих страте-
шких докумената у сфери ин-
формисања, то ће допринети
развоју ове делатности, у чијем
центру ће бити грађанин и ње-
гово право на објективно обаве-
штавање. Уколико локалне са-
моуправе не покажу довољно
разумевања за ту проблемати-
ку, може доћи до гашења меди-
ја, односно до смањења права

РАСПРАВА О АКЦИОНОМ ПЛАНУ ИНФОРМИСАЊА

ТЕОРЕТСКИ СВЕ САВРШЕНО

ПАНЧЕВЦИ, СВИ/СВУДА

Испод коже

ОСНОВЦИ ПЕЦАЛИ

Качаревци убедљиви

Наша суграђанка Марина
Узелац режирала је одличан
спот за песму „Испод коже”
за „Артан Лили”, београдски
бенд који из дана у дан има
све више фанова. Спот је ра-
ђен у ИМР „Ливници” у Ра-
ковици, а снимљен је у јед-
ном кадру.

Марина Узелац и Реља
Илић, који је такође из Пан-

чева, тренутно заједно при-
премају експериментални
филм за Факултет музичких
уметности, који ће бити
приказан 4. новембра у На-
родном музеју у Београду,
као увод у премијерно изво-
ђење авангардне компози-
ције о води. Управо је наста-
јање те композиције тема
њиховог филма. Д. М.

УСРН „Тамиш” је у
петак, 17. октобра, у
сарадњи са Савезом
за школски спорт, ор-
ганизовао такмичење
у спортском риболову
за ученике од петог до
осмог разреда.

Учествовало је 13
школа и укупно 20
екипа, а победио је
тим ОШ „Жарко Зре-
њанин” из Качарева –
Вања Исевски, Илија
Стојановић и Милош
Трајановски. Други су
били ученици ОШ „Свети Са-
ва” (Јаков Деранић, Алексан-
дар Свирац и Немања Стево-
вић), а трећи, такође, Кача-

ревци – Никола Несторов-
ски, Миомир Цветковић и
Марко Живановић.

Ј. Ф

У парку Барутана у недељу,
26. октобра, од 11 сати, први
пут у нашем граду биће одр-
жан „Панчевачки дан аван-
туре”. Организатор те зани-
мљиве манифестације је Ту-
ристичка организација Пан-
чева, која жели да обогати
туристичку понуду нашег
града.

У програму који је прила-
гођен свим узрастима уче-

ствоваће припадници Спе-
цијалне бригаде Војске Ср-
бије, планинарски, пењачки,
бициклистички, стреличар-
ски и многи други клубови,
који ће заинтересованима
приказати своје умеће.

На манифестацији ће уче-
ствовати и представници ту-
ристичких организација Ср-
бије, Војводине и Београда.

С. Д.

Црвени крст Панчево обеле-
жио је Светски дан борбе
против сиромаштва (17. ок-
тобар) акцијом солидарно-
сти у Месној заједници Кача-
рево с волонтерима и сарад-
ницима. Према речима Ја-
сминке Ристић, стручне са-
раднице за социјалну делат-
ност Црвеног крста, од грађа-
на су прикупљена средства за
личну хигијену и пелене за
бебе, а Месна заједница је

обезбедила део школског
прибора за сиромашне уче-
нике. Волонтери су пакете
проследили сиромашним
појединцима и члановима
тридесетак породица. Сим-
болична помоћ је, истиче на-
ша саговорница, знак хума-
ности и солидарности, као и
подршке у ублажавању жи-
вотне ситуације угрожених
појединаца и породица.

И. П.

АКЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ПАНЧЕВО

Подршка сиромашнима

Одзив државних
службеника и лекара
веома мали

У Међуопштинској организа-
цији глувих и наглувих у току је
курс „Мала радионица знаков-
ног језика”, у оквиру пројекта
„Кораци тишине”, који је ове
године финансијски подржала
локална самоуправа. Једноме-
сечна обука је намењена првен-
ствено запосленима у јавним
институцијама и службама, али
и другим људима добре воље,
ради популаризације знаковног
језика. Други део пројекта је
усмерен на рад преводилачког
сервиса, чија је основна делат-
ност пружање услуга глувима
на терену (у полицији, суду, оп-
штини, код лекара).

Ове бесплатне радионице
организују се већ осам година,
а воде их преводиоци знаков-
ног језика из Међуопштинске
организације глувих и наглу-
вих. Како је објаснио Алек-
сандар Бачвански, судски ту-
мач за знаковни језик и едука-
тор, курс је ове године почео
7. октобра, а до сада се прија-
вило 40 полазника. Наш саго-
ворник је рекао да се грађани
и даље могу пријавити за уче-
шће у радионицама на теле-
фон 013/348-367. Часови се
одржавају уторком и четврт-
ком од 18 сати, у просторија-
ма организације у Улици Цара
Лазара 23.

Међу учесницима курса је
највише студената, просвет-
них радника и људи који у
окружењу имају глуву особу. С

друге стране, они којима је
пројекат првенствено наме-
њен, представници институ-
ција од јавног значаја и здрав-
ствени радници, одазвали су
се у веома малом броју.

– Највише проблема у ко-
муникацији има управо са
запосленима у здравственим
установама. Однос лекара
према глувима је лош, они се
прозивају преко разгласа, а
врло често се дешава да
странку и мене као преводи-
оца избаце из ординације –
изјавио је Александар Ба-
чвански.

Он је даље навео с каквим
се још препрекама суочавају
глуве и наглуве особе:

– Велики проблем је неза-
посленост јер послодавци јед-
ноставно не поштују закон,

према којем су дужни да у ре-
довима запослених имају осо-
бу са инвалидитетом. Контро-
ла примене закона не постоји
и послодавци се радије одлу-
чују да плаћају пенале него да
запосле инвалиде. То се деша-
ва не само у приватним већ и
у државним установама.

Наш саговорник је незадо-
вољан и односом државе, од-
носно локалне самоуправе
према организацијама ове вр-
сте. Он је рекао да међу чла-
новима Међуопштинске орга-
низације глувих и наглувих
Панчево влада велико незадо-
вољство јер су средства за
спортске и културне манифе-
стације драстично смањена,
тако да су активности те орга-
низације сведене на мини-
мум. И. П.

Поводом Дечје недеље почет-
ком октобра у школама су ре-
ализоване бројне активности
под слоганом „Свако дете
срећног лица чува једна поро-
дица”. У складу с тим, о поро-
дици се причало, писало и
цртало, а најближи рођаци
ученика учествовали су у по-
јединим програмима.

У брестовачкој Основној
школи „Олга Петров” пред-
школци су се посветили дру-
гарству, као и обавезама и
правима у породици, па је та-
ко настала прелепа изложба
„Породична стабла”. Поред
тога, најмлађи су кроз школ-
ски хол „прошетали” своје
креације шешира, а истовре-
мено су ученици нижих раз-
реда украсили двориште цр-
тежима на бетону.

Литерарни и ликовни кон-
курси на тему „Моја породи-
ца” били су расписани за уче-
нике нижих и виших разреда.
Резултат је изложба радова,

која је постављена у холу, а
награђени ученици су добили
дипломе и поклоне. Ученици

бимаца, када је школским
двориштем одзвањала весела
дечја граја, а с њом и лавеж,

су се огледали у фудбалу и од-
бојци са одраслима – родите-
љима, наставницима и дру-
гим запосленима у школи...

Можда је најпозитивније
било на изложби кућних љу-

мјаукање и пијукање, док је
највише пажње привукао је-
дан магарац.

Раздрагана недеља је „засла-
ђена” традиционалном про-
дајном изложбом колача.

И у Основној школи „Доситеј
Обрадовић” у Омољици, истим
поводом, породичне вредности
биле су инспирација ученици-
ма и наставницима при креи-
рању много занимљивих про-
грама. С гостима из Брестовца
омољичка деца су цртала кре-
дама у боји по школском дво-
ришту, а с вршњацима из Ива-
нова надметала су се у „Трци
толеранције”. Уз помоћ роди-
теља, ученици су сакупљали
електронски отпад, пластику и
папир, док је у акцији „Деца де-
ци” било међусобног даривања
књига, играчака, школског
прибора... Одржане су и радио-
ница о декупаж техници за де-
цу и одрасле, приредба „Дан
дечјег стваралаштва” и триби-
на „Чистоћа је пола здравља”.

Као централна манифеста-
ција омољичке Дечје недеље
издвојила се скупштина уче-
ничких парламената панче-
вачких основних школа на те-
му екологије.

Ј. Ф.

ПРОЈЕКАТ МЕЂУОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ

Популаризација знаковног језика

ОБЕЛЕЖЕНА ДЕЧЈА НЕДЕЉА

Срећна лица школараца

ТОП ПРЕДСТАВЉА

Дан авантуре

Недавно основано Удруже-
ње инвалида рада и особа са
инвалидитетом Панчева по-
звало је све инвалиде и пен-
зионере из редовног радног
односа да искористе прили-
ку и добију картицу Пензио-
нерског сервиса с којом мо-
гу да остваре попуст на раз-
личиту робу и услуге, попут
боравка у бањама, куповине
лекова и слично, у висини
од пет до 20 одсто.

Слободан Стефановић,
председник Удружења, ре-
као је да је та организација
заступник Пензионерског
сервиса за Панчево, и да ће
заинтересовани приликом
учлањења морати да плате
само трошак израде карти-
це од 142 динара. Просто-
рије Удружења су у Улици
војводе Петра Бојовића 19
у Панчеву.

Д. В.

ИЗ УДРУЖЕЊА ИНВАЛИДА РАДА 

Попуст за чланове

Ширење оптимизма уз бројне замерке присутних



Највернији печат прошлости
неког места су његове очуване
знаменитости. У панчевачким
селима прошлост најбоље
осликавају старе грађевине.

Углавном су то цркве, иако
постоји пристојан број других
живописних објеката који у
својим зидовима крију богата
историјскa сведочанства.

Жељни нових прича о знаме-
нитостима панчевачких села
на територији града Панчева,
упутили смо се
магистралним пу-
тем Панчево–Те-
мишвар у Банат-
ско Ново Село. Та-
мо су нам саговор-
ници били Илије
Баба, времешни
земљорадник ви-
чан писању, из чи-
јег пера је изашло
неколико књига о
овдашњим Руму-
нима, и Ивана Же-
нарију, доктор
историје уметно-
сти, која се тренут-
но бави црквама
из 19. века. На основу њихо-
вих размишљања, у избор за
обилазак старих зграда у том
месту својом импозантношћу
ушле су српска и румунска
црква, Месна заједница и не-
кадашња банка „Сентинела”.

У актуелном броју биће ре-
чи о српској православној цр-
кви и згради некадашње бан-
ке, док су преостала два објек-
та представљена у једном од
претходних бројева.

Српска православна црква
Нешто више о храму српске
цркве у Новом Селу рекла
нам је Ивана Женарију, која
је током лета и спровела ис-
траживање о тој грађевини.

– Српска црква Свете Троји-
це изграђена је 1877. године,
након јерархијског раздвајања
српске и румунске заједнице.
Пошто је румунско становни-
штво било већинско, задржа-
ло је постојећу цркву, а Срби-
ма је исплаћено око 25.000
форинти, од којих је подигну-

та нова црква. У децембру
1877. године цркву је осветио
панчевачки прота Васа Жив-
ковић. Ова црква је изграђена
као монументално једноброд-
но здање, у чијој спољашњој и
унутрашњој обради домини-
рају неокласицистичка реше-
ња. Њу је пројектовао панче-
вачки архитекта Сава Дими-
тријевић – наводи Ивана Же-
нарију.

Наша саговорница даље от-
крива да је 1895. године ико-

не на иконостасу насликао
познати српски сликар Стева
Тодоровић. На њима домини-
рају догађаји попут враћања
вида Светом Стефану Дечан-
ском, пострижења Светог Са-
ве или смрти Светог кнеза
Лазара. Душан Алексић, сли-
кар из Арада, осликао је свод
предолтраског травеја 1892.
године. Претпоставља се да је
његов син Стеван насликао
монументалну фигуру Светог
Стефана Дечанског на запад-
ном зиду цркве, на галерији,
и то у време када је осликавао
Преображенску цркву у Пан-
чеву.

У српској цркви се неговало
црквено певање захваљујући
учитељу Михајлу Миши Ата-
нацковићу, који је 1866. годи-
не основао хор, али та тради-
ција је прекинута осамдесе-
тих година прошлог века. То-
ком свог постојања, хор је че-
сто организовао забаве, а по-
водом 40 година постојања

издао је и споменицу која је и
данас сачувана у оригиналу.

Испред цркве се налази
спомен-крст, подигнут 1923.
године у част ратницима па-
лим у Првом светском рату.
На њему се налазе и стихови
Војислава Илића Млађег.

Банка „Сентинела” (Стража)
Илије Баба наставља наше
упознавање знаменитости Но-
вог Села причом о првој бан-
ци. Још 1895. године основали
су је сами Новосељани (прете-
жно Румуни) под називом
„Sentinela”, што у преводу зна-
чи стража. Бележила је успе-
шно пословање и за време Ау-
стро-угарске, али и у међурат-
ном периоду. Од 1905. до
1924. имала је и једну филија-
лу у Локвама. Акционари
„Сентинеле” били су имућни-
ји земљорадници, трговци, за-
натлије и неки интелектуал-
ци. Један податак сведочи да
је 1934. године банка имала
чак 244 акционара и 3.400 ак-
ција. Ипак, послератне прили-
ке су учиниле да 1946. године
дође до њене ликвидације.

Банка се налазила у при-
земној згради поред српског
парохијског дома у главној
улици која је после ликвида-
ције продата Кости Јованову.
Данас се у њој налазе три про-
давнице.

М. Јовишић

У организацији „Флекс фит-
нес клуба” за јунску грацију
изабрана је Бојана Марко-
вић, рођена 1987. године у
Панчеву.

Након основне школе завр-
шила је Гимназију „Урош
Предић” – друштвено-језички
смер, а по окончању студија
стекла је звање дипломираног
правника. Тренутно је запосле-
на у једној приватној фирми и
жели да ускоро положи право-
судни испит. Током средњо-
школских дана писала је тек-
стове за гимназијски лист „Де-
кадент”. Дуго је волонтирала у
Либерално-демократској пар-
тији, чланица је Градског од-
бора ове странке и председни-
штва омладине. Била је анга-
жована на разним пројектима
у земљи и иностранству, па је,
рецимо, преко немачке фон-
дације „Фридрих Нојман”, из-
учавала разноразне форме по-
литичких вештина и медиј-
ских наступа. Поред тога, го-
динама ревносно брине о
свом телу, здрављу и изгледу,

тако што редовно тренира у
„Флексу”.

Бојана за за себе мисли да је
изузетно упорна, кад-кад и
тврдоглава, па неретко иде
„главом кроз зид”. Највећа вр-
лина јој је искреност, најпре
према самој себи, а онда и
према свима осталима. Увек
је насмејана, проблеме оста-
вља код куће и тиме не опте-
рећује друге, посебно не при-
јатеље. Да би јој неко био бли-
зак, треба да поседује инте-
гритет, да има своје мишљење
и понаша се у складу са тим и,
надасве, да буде лојалан. То је
особина коју неизмерно цени.
Самокритична је и увек себе
сматра кривом када је неко
(раз)очара.

Панчево је за њу посебно и
аутохтоно војвођанско место,
па се жестоко супротставља
„догми” да живимо у предгра-
ђу Београда. Верује да је наша
средина веома просперитетна,
а највише јој импонује стари
„филмски” део града. Воли да
проводи време и на кеју у око-

лини „Марка Кулића”, као и
да ужива у богатој културној
понуди. Панчевцима замера
на све упадљивијој инерцији и
недостатку колективног духа,
а поред много руинираних
зграда, срамота је и да нема-
мо хотел.

Када је музика у питању,
омиљени аутори су јој Маси-
мо Савић, Дино Мерлин и не-
прикосновени визионар Ђор-
ђе Балашевић. Обожава руске
класике, поштује Мешу Се-
лимовића, док тренутно чита
Басарину „Фаму о бицикли-
стима”. Култни филм јој је
„Шиндлерова листа”, а воли и
позориште – последња пред-
става коју је погледала је „Го-
спођица”. Жеља јој је да посе-
ти Кубу.

Бојанин мото је да је људски
грешити и да свако има право
на поправни. Читатељкама по-
ручује да покушају на непре-
тенциозан и ненаметљив на-
чин да дођу до изражаја, јер је
лепота у манирима.

Ј. Ф.

ТАМБУРАШКЕ ЗОРЕ УЗ РИНФЛАЈШ
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Панчево има светске прваке о
којима се готово ништа не зна
или се врло мало зна. Прави-
-правцати су: Марија, Влада,
два Стефана, Милорад, Дра-
ган, Светозар, Сале или краће
– „Војвођански сан” – тамбу-
рашки састав који је за нешто
више од годину дана на број-
ним фестивалима освојио све
што се може освојити.

Светски шампиони су по-
стали недавно у Новом Саду,
на „дероњском” фестивалу,
најцењенијем и најпопулар-
нијем на овом просторима.
Додуше, титула је незванич-
на, али ако овако наставе, ако
се као већина тамбураша по-
сле првих успеха не распадну,
биће и званична.

Тако размишља један од
шампиона Александар Сале
Ђурин, тврдоглави стожер и
челиста оркестра, мада му и
бас-прим или омиљени бегеш
нису страни.

Светски шампиони су има-
ли вртоглав успех. Најтеже је
било окупити истомишљени-
ке, добре музичаре, па прона-
ћи простор за вежбање и онда
изаћи у јавност. Сале је жр-
твовао део кућевног мира и
устаљених навика зарад оку-
пљања и проба. Познаваоци
тамбурашких прилика су од-
махивали као да су у питању
још једни панчевачки тамбу-
раши кратког даха. Неколико
пута су били близу одустаја-
ња, а често се испречила по-

ца фест” у Новом Саду и „Ве-
ликогоспојински дани” у Но-
вом Бечеју ове године. Без
права на репризу на 14. стар-
чевачком надметању. Чак и

без ревијалног наступа... на-
жалост.

– Једноставно, без тамбуре,
тамбураша, свирке, фестива-
ла, никако не могу. Волим да
се вратим Старчеву, један сам
од суоснивача фестивала, на-
ступао сам с многим групама,
попут ансамбла „Лола”, жао
ми је што „Пануке” више не-
ма, да не помињем време Ве-
ликог тамбурашког оркестра
Радио Панчева од 1993. до
2000, који је радио уз велику
помоћ Срдана Ракетића, тада-
шњег директора панчевачке
банке. Па ево и сада, на овом
новом старчевачком Фестива-
лу помагаћу младим снагама
– групи „Тамбурашки сан”.
Тезге су одавно иза мене, пре-
расле су ме. Оне су један од
честих узрока распада тамбу-
рашких састава, јер ко у ово
сиромашно време може да се
одрекне пара. Мада, та пара и
није тако слатка како се обич-
но мисли. Завиде људи без
разлога – вели Сале Ђурин.

Као деветогодишњак почео
је да свира кларинет. Из сада-
шњег угла вели да је то било
обострано мучење, једностав-
но није ишло. Једна случај-
ност променила је све: поклон
у виду гитаре, седамдесет и
неке. Љубав на први поглед
или акорд, свеједно. Љубав
која ће определити добар део
његовог живота. С пољопри-
вредним факултетом ушао је у
банкарство, панчевачка банка

нека добра тезга. Последица:
победе на фестивалима „Де-
либлатска пешчара” и „Стар-
чевачка тамбурица” лане, као
и на такмичењима „Тамбури-

је постала Поштанска штеди-
оница, Панчево је заменио
службовањем у Београду. Упо-
редо је нанизао 20 и више го-
дина тамбурања с преко сто-
тину озбиљних наступа и фе-
стивала широм Војводине, Ср-
бије и околних земаља, у који-
ма се звук тамбуре још увек
мило и далеко чује.

– Ма било је тезги и кафана.
Знаш, непоновљив је дочек зо-
ре у кафани. Свираш пиано,
може неко оскудно озвучење,
а и не мора, некако за душу, а
прозори руде. Смирено. И та
зора потраје, однесе умор,
као руком. Па тако често из
те зоре стигнеш кући баш на
ручак банатски, с резанцима
и ринфлајшом и сосом, све
како треба и како је ред –
прича Сале.

Ни зоре нису као што су би-
ле, па ни кафане. Ипак, негде
почетком двехиљадитих, ма-
ли тамбурашки оркестар,
илити репрезентација оног
великог, упутила се на нека-
кав фестивал у Змајево. Па
ред је кад се стигне да се прво
спере прашина. Где ћеш него
у кафани. Да се привикне на
атмосферу, разбије малер,
окрепи од дугог пута. Све по
реду. У неко доба неко упита
конобара за салу, место где се
одржава фестивал. Овај по-
гледа у чуду упарађене веселе
музичаре. Какав фестивал?
Каква сала? Да нису момци
помешали Змајево с Деспото-

вом? Следи стрка, улетање у
комби, јурњава и из комбија
право на деспотовачку бину.
Нешто касније и победнички
пехар. Ђурин зна шта је најте-
же:

– Одржати људе на окупу.
Преживео сам многе распаде
и разлазе. Награде су кратког
даха, обично изазову обећања
за снимање или обезбеђење
простора за увежбавање. Обе-
ћања су по правилу врло по-
трошна и кварљива роба. Од
кафана и разних тезгица
одавно сам дигао руке, труди-
мо се да на сваком наредном
наступу будемо бољи него на
претходном, то нас држи. Све
снаге улажемо у виртуозну
тамбурашку музику, уз тешке
па често и досадне вежбе. Ја
то решавам комбинацијом че-
ла и преноса фудбалских
утакмица. Још ако игра „Пар-
тизан”... Само нови музички
изазови могу да нас одрже јер
смо ипак осморо одраслих,
осам формираних светова...

Могао је, попут „Кицоша”,
пре него што су постали оно
што су били, да буде рокер,
привукла га је и гитара и там-
бура. Али као рокер био би са-
мо врстан интерпретатор и
имитатор. Овако тамбуром до-
даје живот Тамишу, Панчеву,
банатском житу, људима који
још увек нису оглувели од елек-
тронике и ритмова бржих од
откуцаја срца...

С. Зенг

ЗНАМЕНИТЕ ГРАЂЕВИНЕ И ЈОШ ПОНЕШТО: БАНАТСКО НОВО СЕЛО (2)

Општина, цркве и банка
ПАНЧЕВАЧКА ГРАЦИЈА ЗА ЈУН – БОЈАНА МАРКОВИЋ

Лепота је у манирима

ЧЧООВВЕЕКК ЈЈЕЕ ККЊЊИИГГАА::   ААЛЛЕЕККССААННДДААРР  ССААЛЛЕЕ  ЂЂУУРРИИНН



ПАСАТ Б3 караван 1.6
бензин, плин 1988. год.
Регистрован до јуна
2015. године, повољно.
065/987-27-24. (СМС)

ПРОДАЈЕМ рено се-
ник, 2005, евро дизел,
бео. Тел. 062/145-57-
01. (СМС)

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

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

ЈУГО 45, 1998. годиште,
солидан, хитно.
0 6 4 / 1 3 2 - 3 2 - 9 8 .
(182833)

ОМЕГА 2.0, 1990. годи-
ште, бензин, плин, за-
мена разно, може за де-
лове. 063/382-071.
(182380)

НИСАН микра 1.5
ДЦИ, 2003, петора вра-
та, 176.000 км, фул
опрема, два сета гума –
летње и зимске. Цена
по договору. 069/322-
69-29. (182384)

ПЕЖо 407, SW, 1.6
ХДИ, 2005, на име, па-
норама кров. 064/508-
60-40. (182409)

СИТРОЕН ксара 16,
2001, бензин, нови
плин. 063/830-61-73.
(182503)

ПРОДАЈЕМ рено ме-
ган, 1.5 ДЦИ, 2008. го-
диште, одличан. Тел.
0 6 4 / 2 1 4 - 3 0 - 6 6 .
(182515)

ЈУГО корал ин 1.3,
2004, атестиран плин,
металик сив. 064/142-
55-93. (182537)

ДЕЛОВИ: суза, југо,
кец, алу фелне, мотори,
петостепени мењачи.
0 6 4 / 8 5 6 - 6 0 - 6 5 .
(1782537)

ФИЈАТ пунто 1.2, бен-
зин, 3 В, 2004. годиште,
регистрован. 065/814-
28-28. (182546)

ПЕЖО 407 SW, 1.600
дизел, караван, 2006,
на продају. 063/859-81-
08. (182550)

ГОЛФ 3, на продају,
бензин-плин, 1992, ре-
гистровна, сређен, лет-
ње, зимске гуме, осам
фелни. Тел. 062/391-
463, 013/370-972.
(182569)

МЕРЦЕДЕС 190 Е, бен-
зин, гас, регистрован,
опрема, повољно.
0 6 3 / 8 9 8 - 0 0 - 8 2 .
(182579)

МЕРЦЕДЕС А 140, екс-
тра стање, 2003, вла-
сник. 064/199-43-42.
(182607)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2009,
61.000 км, клима, реги-
строван до октобра
2015. 064/702-07-17.
(182611)

СЕАТ алхамба 1.9,
2001, одлично стање,
власник, јамаха вираго
750. 063/819-30-54.
(182620)

КОМБИ т 2, 1985. годи-
ште, регистрован до ју-
ла 2015, повољно.
0 6 1 / 3 0 3 - 8 0 - 2 2 .
(182624)

ОПЕЛ корса 1.7 ДИ,
2003, одличан, 3.000.
317-943, 063/821-70-
74. (182738)

ОПЕЛ мерива 1.6, 2003,
тек регистрован, плин,
2.800 евра. 064/300-40-
01. (182768)

ФИЈАТ пунто 1.2, 1998,
тек регистрован, пето-
ра врата, 950 евра.
0 6 4 / 5 8 4 - 2 5 - 7 7 .
(182768)

РЕНО клио 2002. годи-
ште, бутан боце, пећ
крека. 013/378-229,
0 6 4 / 4 1 3 - 5 5 - 1 6 .
(182769)

ХЈУНДАИ аксент, 2004.
годиште, 1.5 Б, пер-
фектно стање, клима,
регистрован до маја
2014. 064/853-43-88.
(182780)

ПЕЖО 205, 1990. годи-
ште, плин, власник, 650
евра, договор. 064/193-
55-86. (182783)

ПРОДАЈЕМ половне гу-
ме 13, 14, 15 и 16 цоли.
0 6 4 / 9 9 3 - 7 1 - 8 7 .
(182772)

ПАСАТ лимузина,
1990. годиште, реги-
строван до септембра,
бензин, плин, металик,
власник. 063/152-09-
34. (182815)

ФИЈЕСТА 2007, бензи-
нац, 140.000, немац,
као нов, на име купца.
0 6 5 / 8 3 3 - 9 1 - 6 2 .
(182819)

ПРОДАЈЕМ нубира 2,
1999. годиште. Тел.
0 6 4 / 1 3 1 - 3 0 - 2 1 .
(187837)

ПЕЖО 206, ХС опрема,
2002. годиште, троја
врата. 064/199-24-56.
(182856)

ПОЛО 2002. годиште,
1.2, бензин, троја врата.
0 6 4 / 1 9 9 - 2 4 - 5 6 .
(182856)

ОПЕЛ кадет суза, плин
атестиран 2017, возно
стање, истекла реги-
страција, 250 евра фик-
сно. 061/135-66-24.
(182875)

БМВ 3, 2001/2002, 320
Д, фул, кожа, на име.
063/266-127. 

ПАСАТ 5,5, 1.9, 2004. го-
диште, кожа, фул опрема.
064/049-62-72. (182916)
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ОТКУП свих врста во-
зила, долазим на позив,
најбоље плаћам, од 100
до 700 евра и откуп ка-
тализатора. 066/409-
991, 064/552-31-19.
(181386)

НАЈПОВОЉНИЈЕ стал-
ни откуп возила свих
врста, хаварисаних и
нехаварисаних и стран-
ци од 100 до 1.000 евра.
0 6 9 / 2 0 3 - 0 0 - 4 4 ,
0 6 4 / 5 5 2 - 3 1 - 1 9 .
(181380)

ОТКУПЉУЈЕМ све вр-
сте возила, долазим на
позив, исплата одмах,
од 100 до 400 евра.
0 6 3 / 7 8 2 - 8 2 - 6 9 .
(181380)

ПРОДАЈЕМ трактор зе-
тор 4911, цена по дого-
вору. 062/667-262.
(182609)

ПРОДАЈЕМ трактор,
приколицу, елеватор,
дрљачу, прозорe с ро-
летнама, алуминијум-
ски. 064/280-34-11.
(182816)

ИЗДАЈЕМ гаражу код
Шикове зграде, цена 30
евра. Тел. 064/850-70-
69. (158293)

ХИТНО продајем две
монтажне гараже, Ша-
нетова, Стрелиште.
0 6 3 / 8 1 9 - 3 0 - 5 4 .
(182620)

ТВ половни из увоза,
37, 55, 63 и 72. 348-975,
066/342-975. (182576)

ВЕШ-МАШИНА, замр-
зивач и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07. (182721)

ТВ сервис „Плус”, по-
правка телевизора, мо-
нитора, даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.
(182909)

ТЕЛЕВИЗОРИ вокс Е
60, самсунг, Е 66, 4.000
комад, гарaнција.
0 6 4 / 1 1 8 - 8 3 - 5 7 .
(182858)

ПРОДАЈЕМ рачунар
пентијум 4. 065/583-
38-53. (182910)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4,5
кв. 013/334-548. (182391)

ПРОДАЈЕМ црну зе-
мљу за насипање трав-
њака, наш превоз.
063/256-129. (СМС)

ПРАСИЋИ на продају
могућност клања Пан-
чево. 063/224-905.
(СМС)

ШАРПЛАНИНЦИ, че-
тири месеца вакцини-
сани, ревакцинисани,
од оштрих родитеља.
063/340-677. (СМС)

ПРЕОСТАЛА багремо-
ва дрва на продају.
0 6 0 / 6 0 3 - 3 2 - 3 2 .
(181563)

ПРОДАЈЕМ пелет вр-
хунског квалитета, пре-
осталу количину.
0 6 5 / 2 5 1 - 0 3 - 5 7 .
(181306)

МЕСНАТА прасад пие-
трен, стална продаја,
могућност резервисања
клања, печења. Тел.
063/311-277. (181102)

ГРАНИТНА коцка 10 х
10 за паркинге.
0 6 3 / 7 7 1 - 5 5 - 4 4 ,
063/246-368. (181966)

ТУЧАНИ казан за маст,
корито, рем и АПН 4,
продајем, жута таблица
нова. 060/159-42-27.
(182469)

ПРОДАЈЕМ факс апа-
рат панасоник, стар две
године + гратис траку,
повољно. 064/150-20-
78. (182471)

ПРОДАЈЕМ ремотнова-
не ТА пећи свих вели-
чина, достава, монти-
рање. 063/182-08-95,
335-930. (182460)

ПРОДАЈЕМ бафер са
санитарним бојлером и
прикључцима за солар-
не панеле. 064/668-87-
78. (182388)

ПЕРЈАНА јакна шеви-
њон Л, црна мушка,
увезена. 064/354-69-76.
(182413)

КРЕВЕТИ, душеци,
сунђери, висећа кухи-
ња, судопера, радни де-
лови, грејалице.
0 6 5 / 3 5 3 - 0 7 - 5 7 .
(182415)

НА ПРОДАЈУ шиваће
машине, ендлерица,
ибердек, сто за кројење,
2 мм х 5,60 и нож за
кројење. 069/726-862.
(182417)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи свих кв, до-
става, монтирање, га-
ранција, повољно.
0 6 1 / 1 3 7 - 9 8 - 1 0 .
(182431)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ,
шестицу, 130 евра и
бојлер од 80 литара, 60
евра. Тел. 063/859-06-
17. (182502)

ПРОДАЈЕМ полован
кауч и две фотеље, по-
вољно. 013/344-364,
0 6 3 / 7 2 7 - 5 0 - 7 0 .
(182521)

ПРОДАЈЕМ штенце
белгијског овчара, ма-
линоа и акваријум од
250 л. Повољно, а може
и замена. 063/844-82-
31. (182533)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
спаваћу собу, каучеве,
комбиновани фрижи-
дер, дечја колица, теле-
визоре, гарнитуре, ре-
гале, двоседе, ел. шпо-
рете, сто + четири сто-
лице, ТА пећи, машину
за веш, суђе, мост рега-
ле, тепихе..., разно.
0 6 3 / 1 0 7 - 7 8 - 6 6 .
(182530)

ПРОДАЈЕМ шиваће
машине двоигле, цик-
цак ендлерице, раван
штеп, повољно.
0 6 3 / 8 2 8 - 1 6 - 5 2 .
(182556)

СТЕПЕНИШТА, храст,
јасен, буква, прозори,
врата, израда/монтира-
ње. 063/732-82-16.
(182558)

ПРОДАЈЕМ потпуно
суву орахову даску, це-
на повољна. 064/137-
47-89. (182566)

ПРОЗОР, дрвени 120 в,
150 ш, ролетна – два
комада, 180 евра.
0 6 3 / 1 5 0 - 8 4 - 1 8 .
(182574)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, достава,
повољно. 064/494-90-
23. (182579)

ЗАМРЗИВАЧ горење,
310 л и када на продају.
0 6 4 / 7 0 3 - 2 8 - 4 6 ,
0 6 4 / 7 0 3 - 2 8 - 4 5 .
(182587)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер, 145 л, 180 л, 286
л, ТА пећ 2,2–3,5 кв, ви-
сећи троделни регал,
каучеви, француски
брачни кревет, двосед,
тросед с фотељама, ТВ,
сто трпезаријски са сто-
лицама, сет сточићи,
ТВ сточић, шиваћа, ве-
ћи писаћи сто, усиси-
вач. Тел. 342-689,
0 6 3 / 8 6 1 - 8 2 - 6 6 .
(182618)

ПРОДАЈЕМ брод сплав
кућицу на точковима,
две пирколице за кола.
0 6 3 / 8 1 9 - 3 0 - 5 4 .
(182626)

ДЕЧЈИ радни сто с фи-
окама, горионик на
нафту, челичне фелне
са гумама голф 2, форд
транзит. 064/206-30-24.
(182631)

ПРОДАЈЕМ нов трпеза-
ријски сто, шест столи-
ца, мојца лежај, повољ-
но. Тел. 066/261-184.
(182634)

ПРОДАЈЕМ ловачку
пушку хамерлес монте-
карло, лицу са дозво-
лом. 060/551-64-50.
(182632)

ПРОДАЈЕМ ходалицу
ростфрај, нови точко-
ви, 3.000 динара. Тел.
0 6 1 / 1 1 7 - 8 8 - 8 7 .
(182655)

ПРОДАЈЕМ колица за
девојчице чиполино,
очувана. 013/352-114.
(182657)

ПРОДАЈЕМ мобилни
телефон huawei ascend
G 630, с гаранцијом.
062/277-756. (182679)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте. 063/773-45-97,
371-568. (182680)

ПРОДАЈЕМ четири
зимске гуме с фелнама
за корсу и демонтерку
за гуме. 062/196-53-04.
(182681)

ПРОДАЈЕМ шпедитер
2,5 тона, нови бечеј,
300 евра. 062/477-514.
(182689)

ПРОДАЈЕМ нову ТА
пећ. 062/879-01-29.
(182687)

ПРОДАЈЕМ балирану
детелину. 062/634-112.
(182695)

ПРОДАЈЕМ индустриј-
ске шиваће машине,
ендлерица пет конаца и
ибердек пет конаца.
0 6 3 / 8 0 1 - 2 7 - 1 5 .
(182706)

ШПОРЕТА, два комби-
нована продајем, стру-
ја, бутан, повољно. 352-
114. (182707)

ПРОДАЈЕМ брачни
кревет, креветац и ду-
шек дечји, колица за
близанце, сто радни,
двосед симпо. 013/352-
292, 063/815-69-35.
(182702)

ПРОДАЈЕМ боце за ау-
тогено варење, радија-
торе, стаклену вуну,
греде. Тел. 061/634-32-
93. (182712)
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ПРОДАЈЕМ гардеробни
ормар, пећ на дрва, но-
ва, 6.000 динара.
0 6 5 / 3 4 4 - 8 5 - 7 7 .
(182753)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ.
0 6 3 / 8 0 4 - 5 7 - 9 9 .
(182792)

ПВЦ прозори, 175 х 135
и 56 х 120. Тел.
0 6 1 / 8 0 8 - 6 8 - 2 5 .
(182803)

АЛФА камин продајем
и ремонтоване креке.
0 6 4 / 3 6 7 - 9 7 - 1 8 .
(182808)

БРИКЕТ, преостало ви-
сококалорично гориво
за сва ложишта с прево-
зом. Повољно. Тел.
061/296-91-67. (и)

ПРОДАЈЕМ металну
конструкцију, врата и
излог и двоја собна вра-
та. 063/734-82-31.
(182810)

ПРОДАЈЕМ краљицу
пећи, ситан превоз, мо-
тор + приколица.
0 6 2 / 8 6 7 - 1 1 - 6 7 .
(182850)

ПЕЛЕТ, преостале ко-
личине, продајем, бу-
ква, квалитетно.
063/322-847. (182842)

ПРОДАЈЕМ полован
квалитетан намештај из
Швајцарске, од игле до
локомотиве, обезбеђен
превоз. 064/445-24-95,
0 6 5 / 5 9 2 - 7 8 - 7 5 .
(182828)

БАЛИРАНА детелина
на продају. 064/539-62-
04. (182878)

ПРЕОСТАЛЕ косе ра-
чве ТЕ рачве разних ди-
мензија, канализација.
0 6 3 / 8 2 2 - 2 1 - 6 1 .
(182833)

ПРОДАЈЕМ стару ци-
глу, велики формат,
4.000 комада. 064/595-
98-01. (181846)

ПРОДАЈЕМ антидеку-
бит душек, коришћен
неколико дана. Тел.
0 6 4 / 2 2 2 - 3 9 - 2 3 .
(182847)

ПРОДАЈЕМ прасиће и
семе овса за јесењу се-
тву. Борачка 1, Војло-
вица. 342-819. (182913)

ПРОДАЈЕМ дечја већа
колица, као нова, не-
коришћена, цена 80
евра или 9.000 дина-
ра. 013/317-906.
(182877)

ЗИМСКЕ гуме 165/70 Р
16, четири комада, по-
вољно продајем.
0 6 3 / 8 7 6 - 1 0 - 4 3 .
(182869)

ПРОДАЈЕМ електрич-
ни шпорет горење
6.000, четири столице
по 1.500, ТВ филипс
1.200. 231-95-50.
(182880)

ПРОДАЈЕМ багат ма-
шину за шивење са сан-
дуком. 013/263-42-48.
(182882)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинаци-
ју, веш-машину, шпо-
рет електрични. Мића,
013/346-790, 064/129-
73-60. (182884)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност услужног
клања, Новосељански
175-б. 064/303-28-68.

ПРАСИЋИ и ћурке на
продају, Пелистерска
20. 065/410-97-34.
(182899)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
0 6 0 / 5 0 0 - 3 0 - 9 1 .
(182902)

КУПУЈЕМ старе веш-
машине, шпорете, фри-
жидере, замрзиваче,
бојлере, итд. 061/287-
48-87. (182433)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи.
064/366-57-87, 335-
974. (182460)

КУПУЈЕМ перје, старе
лампе, статуе, стари
новац, стару пошту, са-
тове, слике и друго.
335-930, 063/705-18-
18. (182460)

КУПУЈЕМ перје, ста-
рински намештај, сато-
ве, слике, стари новац,
старе играчке, лустере
и остало. 335-974,
0 6 3 / 7 0 5 - 1 8 - 1 8 .
(182460)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе
славине, старе веш-ма-
шине, фрижидере, за-
мрзиваче, акумулато-
ре, каблове и остали
метални отпад.
0 6 0 / 5 2 1 - 9 3 - 4 0 .
(182535)

КУПУЈЕМ старо гво-
жђе, долазим на кућну
адресу. 064/484-13-76,
0 6 1 / 3 2 2 - 0 4 - 9 4 .
(182723)

КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала, раз-
гледнице, књиге, ситне
антиквитете. 013/233-
35-01, 064/265-82-98.
(182720)

КУПУЈЕМ старо гво-
жђе, веш-машине, шао-
рете, фрижидере, до-
бро плаћам. 061/627-
06-54, Златко. (182870)

КУПУЈЕМ значке, војно
ордење, медаље, сатове,
новац. 013/313-458,
0 6 3 / 1 9 9 - 6 0 - 3 6 ,
0 6 4 / 4 8 1 - 1 4 - 7 7 .
(182781)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи,
2,3 кв. 062/974-14-04.
(182823)

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

ХИТНО продајем плац,
57 ари, ограђен.
0 6 3 / 8 0 9 - 2 7 - 7 5 .
(181298)

КУЋА, спратна, два по-
моћна објекта, на про-
дају, воћњак, струја, во-
да. 063/155-07-36.
(180145)

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

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

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

КУЋА, Скадарска, Ку-
дељарски насип, може
замена за стан, вла-
сник. 063/700-91-98.
(182061)

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

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

НА ПРОДАЈУ већа кућа
на 3 ара плаца на Коте-
жу 1. 013/311-564.
(182489)

КУЋА, 320 м2, три неза-
висне јединице, по-
требна адаптација, 250
евра/квадрат. Јована
Гавриловића 13.
0 6 4 / 2 0 6 - 5 5 - 5 7 .
(182480)

БЕЗ посредника, Стар-
чево, кућа 100 м2, 4,5
ари плац, 60 м2 помоћ-
ни објекти, гаража, изо-
лација, ЦГ. 069/163-31-
71. (182466)

ЗАМЕНИТЕ вашу стару
кућу у граду за нови
стан. Тел. 064/267-71-
74. (182468)

МЕЊАМ кућу у Бава-
ништу, Светог Саве 22,
за стан у Панчеву. Тел.
013/752-220. (181380)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, покривена, грађе-
винска дозвола, 33.000
евра, договор. 065/258-
87-77. (182416)

ПРОДАЈЕМ кућу, ме-
њам, договор. 063/748-
72-63. (182437)

ПЛАЦ грађевински у
Јабуци, Качаревачка
улица, 4 ара, ограђен, с
пумпом, продајем или
мењам за ауто уз дого-
вор. 013/262-41-98 и
0 6 3 / 7 5 6 - 6 6 - 4 5 .
(182453)

ПРОДАЈЕМ повољно
спратну кућу на новој
Миси, може замена за
стан. 013/371-747,
0 6 0 / 3 9 3 - 7 1 - 8 4 .
(182511)

ПЛАЦ, Миса, 5–10 ари,
договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (182577)

ПРОДАЈЕМ воћњак,
стари црепајачки пут,
32 ара, папири чисти.
0 6 3 / 8 5 6 - 7 4 - 0 2 .
(182542)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа
на продају, на 14 ари
грађевинског плаца,
фронт 17 м. Тел.
0 6 4 / 6 6 5 - 8 9 - 6 4 ,
0 6 4 / 5 4 9 - 0 8 - 7 8 .
(182591)

МИСА, кућа комплетно
завршена, два одвојена
стана, 6 ари. „UnaDalli”,
0 6 4 / 2 5 5 - 8 7 - 5 0 .
(182568)

УЛИЧНИ део куће, 60
м2, Ослобођења, 25.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(182577)

ЦЕНТАР, кућа 100 м2, 2
ара, колски улаз,
51.000. „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(182577)

ТЕСЛА, кућа 100 м2, 4,5
ари. „Гоца”, 063/899-
77-00. (182577)

МИСА, кућа, 100 м2, 2
ара, 45.000. „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(182577)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Банатском Бре-
стовцу на Баваништан-
ском путу. Тел.
0 6 4 / 1 4 3 - 6 4 - 3 5 .
(182563)

ПРОДАЈЕМ кућу на 5
ари, може замена за
стан. 063/777-27-08,
013/355-575. (182552)

НОВА Миса, код шко-
ле, 2 ара, 64 м2, 26.000.
„Леа”, 064/340-37-14.
(182614)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Вршцу, шири центар
града, 70 м2, плинско
грејање, цена 16.000
евра. Тел. 341-984.
(182548)

ПРОДАЈЕМ викендицу
25 ари под воћем и два
ланца земље, мали На-
дел. 064/078-69-06.
(182595)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за стан, кућу за рушење
око 2,5 ари, 28.000,
Пвомајска. 061/293-16-
73. (182608)

ЈАБУЧКИ пут, више
грађевинских плацева
од 4 ара. 064/213-97-
37. (182613)

ПРОДАЈЕМ викендицу,
Банатски Брестовац,
Бели брег, на Поњави-
ци. 064/567-95-10.
(182637)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Панчеву, викендицу у
Бањи Врујци, може за-
мена. 064/491-05-91.
(182637)

ПОВРТАРИ, идеалних
66 ари, околина Панче-
ва, кућица, бунар,
15.000. 063/217-194.
(182630)
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ПРОДАЈЕМ кућу с пла-
цем 14 ари, 26.000. Тел.
367-118. (182643)

КУЋА, 11 ари плаца,
власник, центар, укњи-
жена. 060/366-63-104.
(182649)

НА ПРОДАЈУ два ланца
земље, немачко поље,
друга дуж. Тел. 061/153-
64-36. (182656)

ПОРОДИЧНУ кућу
продајем, Синђелићева
улица, четири нивоа,
одвојени станови.
063/372-124. (182670)

ДОЛОВО, кућа, јефти-
но. 063/700-70-63.
(182692)

ПРОДАЈЕМ старију ку-
ћу са 6 ари плаца у Ја-
буци код Панчева.
022/552-900, 064/065-
17-44. (182652)

ПАНЧЕВО, центар, ку-
ћа на 3 ара, прода-
јем/мењам. 063/768-
96-43. (182704)

ПРОДАЈЕМ кућу, Вој-
ловица, 180 + 80 м2, на
5 ари плаца. 064/248-
88-04. (182683)

ДОЊИ град, продајем
кућу – две стамбене је-
динице, 7 ари плаца и
воћњак, легализовано.
0 6 3 / 8 4 5 - 8 5 - 8 0 .
(182735)

КУЋА на продају, цен-
тар града, повољно.
0 6 3 / 7 5 6 - 0 6 - 0 4 .
(182778)

ТОПОЛА, сређена, ма-
њи плац, 26.000, 180 м2,
7 ари, 43.000. „Ивакс”,
0 6 4 / 3 7 6 - 8 0 - 8 3 .
(182723)

ЗА АДАПТИРАЊЕ 140
м2, 3,5 ара, 30.000, код
xотела, 22.000. „Ивакс”,
0 6 4 / 3 7 6 - 8 0 - 8 3 .
(182723)

НОВОСЕЉАНСКИ, Ба-
ваништански, Јабучки,
Кудељарац, с објектима
и без. „Ивакс”, 064/376-
80-83. (182723)

МАЛИ рит, 83 м2, 7 ари,
струја, вода, самостал-
на, 5.500. „Ивакс”,
0 6 4 / 3 7 6 - 8 0 - 8 3 .
(182723)

ПРОДАЈЕМ плац на
Старом Тамишу.
063/870-69-20. (181872)

ПОВОЉНО продајем
плац 15 х 25, 1/1 вла-
сник, Димитрија
Tуцовића 115. 063/286-
028.

Б А В А Н И Ш Т А Н С К И
пут, 10,50 ари, објекат,
струја, вода, укњижено.
319-446, 064/130-38-
29, „Трем”. (182726)

ХИТНО, Баваништан-
ски пут, 14 ари, повољ-
но. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (182726)

БАНАТСКИ Брестовац,
плац 16 ари, кућа 85 м2,
струја, 11.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (182735)

ЖАРКА Зрењанина, код
старе „Утве”, прелепа
кућа, без улагања, ПВЦ,
70 м2, 30.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(182735)

ПЛАЦ у Пелистерској
улици, 16 х 45, 7 ари,
струја, вода, 16.000, до-
говор. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(182735)

КУЋА, Старчево,
23.000, БНС 29.000,
Црепаја 15.500, Гло-
гоњ, Омољица, Долово,
Мраморак, Дебељача.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(182745)

ЈАБУКА, 60 м2, 5 ари,
самостална, само
12.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(182750)

СЕФКЕРИН, одлична,
200 м2, 16 ари, 20 м
фронт, 22.000. „Му-
станг”, 331-341,
062/226-901. (182750)

СТАРЧЕВО, 88 м2, 9,3
ара, нова фасада, до-
бра, 27.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(182750)

ПРОДАЈЕМ неколико
кућа, Лава Толстоја, по
9 ари, за инвеститоре.
„Весна два”, 066/937-
00-13. (182762)

ПРОДАЈЕМ прелепу
кућу, 3 ара плаца, код
„Авив парка”. „Весна
два”, 066/937-00-13.
(182762)

ПРОДАЈЕМ две куће,
30 ари, Старчево,
35.000, договор. Тел.
0 6 4 / 5 0 5 - 7 3 - 0 9 .
(172766)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у атару црепај-
ски виногради.
069/634-094, 013/235-
84-02. (182795)

ХИТНО, плац од 3,6
ари с три стамбене је-
динице. Личка улица,
код старог бувљака. За-
мена за стан. 065/221-
43-39.

ПРОДАЈЕМ кућу, насе-
ље Младост, 63 м2, при-
земна, код школе „Све-
ти Сава”. 065/251-52-
70. (182818)

СТАРИ црепајачки пут,
викедница, воћњак, ба-
шта, 20 ари, укњижено.
0 6 3 / 8 7 9 - 5 1 - 4 0 .
(182825)

НОВА Миса, кућа у ни-
зу, 6 х 10, три етаже,
добра локација.
0 6 3 / 8 7 9 - 5 1 - 4 0 .
(182827)

ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси, два засеб-
на стана, на плацу од 6
ари. 062/844-98-68,
063/440-447. (182843)

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

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

ПЛАЦ код Млекаре, 10
ари, струја, вода, чврст
пут. 064/169-68-54.
(182851)

ПРОДАЈЕМ плац 5 и 10
ари, грађевински, стара
Миса. 062/830-85-42.
(182857)

КУЋА 130 м2, с локалом
у раду, плац 11 ари, ма-
гацински простор 400
м2, сва инфраструкту-
ра. Могућа замена за
стан, 65.000 евра.
0 6 1 / 1 3 9 - 2 8 - 1 0 .
(182873)

28 АРИ грађевинског
земљишта, Шумице
Старчево, 15.000 евра и
њива од три ланца на
Баваништанском путу
18.000 евра. 064/443-
65-16. (182876)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру Панчева, по-
вољно. 062/885-41-07.
(182899)

ОБРАДИВО земљиште у
Старчеву, најбољег ква-
литета, прва класа.
060/709-72-99. (182894)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, 16,5 ари
плац, нове промоћне
зграде. 062/885-41-07.
(182891)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 64 м2 + 6 м2 тера-
са, комплетно ренови-
ран, лифт, Стрелиште,
преко пута Микине
школе, 36.500 евра.
0 6 9 / 2 1 4 - 4 1 - 4 9 .
(180837)

НОВ стан, 65 м2, у Та-
ковској и гаража.
063/342-220, 063/701-
19-77. (181853)
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ЈЕДНОСОБАН, 32 м2,
18.000; једнособан, 40,
19.000, нов, центар.
0 6 1 / 6 7 0 - 9 7 - 9 6 .
(181579)

СОДАРА, реновиран,
58 м2, централно греја-
ње, лифт, тераса.
0 6 9 / 3 4 2 - 7 9 - 5 0 .
(1818040) 

ПРОДАЈЕМ станове и
локале, новоградња,
Светог Саве 85. Тел.
0 6 5 / 3 7 2 - 3 7 - 5 0 ,
063/309-535. (181693)

ТЕСЛА, 51 м2 + 6 м2 ло-
ђа, ЦГ, приземље, гара-
жа. 064/668-89-15.
(181752)

КОД Болнице продајем
три мање гарсоњере и
гаражу. Све 20.000.
0 6 5 / 3 5 3 - 0 7 - 5 7 .
(181337)

СТАН, 53 м2 и 68 м2, но-
воградња, локација П.
Чарнојевића и М. Југо-
вића. 060/661-05-79.
(181086)

ЦЕНТАР, двособан, 55
м2, 1/V, КТВ, интерфон,
ЦГ, подрум, тераса.
0 6 0 / 4 1 5 - 5 2 - 0 5 .
(182289)

КОМФОРАН стан, 30
м2, ненамештен, Стре-
лиште, депозит обаве-
зан. 251-96-03,
0 6 4 / 2 2 6 - 6 7 - 3 1 .
(188847)

СТАНОВИ од 26, 30, 32,
51, 52 и 77 м2, на десет
минута од центра гра-
да. Тел. 064/267-71-74.
(182468)

ТЕСЛА, продајем д.
стан 62 м2, ЦГ, власник,
договор. Добрица Ђур-
ковић. 065/569-42-62. 

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 30 м2, IV,
ЦГ. 321-338. (182488)

ХИТНО ради пресеље-
ња продаје се стан, Сте-
вана Шупљикца 139, 51
м2. 061/199-53-57.
(182462)

ВОЈЛОВИЦА, двори-
шни стан, 61 м2, двори-
ште, гаража. 064/938-
41-99. (182475)

СУТОМОРЕ, мењам
спрат куће за стан у
Панчеву. 064/145-65-
97. (182390)

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

КОТЕЖ 1, 66 м2, IV, ЦГ,
укњижен, 35.000, или
замена за мањи.
063/115-38-50. (182428)

ГАРСОЊЕРА, ренови-
рана, осветљена, Котеж
1, III, 24 м2, 19.000 евра.
062/848-93-87. (182439)

ПРОДАЈЕМ хитно, по-
вољно трособан, X, ЦГ,
61 м2, Тесла, 30.000.
„Ковачевић”, 060/505-
10-50, 064/317-91-30.
(182513)

ПРОДАЈЕМ, Стрели-
ште, центар, двособан,
II, ЦГ, 57 м2, 30.500.
„Ковачевић”, 060/505-
10-50, 064/317-91-30.
(182513)

ПРОДАЈЕМ, Тесла, јед-
ноипособан, високо
приземље, 49 м2, ЦГ,
29.500. „Ковачевић”,
0 6 0 / 5 0 5 - 1 0 - 5 0 ,
0 6 4 / 3 1 7 - 9 1 - 3 0 .
(182513)

ПРОДАЈЕМ, Стрели-
ште, VIII, ЦГ, 40 м2, дво-
собан, ствари + гаража,
20.500, повољно.
060/505-10-50, 064/317-
91-30. (182513)

ВЕЛИКА понуда стано-
ва, Агенција „Коваче-
вић”, 064/317-91-30,
0 6 0 / 5 0 5 - 1 0 - 5 0 .
(182513)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
ЦГ, први, власник, од-
мах усељив, изузетно
леп. 063/870-74-56.
(182514)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, VI,
42.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(182518)

СОДАРА, двособан, 55
м2, ЦГ, VII, лифт,
30.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(182518)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, 37 м2, ЕГ, IV, нови-
ја градња, 29.000. „Ни-
шић”, 362-027,
0 6 4 / 2 0 6 - 5 5 - 7 4 .
(182518)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
38 м2, ТА, II, укњижен,
23.000, договор. „Ни-
шић”, 362-027,
0 6 4 / 2 0 6 - 5 5 - 7 4 .
(182518)

КОТЕЖ 2, 79 м2, ЦГ, бр-
зо усељив, V, 45.000,
договор. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(182518)

ЦЕНТАР, Робна кућа,
двоипособан, 63 м2, две
терасе, 45.500, договор.
„Нишић”, 362-027,
0 6 4 / 2 0 6 - 5 5 - 7 4 .
(182518)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 57 м2, II, ЦГ,
добра зграда, 32.000,
договор. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(182518)

КОТЕЖ 2, двособан, 58
м2, ВП, терас, укњижен,
31.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(182518)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА, ВП, укњижен,
27.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(182518)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 56 м2, VII, ЦГ, уре-
дан, 26.500. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-
74. (182518)

ЦЕНТАР, петособан,
115 м2, замена мањи,
75.000. „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(182577)

ВОЈНЕ зграде, двоипо-
собан, 67 м2, I, 46.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(182577)

ТРГ мученика, 98 м2, I,
договор, центар 115 м2,
салонски, I, договор.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(182577)
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ВВААЖЖННОО  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!

ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА  ООГГЛЛААССАА  ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на

надокнаду трошкова.

СТАНОВИ 

ПОНУДА 



ТЕСЛА, мањи двособан,
40 м2, 26.000. „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(182577)

ЦЕНТАР, двособан, 45,
22.000. „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(182577)

ЦЕНТАР, трособан, 67
м2, сређен, I, 44.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(182577)

УЛИЧНИ део стана, 60
м2, Ослобођења, цен-
тар, 25.000. „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(182577)

КОТЕЖ 2, 60 м2, II, сре-
ђен, 35.500, 29.000,
трособан, 74, 46.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(182577)

ОС`ЛОБОЂЕЊА, ново-
градња, 63 м2, I, ЦГ,
46.000. „UnaDalli”,
0 6 4 / 2 5 5 - 8 7 - 5 0 .
(182568)

СОДАРА, двособан, ЦГ,
II, укњижен, усељив,
31.000. „UnaDalli”,
0 6 4 / 2 5 5 - 8 7 - 5 0 .
(182568)

ВОЈНА зграда, двоипо-
собан, 65 м2, II, ЦГ,
44.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (182568)

СОДАРА, трособан, 83
м2, једнособан, 40 м2.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (182568)

СВЕТОЗАРА Милетића,
једнособан, 32 м2, I, 750
евра/квадрат. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(182568)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 26
м2, I, тераса, 19.500.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (182568)

НОВО, гарсоњера, 25 м2,
17.000, једнособан, 38
м2, 23.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (182568)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
IV, ТА, 26.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(182568)

НОВА Миса, сређен
трособан, II спрат,
укњижено, 39.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (182568)

ДВОСОБАН стан на
продају, Тесла, без по-
средника. 060/011-49-
52. (182564)

ЦЕНТАР, двоипособан
стан, 65 м2, ЦГ, лифт,
II, договор. 064/188-42-
64. (182565)

ПРОДАЈЕМ двоипосо-
бан стан на Тесли, ре-
новиран, екстра стање,
намештен, без посред-
ника, власник. 063/800-
46-51. (182551)

ПОВОЉНО продајем
стан, 50 м2, Стрелиште,
цена договор, власник.
063/262-127. (182559)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за Београд, четворосо-
бан, Котеж 2, трећи
спрат. 063/856-74-02.
(182542)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, котеж 1. Тел.
0 6 1 / 6 9 3 - 2 1 - 7 0 .
(182590)

ПРОДАЈЕМ стан 75 м2,
с двориштем, договор.
0 6 1 / 7 2 1 - 1 2 - 5 6 .
(182592)

ПРОДАЈЕМ стан, 60 м2,
у центру, III спрат, ЦГ,
без посредника.
0 6 0 / 3 5 0 - 1 0 - 8 5 .
(182597)

СТРЕЛИШТЕ, 37 м2,
ВП, ЦГ, тераса, сређен,
22.500. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(182593)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 53 м2, I, ТА, сре-
ђен, 30.000. „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-
52. (182593)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 56 м2, II, ЦГ,
27.000, Стрелиште, 66
м2, III, ЦГ, 31.000.
„Ћурчић”, 362-816,
0 6 3 / 8 0 3 - 1 0 - 5 2 .
(182593)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2,
II, ЦГ, сређен, 36.000.
„Ћурчић”, 362-816,
0 6 3 / 8 0 3 - 1 0 - 5 2 .
(182593)

НОВА Миса, трособан,
ЦГ, замена за мањи
стан, кућу. 064/134-06-
30. 89182607)

КОТЕЖ 1, 98 м2, 55.000,
25 м2, 17.000. „Леа”,
0 6 4 / 3 4 0 - 3 7 - 1 4 .
(182614)

ПРОДАЈЕМ двособан
55 м2, стан у строгом
центру, преко пута Зе-
лене пијаце, комплет
сређен, укњижен, вла-
сник, одмах усељив.
0 6 4 / 2 6 7 - 6 2 - 1 6 .
(182622)

ТРОСОБАН, Тесла, два
нивоа, нов, ТА, IV,
21.000. 063/217-194.
(172630)

СОДАРА, 38 м2, једно-
собан, ЦГ, тераса,
20.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(182627)

ТЕСЛА, 40 м2, ТА, тера-
са, I, 26.500, договор.
„Медиа”, 315-703,
0 6 4 / 2 2 3 - 9 9 - 2 0 .
(182627)

КОТЕЖ, 47, ЦГ, тераса,
26.000, 50 м2, 29.000.
„Медиа”, 315-703,
0 6 4 / 2 2 3 - 9 9 - 2 0 .
(182627)

СТРОГИ центар, 65 м2,
двоипособан, ЦГ,
46.000, договор. „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-
99-20. (182627)

КОТЕЖ 2, одличан,
трособан, 72 м2, III,
продаја, замена за ма-
њи. „Кров”, 060/683-10-
64.(182632)

КОТЕЖ 2, прелеп тро-
собан, 85 м2, IV, без
улагања, 53.000.
„Кров”, 060/683-10-
64.(182632)

ХИТНО, повољно, Те-
сла, једноипособан, 45
м2, V, лифт, тераса,
24.000. „Кров”,
060/683-10-64.(182632)

КОТЕЖ, прелеп двосо-
бан, I, ЦГ, тераса, хит-
но. „Кров”, 060/683-10-
64.(182632)

ХИТНО, повољно про-
дајем/мењам за мањи
трособан, Котеж 1, 88
м2. 064/237-32-87.
(182636)

ТЕСЛА, 3,0, II, ТА, без
улагања, хитно прода-
јем. 064/112-40-78.
(182653)

ТЕСЛА, двособан, 62 м2,
тераса, у одличном ста-
њу, договор. 251-93-97.
(182658)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на Котежу 1. 013/313-
909. (182667)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан, 59 м2, у
киндер згради.
0 6 3 / 1 0 2 - 9 4 - 4 5 .
(182073)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан 43 м2, тераса, по-
друм. 063/845-85-80.
(182717)

ТЕСЛА једнособан, I,
22.000, двособан, 50,
III, 31.000. „Тина РС”,
0 6 0 / 7 0 9 - 7 2 - 9 9 .
(182732)

СОДАРА, трособан, из-
узетан, реновиран,
ПВЦ, два лифта, ЦГ, X,
није задњи. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(182726)

ПЕПЕЉАРЕ, трособан,
ТА, I, укњижен, повољ-
но. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (182726)

СТРОГИ центар, 55 м2,
ТА, III, 40.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(182726)

ХИТНО, центар, гарсо-
њера, ЦГ, IV, повољно,
15.000 евра. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(182726)

ХИТНО, Котеж 1, 57 м2,
ЦГ, III, Радова зграда.
319-446, 064/130-38-
29, „Трем”. (182726)

СТРЕЛИШТЕ, 64 м2,
ЦГ, ВПР, тераса, усе-
љив. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (182726)

СОДАРА, 58 м2, ЦГ, III,
усељив, лифт, тераса.
319-446, 064/130-38-
29, „Трем”. (182726)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
ЦГ, I, усељива, укњиже-
на, Радова зграда. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (182726)

НОВА Миса, 53 м2, ТA,
I, тераса. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(182726)

ЦЕНТАР, дворишни
стан, повољно, укњи-
жен. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (182726)

КОТЕЖ 2, једноипосо-
бан, 36 м2, ВП, тераса, до-
бар, 26.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (182739)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, ЦГ, I, уредна, 17.500.
„Мустанг”, 069/226-66-
58. (182739)

ТЕСЛА, двособан, ка-
сарне, I, 53 м2, уредан,
33.000. „Мустанг”,
0 6 9 / 2 2 6 - 6 6 - 5 8 .
(182739)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 56 м2, I, ЦГ, 30.000.
„Мустанг”, 069/226-66-
58. (182739)

ЦЕНТАР, П. Драпшина,
34 м2, III, ЦГ, леп једно-
собан, 26.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(182735)

ТЕСЛА, 30 м2, комплет
сређен, VII, ЦГ, 20.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (182735)

СТРЕЛИШТЕ, 41 м2, од-
личан распоред, ВП, ЦГ,
усељив, 23.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (182735)

КОТЕЖ 1, 40 м2, једно-
ипособан, IV, ЦГ,
22.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (182735)

ШИРИ центар, нов
стан, 73 м2, II, ЦГ, вели-
ки трособан, алу стола-
рија, 750 евра/квадрат,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(182735)

КОТЕЖ 2, трособан, 80
м2, III, усељив, ЦГ,
46.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (182735)

КОТЕЖ 2, 60 м2, ВП,
ЦГ, празан, 30.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (182735)

СОДАРА, двособан,
лукс, 45 м2, ЦГ, V, може
замена за кућу уз до-
плату, 27.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (182735)

ТЕСЛА, двособан, 55 м2,
II, ЦГ, две терасе, пра-
зан, усељив, 35.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (182735)

ТЕСЛА, 38 м2, новија
градња, једноипособан,
без улагања, ЦГ, III,
25.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(182735)

СОДАРА, једнособан,
II, 33 м2, ЦГ, лифт,
24.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (182785)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
II, 72 м2, ЦГ, 42.500.
„Премиер”, 352-489,
0 6 3 / 8 0 0 - 4 4 - 3 0 .
(182785)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, VI, 79 м2, ЦГ,
39.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (182785)

ЦЕНТАР, двособан, I,
III, 55 м2, ТА, ЦГ,
38.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (182785)

ТЕСЛА, двособан, III,
52 м2, ЦГ, лифт, 33.000.
„Премиер”, 352-489,
0 6 3 / 8 0 0 - 4 4 - 3 0 .
(182785)

СОДАРА, двоипособан,
II, 65 м2, ЦГ, лифт,
38.500. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (182785)

СОДАРА, 58, леп двосо-
бан, 34.500. „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(182749)

ХИТНО, Котеж 1, гар-
соњера, I, ЦГ, кухиња,
17.500. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(182750)

КОТЕЖ 2, 60 м2, ВП,
ЦГ, добар, 30.000. „Му-
станг”, 331-341,
062/226-901. (182750)

ТЕСЛА, мањи једносо-
бан, ВП, ЦГ, 20.000,
фиксно. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(182750)

КОТЕЖ 2, леп једнои-
пособан 36 м2 + тераса,
ВП, 26.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(182750)

СОДАРА, једнособан,
30 м2, ВП, ЦГ, 22.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (182750)

ПОВОЉНО, Стрели-
ште, 59 м2, I, две терасе,
добар, 30.000. „Му-
станг”, 331-341,
062/226-901. (182750)

МИСА, Тргопродуктова
зграда, 43 м2, ТА, 20.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (182750)

ТЕСЛА, једноипособан,
48 м2, сређен, одмах
усељив, ЦГ, укњижен,
без посредника.
063/208-017. (182752)

НОВ неусељен стан, Те-
сла, код пијаце, 37 + 12
м2, галерија (дуплекс),
једнособан + галерија,
леп и миран крај, ква-
литетна зграда, IV, не-
ма лифт, 19.500, без по-
средника. 065/567-56-
78. (182758)

ТРОСОБАН, центар,
66,5 м2, новоградња,
трећи, М. Горког 50,
сви папири, 670
евра/квадрат. 061/648-
04-51. (182759)

ПРОДАЈЕМ трособан,
III спрат, Котеж 2,
42.000 евра, хитно. „Ве-
сна два”, 066/937-00-
13. (182762)

ПРОДАЈЕМ једноипо-
собан 34 м2, центар,
22.000 евра. „Весна
два”, 066/937-00-13.
(182762)

ЦАРА Душана, улични
део куће, 17.000 евра,
без улагања, власник.
0 6 3 / 7 1 6 - 6 5 - 4 6 .
(182770)

ЦЕНТАР, двособан, 56,
38.000, двоипособан,
63, 44.000, улично, 45,
14.000. „Јанковић”,
348-025. (182779)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 56, 30.000, тросо-
бан, 80, 39.000, Тесла
двособан, 53, 31.000,
Зеленгора, двособан,
22.000. „Јанковић”,
348-025. (182779)

МЕЊАМ стан, центар,
петособан, 115 м2, ета-
жно грејање за 3,5
Стрелиште, Тесла, уз
доплату. 064/329-48-
40, може и продаја,
65.000. (128782)

ПРОДАЈЕМ укњижен
стан, Његошева, 600
квадрат, 100 м2, тераса
20 м2, дворишни, први
спрат. 060/027-10-46,
066/345-009. 

ПРОДАЈЕМ двособан
стан 52 м2, ЦГ, трећи
спрат, у центру.
063/865-80-69. (182826)

ЦЕНТАР, нови укњиже-
ни станови, 24 м2, 37 м2,
37 + галерија, власник.
063/208-352. (182830)

ПРОДАЈЕМ стан 70 м2,
плус три терасе, на
Стрелишту, екстра рас-
поред, простран, у од-
личном стању. 064/323-
91-93. (182840)

ДВОСОБАН стан, Ко-
теж 2, 58 м2 + тераса,
ЦГ, трећи спрат, рено-
вирано. 060/428-02-02.
(182841)
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ЦЕНТАР, II, одличан,
25.000, Тесла, ВП, 37,
21.000. „Милка М”,
063/744-28-66. 

КОТЕЖ 1, VI, 71,
45.000, Тесла, II, 74,
48.000. „Милка М”,
063/744-28-66. 

СТРЕЛИШТЕ, 53, III,
29.000, одличан, Ко-
теж, ВП, 61, 37.000.
„Милка М”, 063/744-
28-66. 

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине,
све локације, брза реа-
лизација. 334-030,
063/744-28-66. 

АГЕНЦИЈА „Милка М”
нуди велики избор не-
кретнина, све локације.
334-030, 063/744-28-66.

ЦЕНТАР, 52, III,
35.000, Котеж 2, 58, IV,
38.000. „Милка М”,
063/744-28-66.

ГОРЊИ град, нов, ВП,
18.000, Стрелиште, нов,
28 м2, 19.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.

ПРОДАЈЕМ потпуно
реновиран трособан
стан у војним зградама,
80 м2, повољно.
0 6 2 / 8 8 5 - 4 1 - 0 7 .
(182891)

ПРОДАЈЕМ стан, 72 м2,
Ул. Иве Курјачког 6,
власник. 060/362-22-
26. (182888)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 57 м2, центар
Стрелишта, први спрат,
гаража. 062/844-50-59.
(182853)

НОВИ станови, центар,
спрат, 110 м2, 55 м2,
Ослобођења 28-а.
064/295-50-95. (182865)

СТАН на почетку Стре-
лишта, 56 м2, цена дого-
вор, власник. 064/448-
68-29, 361-836. (182884)

АГЕНЦИЈА „Лајф”, ну-
ди велики избор повољ-
них станова и кућа.
317-634, 061/662-91-
48. (182905)

НОВ стан, 52 м2, Тесла,
IV спрат, 20.000 евра.
0 6 2 / 1 6 0 - 9 4 - 7 6 .
(182904)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан, нов, ПВЦ стола-
рија, ЦГ на струју. Цена
по договору. 065/822-
48-22. (182912)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, нов, екстра сређен.
0 6 5 / 8 2 2 - 4 8 - 2 2 .
(182912)

ЦЕНТАР, двоипособан,
60 м2, ЦГ, нов, ПВЦ сто-
ларија. 065/822-48-22.
(182912)

ЦЕНТАР, троипособан,
88 м2, ЦГ, нов, ПВЦ сто-
ларија. 065/822-48-22.
(182912)

ТЕСЛА, станови у из-
градњи разних структу-
ра, екстра сређени, ЦГ.
0 6 5 / 8 2 2 - 4 8 - 2 2 .
(182912)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
63 м2, II спрат, комплет-
но реновиран, укњижен,
власник. 064/154-27-82.
(182911)

НОВА два преостала
стана у згради на тре-
ћем спрату, близу цен-
тра, грејање на гас.
0 6 4 / 0 4 9 - 6 2 - 7 2 .
(182916)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 12
+ 8 м2, реновирана,
9.000. „Јуричан”, 346-
737. (182914)

КУПУЈЕМ стан, дајем
ауто, остало готовина.
0 6 4 / 1 3 4 - 0 6 - 3 0 .
(182607)

КУПУЈЕМО двоипосо-
бан стан, ужи/шири
центар, ТА, ЦГ. „Пре-
миер”, 063/800-44-30.
(182785)

КУПУЈЕМ мањи стан
или гарсоњеру на Те-
сли. 064/100-59-86.
(182838)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
трособан, Миса, посе-
бан улаз и струја, плаћа-
ње три месеца унапред.
013/371-523, 063/887-
84-75. (181556)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, ТА,
зграда, на дуже, озбиљној
особи. 064/477-28-27. 

ИЗДАЈЕМ већи једносо-
бан стан + гарсоњера,
намештено, кућа, Стре-
лиште. 362-406,
064/218-83-45. (181301)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан, Котеж 2.
063/150-37-49. (180831)

ДВОСОБАН ненаме-
штен строги центар,
ЦГ, тераса, 120 евра.
301-165. (181947)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
54 м2, Котеж 2. 251-07-
96, 063/745-39-34.
(181309)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, цена по догово-
ру. 062/858-40-41.
(182452)

ДВОСОБАН полунаме-
штен стан, кабловска,
ТА грејање, повољно.
Банијска 6. Тел. 378-
093. (182492)

БЕСПЛАТНО примам
старију самицу у једно-
собан стан са ЦГ, за ма-
лу помоћ покретној ба-
ки. 065/414-17-19.
(182493)

ИЗДАЈЕМ трособан не-
намештен стан у стро-
гом центру. 303-834,
0 6 4 / 1 7 8 - 4 2 - 4 2 .
(182499)

МАЊИ једнособан
стан, зграда, Тесла, ЦГ,
комплетно намештен,
100 евра + депозит.
0 6 4 / 8 8 4 - 2 4 - 3 7 .
(182505)

ИЗДАЈЕМ леп једносо-
бан стан у лепом делу
Тесле. 064/842-292-11.
(182509)

ИЗДАЈЕМ собу/стан, у
центру. Тел. 062/886-
97-15. (182498)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан комфоран
стан, центар Стрели-
шта, грејање, телефон.
063/325-622. (182497)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли, полуна-
мештен, са ЦГ.
0 6 1 / 1 5 9 - 5 8 - 4 3 .
(182488)

ИЗДАЈЕМ мали наме-
штен стан на Стрели-
шту, све информације
на 069/017-57-04.
(182482)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан и гарсоњеру,
намештено, центар,
грејање ТА, повољно.
0 6 1 / 1 3 1 - 7 9 - 0 4 .
(182463)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, греја-
ње централно, Стрели-
ште. 064/131-44-67.
(182478)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен комфоран
стан, Котеж 2, зграда,
централно грејање.
0 6 4 / 1 2 1 - 4 8 - 3 7 .
(182375)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, ЦГ,
III, 38 м2, празан.
064/866-23-57. (18239)

ИЗДАЈЕМО трособан
намештен стан, греја-
ње, клима, спрат, Миса.
0 6 0 / 3 5 7 - 8 2 - 2 1 .
(182398)

ИЗДЈЕМ стан, одмах
усељив, 100 евра.
013/342-184, 060/034-
21-84. (182403)

ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан на
Стрелишту, екстра по-
вољно. Тел. 063/101-
57-74. (182407)

ПОТРЕБАН једноипо-
собан стан за издавање
до 100 евра, ТА, полу-
намештен, центар, Со-
дара. 063/730-77-53.
(182408)

ИЗДАЈЕМ празан јед-
нособан стан у згради,
ТА пећ, Содара.
013/344-167, 064/950-
23-40. (182412)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру
самцу. 065/353-07-57.
(182415)

ТЕСЛА, леп комплетно
намештен једнособан
стан, трећи спрат, кли-
ма, ТА. 063/277-025.
(182424)

ИЗДАЈЕМ собу, употре-
ба кухиње и купатила,
женској особи, на Те-
сли, повољно. 061/132-
11-18. (182419)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Тесла, ЦГ, код
„Диса”, „беовоза”. 370-
403. (182426)

ИЗДАЈЕМ комфоран
двособан стан у кући,
спрат, засебан улаз,
струја, кабловска, кли-
ма и услужна гаража,
стара Миса, Козарачка
31. Тел. 013/377-948,
0 6 4 / 5 0 0 - 9 4 - 2 6 .
(182434)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Содари, ЦГ, пр-
ви спрат, звати после
18 сати. 062/220-466.
(182436)

СОДАРА, једнособан
полунамештен, осми
спрат. 060/335-42-00.
(182443)

ИЗДАЈЕМ станове у Ка-
рађорђевој 88, једносо-
бан, двособан и радио-
ницу. 064/994-13-16.
(182449)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Котеж 2, кућа, по-
себан улаз, 42 м2.
0 6 6 / 5 0 9 - 2 6 - 5 9 .
(182519)

ИЗДАЈЕМ стан, мања
кућа, Рибарска улица
110. Тел. 060/377-046.
(182522)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан намештен стан, на
Котежу 1. 064/128-78-
57. (182511)

ИЗДАЈЕМ дворишни
намештен стан, соба,
кухиња, купатило, са-
мици или пензионерки,
Тесла, 60 евра.
0 6 4 / 1 1 0 - 7 0 - 7 1 .
(182531)

ИЗДАЈЕМ ненамеште-
ну гарсоњеру у Самач-
ком хотелу. Ивана.
0 6 4 / 2 8 8 - 0 0 - 9 9 .
(182544)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
празну или намештену,
Котеж 2, ЦГ, Стевана
Шупљикца. 063/868-
98-32. (182545)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
0 6 4 / 1 5 5 - 6 5 - 7 0 .
(182547)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, двориште, пар-
кинг, Спортски центар,
нова Миса. 013/615-
516, 064/363-60-08.
(182541)

ИЗДАЈЕМ кућу на дужи
период, мању, брачном
пару. 064/986-21-74.
(182585)

НАМЕШТЕН већи јед-
нособан стан и гарсо-
њера, кућа, Стрелиште.
362-406, 064/218-83-
45. (182549)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан 55 м2, на Стре-
лишту. 064/680-92-75.
(182554)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, Котеж
1. 370-032, 064/214-41-
79. (182555)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан код школе „Свети
Сава” на Миси.
0 6 3 / 7 8 7 - 3 1 - 3 9 .
(182553)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан, центар, греја-
ње, клима, телефон,
интерфон, паркинг.
0 6 4 / 1 9 9 - 2 0 - 1 8 .
(182560)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, за самца, с упо-
требом купатила.
013/371-262. (182561)

ИЗДАЈЕМ нов празан
стан на Стрелишту, у
згради, на првом спра-
ту, с грејањем, окречен,
чист. В. Влаховића,
брачном пару на дужи
период, депозит обаве-
зан. Тел. 064/149-65-
72, 064/084-22-20.
(182571)

ИЗДАЈЕМ засебан по-
лунамештен део куће,
може и за раднике. 251-
37-83. (182575)
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ТРОИПОСОБАН, полу-
намештен стан, стамбе-
на зграда, Котеж 2,  Вој-
вођански булевар, усе-
љив. 013/233-39-70,
0 6 4 / 2 4 2 - 2 0 - 2 5 .
(182576)

ХИТНО потребна кућа
трочланој породици, на
дуже, уз одржавање.
Договор. Стрелиште.
0 6 0 / 0 2 4 - 5 8 - 9 6 .
(182582)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен, 45 м2, горњи град,
двориште, таван, по-
друм, паркинг.
0 6 4 / 6 1 6 - 6 0 - 7 6 .
(182594)

ИЗДАЈЕМ станове, дво-
собан и двоипособан,
на Котежу 2. 062/342-
486, 064/501-03-83.
(182598)

ХИТНО потребна пра-
зна кућа за издавање,
шири центар. 061/293-
16-73. (182603)

ИЗДАЈЕМ стан, 48 м2,
Стрелиште, ЦГ, високо
приземље, празан.
063/248-683. (182610)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Котежу 2. Тел.
063/436-801. (182613)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру, ве-
ома повољно, месечно
плаћање. 065/691-88-
23. (182615)

ИЗДАЈЕМ повољно сре-
ђен стан, 58 м2, Стрели-
ште, зграда, 100 евра,
обавезан депозит.
0 6 5 / 4 5 5 - 5 6 - 1 1 .
(182619)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли. 064/163-56-08.
(182629)

ЦЕНТАР, издајем полу-
намештен стан, ВП, ТА,
телефон, интерфон, но-
во купатило, сређен.
Тел. 013/251-01-65.
(182639)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Стре-
лишту. 064/832-80-91.
(182641)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан, ТА пе-
ћи, високо приземље.
063/601-037. (182654)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан на
Солдари, лифт, ЦГ,
клима, кабловска, ин-
тернет. 064/226-23-15.
(182656)

ИЗДАЈЕМ салонски по-
лунамештен стан у цен-
тру, 80 м2. 061/689-17-
28. (182659)

ЈЕДНОСОБАН, наме-
штен, центар, 30 м2, ЦГ,
зграда, издајем.
0 6 3 / 8 1 6 - 7 7 - 9 6 .
(182665)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Те-
сли, са централним гре-
јањем. 013/629-228.
(182668)

ИЗДАЈЕМ спрат куће,
велики засебан тросо-
бан стан, могућа изда-
вање целе куће 400 м2.
063/372-124. (182650)

ИЗДАЈЕМ целу кућу,
четири нивоа, 400 м2

или засебно станове.
063/372-124. (182650)

ИЗДАЈЕ се једнособан
дворишни стан, Синђе-
лићева 58-а. 352-028.
(182672)

СТАН, 66 м2, двоипосо-
бан, Котеж 2, Стевана
Шупљикца 147/20, че-
тврти спрат. 066/342-
626, 013/361-549.
(182675)

НАМЕШТЕН стан, 30
м2, на Тесли поред
„Авив парка”. 064/178-
38-92. (182671)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан у Зеленгори, без
централног грејања.
013/367-025, 065/891-
09-87. (182648)

ИЗДАЈЕМ стан, нов,
120 м2, повољно, Ул.
Лава Толстоја 20/20.
0 6 5 / 2 5 1 - 6 8 - 6 8 .
(182694)

ИЗДАЈЕМ стан на Ми-
си, 40 м2, ТА грејање.
Тел. 069/615-866.
(182702)

ДВОСОБАН стан, Тесла,
ненаметшен, 53 м2,
Славка Родића 12.
063/804-03-44. (182703)

ИЗДАЈЕМ од 1. новем-
бра, гарсоњеру полуна-
мештену, ТА грејање,
самици или студентки-
њи. 062/885-42-59, 361-
895. (182708)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан ненаметшен стан,
Котеж 2. 064/288-00-
91. (182709)

ИЗДАЈЕМ лепо опре-
мљену комфорну собу
у вили, студенту или
студенткињи, може и
услуга прања и кувања,
уз договор. 065/242-55-
55. (182710)

ИЗДАЈЕМО намештену
собу на Стрелишту са
централним грејањем,
употреба кухиње, с тр-
пезаријом и купати-
лом. 063/716-82-53,
0 6 4 / 5 4 8 - 6 6 - 7 5 .
(182698)

БЕСПЛАТНО собу, ку-
хињу и купатило изда-
јем станарки у Иванову.
064/372-94-71. (182718)

ЈЕДНОСОБАН полуна-
мештен, Содара, ЦГ,
100 евра. Звати после
15 сати. 064/111-08-68.
(182725)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
комфоран стан, Котеж
2, 73 м2. 060/488-38-15.
(182727)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
Тел. 061/517-76-89.
(182778)

СТАН, 37 м2, центар,
власник, хитно.
0 6 5 / 4 0 8 - 5 7 - 0 9 .
(182730)

СТАН у центру 55 м2,
намештен, грејање,
клима, интернет.
063/211-115. (182737)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ТА, II
спрат, на Тесли, за сам-
це. 069/339-04-67.
(18496)

ИЗДАЈЕМ стан, наме-
штен, комплетно, греја-
ње, клима, видео над-
зор. 063/808-40-63,
0 6 1 / 6 1 3 - 3 9 - 1 3 ,
0 6 4 / 4 5 2 - 4 2 - 7 0 .
(182744)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан с греја-
њем. 062/213-224.
(182734)

У ЦЕНТРУ издајем на-
мештен станчић, ка-
бловска, ТА. 063/742-
14-27, 063/347-701.
(182747)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2,
нова Миса, засебан
улаз. 062/148-49-93.
(182749)

ЦЕНТАР, издајем на-
мештену собу. 063/761-
03-56. (182760)

ИЗДАЈЕМ собу самци-
ма или теренским рад-
ницима, код „беовоза”,
Војловица. 063/257-
840. (182765)

ПРАЗАН двособан стан
за издавање на дуже,
Стрелиште. 064/267-
45-05. (182784)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1.
063/343-451. (182791)

ИЗДАЈЕМ улични део
куће, шири центар, по-
словно-стамбене наме-
не. 062/347-667.
(182796)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту.
0 6 3 / 8 4 3 - 3 9 - 7 0 .
(182799)

ИЗДАЈЕМ стан у Зелен-
гори, 44 м2, једноипосо-
бан, ненамештен.
0 6 1 / 1 5 9 - 7 4 - 5 0 .
(128581)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу. 064/034-78-30.
(182802)

ИЗДАЈЕМ собе за те-
ренце и раднике.
0 6 4 / 3 0 5 - 7 3 - 0 1 .
(182804)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан, први
спрат, ЦГ, Котеж 1,
потпуно сређен. Тел.
0 6 4 / 3 2 3 - 9 1 - 9 3 .
(182840)

ИЗДАЈЕМ кућу од 47
м2, на старој Миси.
0 6 2 / 8 5 9 - 1 0 - 9 8 .
(182844)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан са грејањем, 45 м2,
Жарка Зрењанина 116.
0 6 5 / 2 2 2 - 7 6 - 9 0 .
(182845)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, комплетно наме-
штен, Маргита.
0 6 4 / 4 5 3 - 6 4 - 7 3 ,
013/664-228. (182860)

ИЗДАЈЕМ собу с упо-
требом кухиње и купа-
тила. 064/850-70-33.
(182861)

ЗГРАДА, намештен
двособан стан, издајем,
нова Миса, школа, ам-
буланта. 064/231-23-
59. (182863)

ГАРСОЊЕРУ, новије
намештену издајем, ин-
тернет, КТВ, грејање,
близу центра. 065/870-
27-00. (182866)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
37 м2, Котеж 2. Тел.
626-730. (182871)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Те-
сли, други спрат, ТА,
тераса. 063/813-08-46.
(182874)

КОМФОРНА кућа за
издавање од 80 м2, на
плацу од 4 ара, преко
пута Народне баште.
Контакт 063/693-944,
063/313-844. (ф)

ЦЕНТАР, трособан и
двоипособан празан,
Тесла, једнособан, на-
мештен. 013/334-536,
064/348-05-68, „Пер-
фект”. (182899)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан, 57 м2,
Котеж 1, ЦГ, кабловска.
0 6 3 / 1 6 4 - 6 1 - 7 0 .
(182907)

ИЗДАЈЕМ трособан не-
намештен стан, без гре-
јања, аконтација. Тел.
0 6 4 / 7 0 0 - 1 3 - 4 0 .
(182852)

НАМЕШТЕНИ станови
од 70 евра и новоград-
ња код хотела. 064/122-
48-07. (182890)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан и гарсо-
њеру, шири центар.
0 6 4 / 4 8 9 - 6 5 - 5 0 .
(182889)

ТРОСОБАН стан, кућа,
парно грејање, каблов-
ска, ново, повољно,
Стрелиште. 064/877-
53-09. (182903)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, 40 м2, на про-
метном месту, Дими-
трија Туцовића. Тел.
0 6 3 / 8 6 7 - 4 0 - 2 5 ,
0 6 3 / 8 8 9 - 9 3 - 1 1 .
(182021)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
80 евра. 063/812-49-08.
(182484)

ИЗДАЈЕМ опремљен
локал за фризере, у
Панчеву. 064/329-37-
84. (182478)

ПРОДАЈЕМ локале у
центру Стрелишта, од
38 и 81 м2. Тел.
0 6 4 / 2 6 7 - 7 1 - 7 4 .
(182468)

ИЗДАЈЕМ локал у пе-
шачкој зони поред Му-
зичке школе, 80 м2.
0 6 4 / 3 2 4 - 1 1 - 8 2 .
(182389)

ИЗДАЈЕМ опремљену
бившу адвокатску кан-
целарију у центру.
0 6 4 / 6 6 8 - 8 7 - 7 8 .
(182388)

ПОСЛОВНИ простор
40 м2, приземље, ЦГ,
центар, могућност
адаптације у стан.
0 6 4 / 9 4 2 - 5 3 - 2 2 .
(182427)

НА ПУТУ Београд-
–Панчево издајем про-
стор за занатску делат-
ност или магацин.
0 6 1 / 6 4 9 - 4 5 - 7 9 .
(182445)

ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
у центру, на Корзоу.
Тел. 063/808-58-16.
(182447)

ВЕОМА повољно изда-
јем кућу, строги цен-
тар, за пословни про-
стор. 063/213-171.
(182491)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2,
грејање, телефон, близу
Зелене пијаце. 013/343-
058. (182525)

ЛОКАЛ, 45 м2, поред
ауто-делова опел, фи-
јат, 200 евра. 063/240-
817. (182560)

ИЗДАЈЕМ локал на по-
вољном месту, могућа
пословна сарадња.
0 6 4 / 9 4 2 - 8 9 - 2 9 .
(182915)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2 и
локал 30 м2, са опре-
мом за козметички са-
лон. Тесла. 066/027-
142, 065/669-48-91.
(182648)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
производно-пословни
простор 340 и 170 м2,
стара „Утва”. 063/774-
76-40. (182606)

ИЗДАЈЕМ локал, Кара-
ђорђева улица, код „Ко-
рала”, повољно, 45 м2,
паркинг. 065/691-88-
23. (182615)

ИЗДАЈЕМ локал у Не-
мањиној код пијаце.
063/853-93-29. (182617)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар, Војводе
Петра Бојовића 19.
063/314-803. (182621)

ПОВОЉНО продајем
локал 25 м2, Карађор-
ђева 22. 063/263-025.
(182623)

ИЗДАЈЕ се локал, 200
м2, Карађорђева бр. 21,
бивша продавница на-
мештаја. 063/278-250.
(182625)

ИЗДАЈЕ се локал, 66 м2,
Милоша Обреновића
31, погодан за угости-
тељство, нова зграда,
преко пута „Плинаре”.
063/278-250. (182625)

ИЗДАЈЕ се локал, 12 м2,
Војводе Путника 29, у дво-
ришту, поред „Фото Бате”.
063/278-250. (182625)

ИЗДАЈЕ се технички
преглед, магацин 200
м2 и више канцелариј-
ских просторија у
АМЦ-у „Звезда”, С. Шу-
пљикца 88. 063/278-
250. (182625)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
канцеларију-локал, у
центру. 345-534,
064/246-05-71. (182688)

ПРОДАЈЕМ локал 70
м2, новија градња, Цара
Душана 36-б. 013/252-
26-61, 061/522-66-10.
(182687)

ИЗДАЈЕМ локал, Змај
Јовина 2/3. 069/033-90-
32. (182696)

ЦЕНТАР, двособан +
подрум, лукс ренови-
ран, за ординације,
канцеларије. 062/842-
04-55. (р)
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ПРОДАЈЕМ локал 21
м2, Карађорђева 15, ло-
кал 12, 17.000, Цара
Душана 22-а, 50 м2, по-
годан за стан, 33.000
евра. 065/849-71-94.
(182663)

ИЗДАЈЕМ локал 15 м2,
Карађорђева 13.
013/323-045, 063/743-
32-25. (182776)

ЦЕНТАР, двособан +
подрум, лукс ренови-
ран, за ординације,
канцеларије. 062/842-
04-55. (182648)

ХИТНО продајем локал
13 м2, у Његошевој,
5.000 евра фиксно.
0 6 0 / 0 2 7 - 1 0 - 4 6 ,
066/345-009. 

ИЗДАЈЕМ нов локал у
центру, 92 м2. 066/305-
566. (182854)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локал на Зеленој пија-
ци. 064/116-38-83.
(182886)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у ауто-перионици.
0 6 9 / 1 0 8 - 0 6 - 5 4 .
(180192)

ПИЦЕРИЈИ New York
Slice, потребни пица
мајстори с искуством.
063/338-332. (182109)

ПОТРЕБНИ промотери
за рад на терену.
062/860-39-05. (182149)

ПОТРЕБНА конобарица
у кафани, 25–40 година,
с искуством. 377-205,
063/525-115. (182454)

ПОТРЕБНА радница у
ресторану, с искуством,
рад на роштиљу и фи-
скалној каси. 069/726-
862. (182417)

ПОТРЕБНА радница за
ендлерицу, с искуством.
064/127-57-01. (182623)

ПЕКАРИ потребна про-
давачица с искуством,
до 35 година. Звати од
14 до 20 сати. 065/445-
85-56. (182674)

ПОТРЕБНА озбиљна
жена за чување и помоћ
око малог детета, три
сата дневно. Тел.
060/706-68-88, звати
пре подне. (182633)

ПОТРЕБАН тапетар и
шнајдерка, производња
намештаја, Панчево.
064/111-22-56. (182635)

РЕСТОРАНУ „Панви-
вио” потребни коноба-
ри, кувари с искуством,
звати од 8 до 16 сати.
013/333-318. (182834)

ЗБОГ отварања новог
локала ћевабџиници
„Хало Лесковац” по-
требне раднице.
063/897-55-04. (182839)

ПИЦЕРИЈИ потребни пи-
ца-мајстори с искуством.
063/338-332. (182917)

ШТАМПАРИЈИ потре-
бан графички дизајнер
с искуством. 060/455-
65-66. (182862)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу. 060/035-
32-41. (182879)

ПОТРЕБНЕ раднице с
искуством у шивењу на
равној машини и ен-
длерици. 063/330-335.
(182864)

ХИТНО потребан му-
шко-женски фризер.
Плата фиксна. 060/049-
60-07. (182883)

ПОТРЕБНА конобарица
за рад у кафићу.
060/362-22-21. (182888)

ПОТРЕБАН радник у
пекари „Фантазија” на
пословима печења и
продаје пецива.
060/442-22-08. (182901)

ВОДОИНСТАЛАТЕР
ради одгушења канали-
зације, адаптације ку-
патила, поправка сла-
вина, водокотлића, бој-
лера, фино монтирање,
монтирање туш-каби-
на, крпљење када, по-
вољно, одмах. 377-
930 ,064/586-85-39 .
(182809)

ОБАРАЊЕ стабла, бето-
нирања, одношење не-
потребних ствари, крче-
ње плацева повољно.
060/035-47-40. (182421)

ЛАПТОП, десктоп,
комплетан сервис и
одржавање. Излазак на
терен. 064/104-98-12.
(182786)

ИНСТАЛАЦИЈА опера-
тивних система и сер-
вис рачунара. 064/887-
18-84, Бранко. (182699)

МАСАЖА, физиотера-
пија, киропрактика.
Неша, 064/458-70-12,
масажа Данијела,
062/824-01-95, тражи-
мо посао. (182386)

ТАПАЦИРАЊЕ и пре-
правка намештаја.
063/445-132, 066/018-
182. (182893)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ке бојлера, шпорета, ТА
пећи, индикатора, ин-
сталација. Мића.
064/310-44-88. (182818)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(182520)

РАДИМО све физичке
послове: рушења, уто-
вар шута, обарање ста-
бла, кошење траве, итд.
064/122-69-78. (182421)

АЛУ, ПВЦ, столарија,
ролетне, комарници,
сигурносна врата, тра-
касте завесе, венеција-
нери, поправљам, угра-
ђујем. Тражим посао.
0 6 3 / 8 8 2 - 2 5 - 0 9 .
(182523)

ГРАЂЕВИНСКИ радо-
ви, спуштени плафони,
преградни зидови,
уградња прозора, врата.
0 6 2 / 8 1 6 - 3 3 - 8 4 .
(182430)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, уграђу-
јем, поправљам.
0 6 3 / 8 2 0 - 7 0 - 3 9 .
(182446)

УСЛУЖНО шивење,
преправке, шивење по
мери, тражим посао.
063/256-135. (СМС)

УСЛУЖНО шивење,
преправке, шивење по
мери, тражим посао.
063/246-135. (СМС)

ПЕСАК, шљунак, сеја-
нац, ризла, превоз ки-
пером. 062/195-33-35.
(СМС)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
и великим кипером.
064/664-85-31. (СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
машински сечемо зидо-
ве, руски кондор,с езон-
ски попуст. 060/691-01-
13, 060/330-72-08.
(177984)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, ка-
бина, бојлера, славина,
котлића. 063/836-84-
76. (181631)

ОСНОВЕ електротех-
нике, часови, професор
с искуством. 062/801-
97-58. (179394)

КОМБИ превоз робе и
селидбе. Слободан.
0 6 4 / 3 4 8 - 0 0 - 0 8 .
(162115)

МОЛЕРСКИ радови,
мајстори из Падине.
063/746-77-58, 668-
100. (178641)

ДУБИНСКО прање и
усисавање тепиха и
гарнитура с превозом.
0 6 5 / 4 3 8 - 7 5 - 3 9 ,
013/412-158. (181643)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купа-
ње и нега болесника.
0 6 3 / 7 3 7 - 5 9 - 6 0 .
(182093)

МАТЕМАТИКА за
основце, повољно.
065/467-41-55. (182588)

МЕДИЦИНСКА сестра
с искуством, нега, тера-
пија, катетери.
0 6 4 / 3 2 7 - 6 3 - 8 4 .
(182378)

БРАВАР, заваривач, из-
рада ограде, капије, ре-
шетке, надстрешнице,
застакљивање тераса.
0 6 2 / 8 1 6 - 3 3 - 8 4 .
(182430)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошкол-
ци, студенти). Дипло-
мирана професорка
математике, успех ско-
ро сигуран. 343-370.
(182401)

ЗИДАЊЕ, малтериса-
ње, реновирање крово-
ва, бетонирање, крече-
ње, глетовање, демит
фасаде, повољно.
0 6 3 / 8 6 5 - 8 0 - 4 9 .
(182410)

НЕГОВАТЕЉИЦА пру-
жа услуге неге старих,
болесних, на сат, по-
треби. 060/366-63-69.
(182419)

ОРЕМ и фрезујем ба-
ште малим трактором.
0 6 4 / 1 6 3 - 5 8 - 8 5 .
(182421)

ПИЛАТЕС, соло часо-
ви, само за жене, тра-
жим посао. 060/052-50-
10. (182439)

НЕМАЧКИ, часови
свим узрастима, сигу-
ран успех. Тел. 352-
892, 061/656-04-04.
(182449)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, инфор-
матика, пријемни, ме-
сечно плаћање, профе-
сор. Центар. 013/353-
569, 061/603-94-94.
(182508)

МОЛЕРСКИ радови.
0 6 9 / 4 4 4 - 2 3 - 7 6 ,
0 6 4 / 4 4 4 - 2 3 - 7 6 ,
060/444-23-76. www.fa-
cebook.com/molerizam.
(182494)

УНОШЕЊЕ угља, пе-
лет, брикет, дрва и це-
пање. 064/163-56-47.
(182512)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 061/314-90-18,
601-892. (1782547)

ШАМОТИРАМ шпоре-
те за ложење, пећи, чи-
стим каљеве пећи, тра-
жим посао. 064/437-64-
33. (182562)

ДУБИНСКО прање уну-
трашњости аутомоби-
ла, меблираног наме-
штаја, тепиха, душека.
Наташа, 060/361-47-41.
(182570)

КЕРАМИЧАР, поста-
вља све врсте керамич-
ких плочица. 063/668-
451. (182581)

СЕЧЕЊЕ и подсецање
дрвећа, вађење пањева,
фрезирање баште, ко-
шење и кречење.
0 6 4 / 1 9 6 - 1 7 - 3 2 .
(182583)

ПРУЖАЛА бих услуге
сваке врсте уз меди-
цинску помоћ старијој
особи, могућ сваки до-
говор. Тел. 062/353-
283. (182605)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством,
квалитетно, педантно и
повољно. 064/252-51-
75. (182634)

ЧАСОВИ: математика и
биологија, све, хемија и
физика, за основце.
0 6 0 / 5 0 7 - 0 3 - 3 3 .
(182660)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ терет-
ни комби фолксваген,
на дан. 062/196-53-04.
(182681)

РАЧУНАРИ, инстала-
ција виндовса, програ-
ма, чишћење вируса и
прашине. 069/215-18-
48. (181685)

РАДИМ изолацију рав-
них кровова, тераса, га-
ража, купатила, подру-
ма. 345-874, 062/235-
839. (182685)

СПРЕМАМ станове, пе-
глам веш, чувам децу
на сат код вас. Весна,
0 6 4 / 8 8 7 - 1 8 - 8 3 .
(182699)

ХЕМИЈА за основну и
средњу, магистар фар-
мације. 064/423-45-83.
(182709)

РОЛЕТНЕ, поправка и
израда, венецијанери,
тракасте завесе, комар-
ници. 060/648-03-39.
(182707)

ЧУВАЛА бих дете у сво-
јој вили. Екстра услови.
Тел. 065/242-55-55.
(182713)

СРПСКИ језик и књи-
жевност. Основно-
школци, средњошкол-
ци, пријемни, разновр-
сни задаци за матуран-
те. 063/212-596.
(182714)

ХОБЛОВАЊЕ, фугова-
ње, поправка и лакира-
ње паркета. 013/602-
701, 064/341-79-60.
(182721)

ЧИСТИМО шут, таване,
подруме, радимо најпо-
вољније. 064/484-13-
76, 061/322-04-94.
(182723)
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СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-
20-03. (182740)

НАДСТРЕШНИЦЕ, те-
расе, веранде, капије,
ограде, гараже, тражим
посао. Тел. 312-408,
0 6 4 / 9 2 6 - 5 9 - 4 3 .
(182761)

ВРШИМ поправку, ре-
монт ТА пећи, повољ-
но. 061/137-98-10.
(182823)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсани радови, чисто,
квалитетно, повољно.
063/864-67-16, Влада.
(182773)

ВРШИМО све врсте
физичких послова, уто-
вар-истовар, селидбе,
сечење и цепање дрва,
чишћење подрума, та-
вана и шупа, одвоз шу-
та и старог намештаја.
Дејан, 341-571,
0 6 5 / 4 4 0 - 9 7 - 0 0 .
(182793)

ТРАНСПОРТ робе, се-
лидбе с утоваром или
без њега. Никола, 351-
907, 061/159-74-73.
(182794)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ка, израда инсталација,
ТА пећи, бојлера, нај-
јефтиније у граду.
0 6 3 / 8 0 4 - 5 7 - 9 9 .
(192797)

СПРЕМАЊЕ станова,
кућа, локала, пеглање.
0 1 3 / 2 5 1 - 2 8 - 9 7 ,
0 6 1 / 3 6 6 - 6 5 - 6 5 .
(182807)

МАТЕМАТИКА, физи-
ка, хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-81,
0 6 3 / 8 5 2 - 2 2 - 4 3 .
(182812)

ЗИДАМ, малтеришем,
глетујем, кречим, по-
прављам кровове, дим-
њаке, лимарију и патос.
0 6 6 / 9 4 4 - 5 5 - 9 0 .
(182813)

ТАПЕТАР који пресвла-
чи намештај с искук-
ством, тражи посао.
0 6 4 / 1 2 0 - 7 7 - 6 4 .
(182817)

КЕРАМИКА, водовод,
квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318-780.
(182831)

ТВ и сателитске антене,
монтирање, дигитали-
зација вашег телевизо-
ра. 013/352-565,
0 6 4 / 8 6 6 - 2 0 - 7 0 .
(182832)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефти-
но, двадесет година ис-
куства. 013/251-78-97,
0 6 3 / 7 8 2 - 5 1 - 4 8 .
(182835)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
0 6 5 / 3 3 4 - 2 3 - 3 8 .
(182848)

СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел.
312-408, 064/926-59-
43. (182839)

ПРЕВОЗ шута, чистим
подруме и таване, ру-
шим старе објекте, по-
вољно. 061/627-06-54,
Златко. (182870)

ОРЕМ баште. 062/148-
01-96. (182872)

ФРИЖИДЕРИ, замрзи-
вачи, веш-машине, су-
до-машине, сушилице,
шпорети из Немачке,
гаранција. 062/824-23-
21. (182895)

СЕЛИДБЕ Борис, селид-
бе Борис комбији, ками-
они, екипа радника 0–24
сата, за вас и недељом
радимо. Изаберите нај-
боље! Овог месеца са
овим исечком из нови-
на, попуст на све селид-
бе и превозе 10 одсто.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com-
, www.selidbepancevo-
b o r i s . s e r . r s -
. (182527)

СЕЛИДБЕ станова, ло-
кала, кућа, магацина,
екипа радника, све по
вашој жељи, за фирме
специјали попусти, бес-
платан долазак и про-
цена посла. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
b o m b o n -
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
b o r i s . s e r . r s -
. (182527)

СЕЛИДБЕ – Борис –
комби 2 т, камиони 3-7
т, утоварна рампа, са
или без радника, гаран-
ција за безбедност ва-
шег намештаја, могућ-
ност складиштења ства-
ри. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
b o r i s . s e r . r s -
. (182527)

СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, комплетна услу-
га селидбе камионима
3, 5 и 7 т, комбијем 2 т,
са или без радника, у
свим правцима, плаћа-
ње могуће чековима
100 дана и преко рачу-
на. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
b o r i s . s e r . r s -
. (182527)

СЕЛИДБЕ и превоз ро-
бе – Борис – камиони-
ма, комбијима, екипа
радника, монтира-
ње/демонтирање, пако-
вање ствари, кутије за
паковање, фолија за за-
штиту намештаја. Се-
лите се без стреса. Бо-
рис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
b o r i s . s e r . r s -
. (182527)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с ду-
гогодишњим искуством
из Дебељаче, с матери-
јалом или без њега. Но-
ле, (имам и паркет).
013/665-220, 063/847-
74-38. (177371)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
„План Б”. 064/613-74-
68. (и)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, машински ископ,
рушење објеката и од-
воз шута. 063/246-368.
(181960)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, машински ископ,
рушење објеката и од-
воз шута. 063/771-55-
44. (181966)

ВОДОИНСТАЛАТЕР
ради: одгушење купати-
ла, канализације, адап-
тације замене, поправ-
ке. 331-657, 064/495-
77-59. (181903)

СЕЛИДБЕ Дејан нуди
услуге превоза, тран-
спорта робе камиони-
ма, комбијем, монтира-
ње, утовар, истовар, од-
воз непотребних ства-
ри, заштита намештаја
обезбеђена. 064/051-
83-81. (182154)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифи-
цирање, 28 година са
вама, гаранција.
www.bal tokad.co.rs .
0 6 5 / 3 4 7 - 5 5 - 0 2 ,
0 1 1 / 2 8 8 - 3 0 - 1 8 .
(181806)

ТЕПИХ сервис, прање
тепиха, мебла и унутра-
шњост аутомобила.
066/333-557. (181791)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
камионом, радници,
повољно. Вук, 013/365-
051, 063/278-117,
0 6 4 / 1 7 6 - 9 1 - 8 5 .
(181799)

РОЛЕТНЕ, венецијане-
ри, комарници, трака-
сте завесе, уградња, по-
правка. 063/775-96-08,
013/353-923. (181432)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље,
цена договор. 063/193-
22-29, 013/366-843.
(180131)

ПОВОЉНО превоз робе
и селидбе комбијем,
цена по договору.
0 6 4 / 1 4 7 - 1 4 - 7 7 .
(181182)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
0 6 5 / 3 3 4 - 2 3 - 3 8 .
(180395)

СЗР „Маки”, поставља-
ње, хобловање и лаки-
рање с материјалом
или без њега. Мајстори
из Дебељаче. 063/822-
94-82, 063/865-45-31.
(180543)

РАДИМО зидање, бето-
нирање, малтерисање,
поправка разних крово-
ва. 013/664-491,
0 6 3 / 1 6 2 - 5 3 - 8 9 .
(181987)

СЕРВИС телевизора,
електроуређаја, монти-
рање ТВ антена, прода-
ја дигиталних рисивера
за домаће програме.
Дејан, 063/800-01-96.
(182474)

СЕЛИЛДБЕ и превоз
робе камионом и ком-
бијем већ од 1.500 ди-
нара, градска тура, бес-
платно монтирање и за-
штита намештаја, одвоз
старих ствари на депо-
нију, екипа радника,
попуст на ванградске
туре. 0–24 сата, ми смо
ту због вас, задовољан
клијент је наш једини
циљ. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Попо-
вић. (182476)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и
зидар, одгушење купа-
тила, канализације,
адаптације старих, но-
вих купатила, батерије,
вентили, 24 сата, нај-
јефтинији у граду, до-
лазимо одмах. Пензио-
нерима попуст. 348-
139, 064/151-82-64,
0 6 3 / 8 1 1 - 7 4 - 8 9 ,
0 6 4 / 5 6 8 - 1 0 - 2 8 .
(182450)

ПОСТАВЉАЊЕ и хо-
бловање паркета.
0 6 3 / 8 1 2 - 0 8 - 5 1 .
(182378)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање сто-
ларије, селидбе, пензи-
онерима попуст.
0 1 3 / 2 3 5 - 7 8 - 8 2 ,
0 6 5 / 5 5 7 - 8 1 - 4 2 .
(182406)

СЕРВИС свих телевизо-
ра, долазак на кућну
адресу. Тел. 061/322-
30-75. (182532)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима
или без, најповољније.
Иван, 063/107-78-66.
(182528)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
и путника, ауто-шлеп.
0 6 4 / 5 3 8 - 6 5 - 3 6 .
(182538)

ПЕРФЕКТ, фасаде, зи-
дање, малтерисање,
глетовање, кречење,
кровови, ламинати, ке-
рамика. 063/122-14-39.
(182539)

ИЗДАЈЕМ рамску ске-
лу, металне подупира-
че, мешалице за бетон.
0 6 4 / 3 5 1 - 1 1 - 7 3 .
(182561)

РОЈАЛ МГ, хит цене,
уградња, поправка ро-
летни, венецијанера,
тракастих, роло рим-
ских завеса, туш-каби-
на, хармо-врата, роло-
комарника, роло-за-
штитних врата за лока-
ле, гараже, тенди. Го-
ран, 013/351-498,
0 6 3 / 8 1 6 - 2 0 - 9 8 .
(182647)

ЗИДАМО куће од теме-
ља до крова, радимо све
грађевинске радове.
www.pangradjevina.rs
0 6 4 / 2 0 6 - 5 0 - 9 1 .
(182331/р)

ПРЕВОЗ кипером по-
вољно шљунак, песак,
сејанац, одвозимо шут,
остало. 064/354-69-94.
(182757)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила и
канализације, водовод-
не адаптације, замена
вирбли, вентила, бате-
рија и санитарије, одва-
јање водомера. Све за
воду, 24 сата, долазим
одмах. Пензионерима
екстра попуст. 013/235-
39-21, 061/348-20-00,
064/290-45-09. (182800)

РОЛО-НАЈ вам нуди
поправку, уградњу ро-
летни, венецијанера,
тракастих завеса, роло-
комарника, хармо-вра-
та, туш-кабина, роло-
челичних заштитних
врата, тенди. Ми смо
најквалитетнији, нај-
јефтинији, с највећом
гаранцијом. Провери-
те. 013/344-594,
0 6 3 / 8 9 4 - 2 1 - 8 0 .
(182787)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојле-
ре поправљамо са га-
ранцијом. „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (182)

ТЕПИХ сервис, дубин-
ско прање тепиха, су-
шење у комори. 302-
820, 064/129-63-79.
(182806)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лу-
кић”, поправља веш-
машине, бојлере, шпо-
рете, фрижидере, пећи,
електроинсталације.
0 6 0 / 1 8 0 - 0 2 - 8 3 ,
0 1 3 / 2 5 1 - 2 8 - 9 7 .
(182807)

ЛИМАРСКИ радови,
олуци, окапнице, лајс-
не, кровопокривачки
радови, санације цуре-
ња старих крофова и
лимарије. Све врсте ли-
ма, снегобрани гратис.
Најјефтиније. 065/540-
93-95. (182814)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, утовар, истовар
виљушкарима, на свим
теренима. 064/595-98-
01. (181846)

РУШЕЊЕ објеката и
ископи јама, канала,
темеља, утовар шута са
одвозом. 064/595-98-
01. (182847)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ка-
фића за журке и рођен-
дане. 060/362-22-26,
0 6 0 / 3 6 2 - 2 2 - 2 1 .
(182888)

МОМАК, 40 година,
слободан, жели познан-
ство даме до 55 година
ради везе, повремених
сусрета. 061/239-26-72.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ рузмарин
за лековите сврхе, по-
вољно, Предраг Теофа-
новић, Омољица, Цара
Душана 29. Тел.
063/742-71-66. (182425)

МОМАК, 39 година,
оштећеног вида, па-
жљив, комуникативан,
жели упознати лепо
васпитану девојку мла-
ђу од себе, ради друже-
ња и брака. 063/359-
686, 011/219-45-46. (и)

МУШКАРАЦ, 54 годи-
не, материјално обезбе-
ђен, жели да упозна же-
ну или девојку до 37 го-
дина, ради дружења, из-
лазака, звати око 21 сат.
013/352-203. (182507)

ДЕЧКО, 38 година, же-
лим да упознам озбиљ-
ну девојку за везу и
брак. 064/535-09-88.
(182827)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора.
0 6 3 / 7 0 9 - 4 4 - 9 7 .
(182682)
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На основу члана 60. Закона о основама система образо-

вања и васпитања („Сл. гласник РC” број 72/2009,

52/2011 и 55/2013) и члана 57. Статута Основне школе

„Вук Стефановић Караџић” Старчево, Школски одбор,

на седници од 10. октобра 2014. године, донео је одлуку

да распише:

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

на период од 4 (четири) године

На К``онкурс за избор директора школе може да се

пријави кандидат који поред законом утврђених услова

испуњава и посебне услове:

Лице које има одговарајуће високо образовање:

– на студијама другог степена (дипломске академске

студије – мастер, специјалистичке академске студије

или специјалистичке струковне студије) по пропису ко-

ји уређује високо образовање, почев од 10. септембра

2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири

године, по пропису који је уређивао високо образовање

до 10. септембра 2005. године;

– лице које испуњава услове за наставника основне шко-

ле, за педагога и психолога, има дозволу за рад, обуку и

положен испит за директора установе и најмање пет го-

дина рада у установи на пословима образовања и васпи-

тања, након стеченог одговарајућег образовања;

– лице које има психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад с децом и ученицима;

– лице које није осуђивано правноснажном пресудом за

кривично дело за које је изречена безусловна казна за-

твора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-

на дела насиље у породици, одузимање малолетног ли-

ца, запуштање и злостављање малолетног лица или ро-

доскрнављење, за кривично дело примање мита или да-

вање мита, за кривично дело из групе кривичних дела

против полне слободе, против правног саобраћаја и

против човечности и других добара заштићених међу-

народним правом, без обзира на изречену кривичну

санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено

дискриминаторно понашање;

– лице које има држављанство Републике Србије.

Уз пријаву на Конкурс кандидат подноси: 

– доказ о држављанству Републике Србије (уверење о

држављанству);

– оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-

ченом  образовању;

– оверен препис или оверену фотокопију уверења о по-

ложеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;

– потврду о радном искуству у области образовања и

васпитања;

– радну биографију с предлогом програма рада дирек-

тора школе; 

– извод из матичне књиге рођених.

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана

објављивања Конкурса у часопису „Послови”. Непотпу-

не и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве с доказима о испуњавању услова Конкурса до-

стављати на адресу:

Основна школа „Вук Стефановић Караџић” 

26232 Старчево

Иве Лоле Рибара бр. 2

с назнаком: Конкурс за директора школе

Ближа обавештења могу се добити у секретаријату

школе на телефон: 013/631-007. (Ф-2123)

На основу члана 60. Закона о основама система образо-

вања и васпитања („Сл. гласник РС” број 72/2009,

52/2011 и 55/2013) и члана 62. Статута Основне школе

„Доситеј Обрадовић” Омољица, Школски одбор, на сед-

ници од 10. октобра 2014. године, донео је одлуку да

распише 

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

на период од 4 (четири) године

На Конкурс за избор директора школе може да се при-

јави кандидат који поред законом утврђених услова ис-

пуњава и посебне услове:

Лице које има одговарајуће високо образовање: 

– на студијама другог степена (мастер академске студи-

је, специјалистичке академске студије или специјали-

стичке струковне студије) по пропису који уређује висо-

ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири

године, по пропису који је уређивао високо образовање

до 10. септембра 2005. године;

– лице које испуњава услове за наставника основне шко-

ле, за педагога и психолога, има дозволу за рад, обуку и

положен испит за директора установе и најмање пет го-

дина рада у установи на пословима образовања и васпи-

тања, након стеченог одговарајућег образовања;

– лице које има психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад с децом и ученицима;

– да није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-

но дело за које је изречена безусловна казна затвора у

трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела

насиље у породици, одузимање малолетног лица, запу-

штање и злостављање малолетног лица или родоскрна-

вљење, за кривично дело примања или давања мита, за

кривично дело из групе кривичних дела против полне

слободе, против правног саобраћаја и против човечно-

сти и других добара заштићених међународним правом,

без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које ни-

је, у складу са законом, утврђено дискриминаторно по-

нашање;

– лице које има држављанство Републике Србије.

Уз пријаву на Конкурс кандидат подноси: 

– доказ о држављанству Републике Србије (уверење о

држављанству и извод из матичне књиге рођених);

– оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-

ченом образовању;

– оверен препис или оверену фотокопију уверења о по-

ложеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;

– потврду о радном искуству у области образовања и

васпитања;

– радну биографију;

– оквирни план рада за време мандата;

– доказе о поседовању организационих способности

(факултативно).

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана

објављивања Конкурса у часопису „Послови”. Непотпу-

не и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве с доказима о испуњавању услова Конкурса до-

стављати на адресу: Основна школа „Доситеј Обрадовић”

26230 Омољица

Трг Светог Саве 3 

с назнаком: Конкурс за директора школе

Ближа обавештења могу се добити у секретаријату

школе на телефон: 013/617-014. (Ф-2122)

И С П Р А В К А   К О Н К У Р С А

за давање у закуп атељеа

путем јавног Конкурса, на период од пет година

објављеног 9. октобра 2014. године, у локалном листу „Панчевац”

На основу члана 3. Одлуке о атељеима („Сл. лист града Панчева” бр. 15/2014) 9. ок-

тобра 2014. године је објављен Конкурс ЈП Дирекције за изградњу и уређење Панчева

Панчево за давање у закуп атељеа на период од пет година.

ЈП Дирекција Панчево овим путем врши исправку наведеног конкурса у погле-

ду рока за подношење пријава и јавног отварања приспелих пријава.

Рок за подношење пријава за Конкурс је закључно с 24. новембром 2014, до 11

сати. 

Јавно отварање приспелих пријава ће се одржати 24. новембра 2014, у 12 са-

ти, у соби бр. 108, у ЈП Дирекцији Панчево, Змај Јовина 6. 

Атељеи наведени у Конкурсу могу се погледати радним данима, од 9 до 12 сати, до

21. новембра 2014. године. 

У преосталом делу оглас остаје неизмењен.

(Ф)

ALMEX d. o. o. raspisuje konkurs za sledeće radno mesto:

Dispečer za organizaciju transporta

Opis radnog mesta:

– Organizacija transporta i rasporeda vozača

– Analiza i izveštavanje o troškovima transporta

– Prijem i realizacija zahteva za prevoz

– Vođenje precizne evidencije o realizovanom transportu i putnim nalozima

– Kontrola faktura za transport

– Ažurno vođenje evidencije voznog parka

Uslovi:

– Viša saobraćajna škola

– Obavezno prethodno radno iskustvo

– Aktivno znanje engleskog ili nemačkog jezika (poznavanje drugog stranog jezika je

prednost)

– Poznavanje rada na računaru

– Izražena komunikativnost, sklonost ka timskom radu i sposobnost rada pod pritiskom

Kontakt e-mail: zaposlenje@almex.rs

Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2014. 

ОПШТИНА КОВАЧИЦА 

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, са-

обраћај и енергетику, имовинско-правне и инспекцијске послове

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ

УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је поднет захтев за давање сагласности на студију о про-

цени утицаја на животну средину пројекта објеката за пријем, чишћење, сушење и

складиштење житарица и уљарица, на кат. парц. 6083, КО Падина, на територији оп-

штине Ковачица, носиоца пројекта „Слован-Комерц” д. о. о., Братства–јединства 19,

Падина.

Сагласно члану 20. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја, овај орган ће обезбедити

ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама СО Ковачица, у

Улици маршала Тита 50, у Ковачици, од 24. октобра до 12. новембра 2014. године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утица-

ја биће одржане у просторијама СО Ковачица, у Улици маршала Тита 50, у Ковачици,

14. новембра 2014. године, од 12 до 14 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији утицаја на животну

средину, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац

пројекта и обрађивач студије. (Ф)

ВВААЖЖННОО  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!

ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА  ООГГЛЛААССАА  ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ,

ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да

је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са

Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без

права клијента на надокнаду трошкова.
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15. октобра 2014, у 68. години, после дуге и тешке болести, преми-

нула је наша драга

РОЖИ ДЕНИЋ
рођ. Киш

20. VI 1947 – 15. X 2014.

Заувек ћу те носити у срцу.

Твој БРАНКО

(6/182394)

Последњи поздрав нашој вољеној

РОЖИ ДЕНИЋ
рођ. Киш

Неизмерно ћеш нам недостајати.

Ћерка БРАНКА, зет ЂУСИ, унука ТАМАРА и унук ДЕЈАН

(7/182394)

Последњи поздрав драгој сестри

РОЖИКИ

од брата ЈАНОША и снаје БОРИШКЕ

с породицом
(8/

Последњи поздрав драгој сестри

РОЖИКИ

од брата ШАМУКЕ и снаје НАТАЛИЈЕ 

с породицом
(9/

18. октобра 2014. пре-

минуо је наш вољени

ЂУРО ПЕКЕЧ

Живот је ограничен,

али сећање је бесконач-

но.

Супруга ОЛГИЦА, 

ћерке ТАЊА и САЊА 

с породицом и ташта

(124/182754

Последњи поздрав

ЂУРИ ПЕКЕЧУ

Твоји кораци су утихну-

ли, али трагови твог жи-

вота и твоје љубави сву-

да су око нас.

Ћерке ТАЊА и САЊА и

унуци КАЋА и ДУШАН

(125/182754)

Последњи поздрав

ЂУРИ 

ПЕКЕЧУ

од СТЕВАНА 

с породицом

(126/182754)

Последњи поздрав дра-

гом комшији

ЂУРИ ПЕКЕЧУ

Чуваћемо те од заборава.

БОБАН, ЉИЉА, 

МИРКО и БОЈАНА

(127/182754)

Последњи поздрав до-

бром човеку и искре-

ном пријатељу

ЂУРИ ПЕКЕЧУ

МИРКО и БОСИЉКА

(128/182754)

Последњи поздрав на-

шем

ЂУРИ

Почивај у миру!

Твоји: АНЂЕЛА и ПЕРА

(130/182771)

15. октобра 2014. године преминула је на-

ша драга

РАТИНКА МИЛУНОВИЋ
1945–2014.

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

С љубављу син МИОДРАГ, снаја 

ДРАГАНА, унука НАТАША и унук ЛУКА

(90/182676)

15. октобра 2014. године преминула је на-

ша драга

РАТИНКА МИЛУНОВИЋ
1945–2014.

С великим поштовањем и љубављу чува-

ћемо је од заборава.

Ћерка МАРИЈАНА, унук МАТЕЈА, зет 

АНТОН, прија МАРА и пријатељ ЈОВА

(91/182677)

У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,

64/10-УС, 24/11,121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УC и

98/2013-УС) и Правилником о садржини, начину и по-

ступку израде планских докумената („Сл. гласник РС”

бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам,

грађевинске и стамбено-комуналне послове

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

СЛЕДЕЋИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Нацрт Плана детаљне регулације инфра-

структурног комплекса за ветрогенераторско

поље „Бела Анта” у Долову и

Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације

инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско по-

ље „Бела Анта” у Долову на животну средину

Нацрт наведених планских докумената излаже се на

јавни увид у згради Градске управе града Панчева, Трг

краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом спрату, у траја-

њу од 30 дана, почев од 23. октобра 2014. године. 

За пружање информација у вези с наведеним план-

ским документима обратити се Секретаријату за урба-

низам, грађевинске и стамбено-комуналне послове

Градске управе града Панчева на тел. 308-905. 

Представници обрађивача плана даваће обавештења

у вези с планским документима за време трајања јавног

увида, сваког петка, од 11 до 12 сати. 

Заинтересована правна и физичка лица подносе

примедбе на Нацрт плана за време трајања јавног увида,

искључиво у писаном облику, Градској управи града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и

стамбено-комуналне послове, путем Писарнице Град-

ске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4,

Панчево. 

Јавна презентација изложених планских докумената

биће одржана 4. новембра 2014, у 13 сати, у малој сали

зграде Градске управе града Панчева. 

Јавна седница Комисије за планове биће одржана 8.

децембра 2014, у 13 сати, у малој сали зграде Градске

управе града Панчева. 

Уколико дође до промене места или времена одржа-

вања јавне седнице Комисије за планове, биће оглашен

нови термин и место одржавања седнице Комисије. 

(Ф-2132)

Радно време благајне: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

Фабрика сточне хране „ФСХ Јабука” а. д. Панчево, 

Скробара Трг маршала Тита 63 

расписује  ОГЛАС 

за ВОЗАЧА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА 

један извршилац 

Услови: најмање ССС, положен возачки испит за ка-

тегорије Б, Ц и Е и једна година радног искуства. 

Пријаве на Оглас с доказима о испуњавању услова из Огла-

са, односно CV, слати на адресу ФСХ „Јабука” а. д. Панчево, Скро-

бара, Трг маршала Тита 63 или на и-мејл адресу prodaja@fsh-ja-

buka.rs у року од осам дана од дана објављивања Огласа. (Ф)

На основу чл. 57 ст. 1 тачка 6 Закона о основама систе-

ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.

72/09, 52/2011, 55/2013) и на основу чл. 44 ст. 1 тачка

17 Статута Пољопривредне школе „Јосиф Панчић” Пан-

чево, Школски одбор Пољопривредне школе „Јосиф

Панчић” Панчево, на III седници, одржаној 14. октобра

2014. године, доноси следећу 

ОДЛУКУ 

I. Овим путем се у складу са горе наведеним одредбама

доноси Одлука да се поништава Одлука Школског одбо-

ра дел. бр. 1158, од 7. јула 2014. године, и Одлука дел.

бр. 1159, од 7. јула 2014, а сходно мери из записника

просветне инспекције дел. бр. инспекције дел. бр. III-

09-614-133/2014, oд 14. октобра 2014. године. 

II. Наведену одлуку огласити у листу „Панчевац” и у

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

Председник Школског одбора

Мира Милевска

(Ф-2127)

300-830
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Последњи поздрав

РОЖИКИ ДЕНИЋ

Комшије у Мите Богојевског 22

(22/182433)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 20. октобра 2014. преми-

нуо наш драги

ЂОРЂЕ МИТИЋ
1938–2014.

Остаће заувек у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерке СИЛВИЈА и ЛИДИЈА, унук ДАРКО 

и зет ЗОРАН

(39/182472)

Нашој племенитој, вред-

ној комшиници, госпођи

ЈЕЛИЦИ 

ЈОВАНОВИЋ

последњи поздрав од

станара у Браће 

Јовановића 24-ц

(64/182580)

Једина сестра

ЈЕЛИЦА 

ЈОВАНОВИЋ

Почивај у миру!

Брат МИЋА

(66/182589)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 20. октобра 2014. године

преминула наша драга

ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВИЋ
1938–2014.

Сахрана је обављена 21. октобра, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син СРЂАН, снаја БРАНИСЛАВА, унуци СОФИЈА 
и МИРОСЛАВ и браћа МИЛАН и РАТКО с породицама

(67/182600)

Драгој сестри и тетки

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВИЋ

последњи поздрав од брата РАТКА и братанца

ВЛАДЕ с породицама
(86/182646)

Последњи поздрав

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВИЋ

ЗОРИЦА, ДРАШКО, САНДРА и МИЛОШ

(89/182666)

Последњи поздрав

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВИЋ

Породица ЈАЊУШ

(129/182767)

Последњи поздрав дра-

гом деверу и стрицу

ЂОРЂУ 

МИТИЋУ

од ГИЗЕЛЕ и ТИЈАНЕ 

с породицом

(140/182822)

Отишла је драга

ЈЕЛИЦА 

ЈОВАНОВИЋ
Остала су сећања на
сјајну особу, фину са-
радњу и дивне разгово-
ре о путовањима, књи-
жевности и уметности
уопште.

БЕБА и ЉУБИНКА

(141/182836)

Обавештавамо да је у 91. години, 21. окто-

бра 2014, преминула

МИЛА СТОЈАНОВИЋ 

КОСЈЕР МИЉЕНОВИЋ

Драга мајко, последњи поздрав од нас,

родбине и пријатеља. Почивај у миру и

нек те анђели чувају!

Ожалошћени: ЉУБИЦА, МАРИН 

и НЕНАД

(143/182849)

Последњи поздрав

МИЛИ СТОЈАНОВИЋ

Никада те нећемо заборавити.

Драгој Цеци Партизанки од твојих: 

ЕСАДА и ЕНИСЕ

(144/182849)

Последњи поздрав драгој баки

МИЛКА КЕПЧИЈА
1926–2014.

од унучади БОРИСЛАВА, СВЕТЛАНЕ, ЉИЉАНЕ,

МИЛКИЦЕ и праунучади ПАМЕЛЕ, ЈОВАНЕ,

ДАМИРА и ЈЕЛЕНЕ
(157/4587)

Последњи поздрав драгој тети 

МИКИ

од МИЛЕТА и НЕНЕ
(158/4581)

Последњи поздрав драгој бака

МИКИ

од ВЕСНЕ, ДРАГАНЕ и ЖЕЉКА с породицама
(159/4581)

Последњи поздрав мом

драгом стрицу

ЂЕКУ

Почивај у миру! Чува-

ћемо сећање на тебе.

Братаница ДРАГАНА 

с породицом

(92/182678)

ИЗЈАВА 

ЗАХВАЛНОСТИ

Хируршком одељењу

Опште болнице Панче-

во, посебно сестри Вио-

лети, изражавамо нај-

дубљу захвалност за не-

себичну помоћ и пожр-

твованост у лечењу и

нези нашег Анђелка

Штетина.

Захвална породица

Штетин

(105/182725)

Наш драги

АНЂЕЛКО ШТЕТИН
1933–2014.

напустио нас је 18. октобра 2014. и преселио се у

вечност. Сахрана је обављена 20. октобра.

Вечно ће туговати за њим његови најмилији
(104/182726)

Последњи поздрав дра-

гом комшији

АНЂЕЛКО 

ШТЕТИН

Породице НОГУЛОВИЋ

и ЂОРЂЕВИЋ

(145/182851)
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ДРАГАН ДИВАЦ
1961–2014.

наставник физичког васпитања

Драги наш колега, вест о твојој смрти све нас је дубоко потресла и

растужила. Бићеш с нама на сваком одмору, седници, дружењу...

Колектив Основне школе „Доситеј Обрадовић” Омољица

(76/ф-2125)

ДРАГАН ДИВАЦ

Заувек ћеш остати наш најбољи тата на свету!

Недостајеш...

МАЈА и ДАДА

(114/182751)

ДРАГАН ДИВАЦ

Наставићемо да се поносимо тобом!

Никада те нећемо изневерити!

Заувек твоји: супруга МИЛЕНА, ћерке МАЈА и ДАДА 

и зет НИКОЛА

(115/182751)

Последњи поздрав ком-

шији

ДРАГАНУ 

ДИВЦУ

од ЗОРАНА МИЋИЋА 

с породицом

(120/182751)

Последњи поздрав зету

ДРАГАНУ 

ДИВЦУ

од шурака МИЛАНА 

с породицом

(123/182751)

Последњи поздрав цењеном колеги

ДРАГАНУ ДИВЦУ

Савез за школски спорт и удружење педагога физичке културе

града Панчева

(148/ф-2130)

ДРАГАН

ДИВАЦ

Са искреним поштова-

њем и тугом чувамо

успомену на великог

пријатеља и колегу.

КАТАРИНА 

и ВЛАДИМИР РИСТИЋ

(149/182876)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ДИВЦУ

од брата ГОРАНА, снаје ЉУБИЦЕ и братанице

ИВАНЕ
(116/182751)

Последњи поздрав брату и стрицу

ДРАГАНУ ДИВЦУ

од брата ЗОРАНА, снаје ДАНКЕ и синоваца

МИРКА и МИЛАНА
(117/182751)

Последњи поздрав течи

ДРАГАНУ 

ДИВЦУ

од ЗОКЕ и ЦАНКА 

с мамом МИЛАНКОМ 

и татом ЗОРАНОМ

(118/182751)

Последњи поздрав 

ДРАГАНУ 

ДИВЦУ

од ујака ПЕРЕ
(122/182751)

ДРАГАН 

ДИВАЦ

Наставниче, хвала Вам

за све.

Ваше VIII-2 и VIII-3

(96/182690)

Последњи поздрав драгом зету

ДРАГАНУ ДИВЦУ
од ЉИЉАНЕ ЛУКИЋ и ВЛАДИМИРА ЖИВАНОВИЋА

с породицом

(119/182751)

Последњи поздрав зету

ДРАГАНУ ДИВЦУ

од таста ЖИВОТЕ и таште ДИВНЕ

(121/182751)

ДРАГАН 

ДИВАЦ

Драги разредни, заувек

ћете остати у нашим ср-

цима, живети с нама,

гледати шта постајемо у

животу и бити поносни

на нас.

Увек ћемо Вас волети

највише.

Ваши пилићи, 

Ваше VIII-1

(97/182690)

Последњи поздрав драгом куму

ДРАГАНУ
Хвала ти за сву доброту. Остаћеш вечно у нашим срцима.

Твоји кумови ОЖЕГОВИЋИ

(98/182617)

Последњи поздрав на-
ставнику 

ДИВЦУ
од Дадиног разреда из

Основне школе с разред-
ним старешином

(147/182868)

Последњи поздрав дра-

гом оцу

ЗВОНИМИР 

ЛАЗАРЕВИЋ
1949–2014.

Заувек ћеш остати у

мом срцу.

Ћерка БРАНКА 

с породицом

(153/182897)

Последњи поздрав

ПЕТРУ 

ДИСИЋУ

Удружење пензионера

„НИС–Петрола”

Рафинерије нафте

Панчево

(43/182483)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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22. октобра 2014. навр-

шило се пет година од

смрти наше

ЂУЈЕ

СТАМАТОВ

1939–2009.

С љубављу и поштова-

њем синови НЕБОЈША

и ЛАЗАР с породицама

(132/18277)

У суботу, 25. октобра, даваћемо једногодишњи

помен нашем драгом

СРЕДОЈУ МЕДАНЧИЋУ

Медени, недостаје нам твоја доброта. 

Воле те твоји ДЕСАНКА и ЗОРАН
(133/182888)

Мојој Мами... 

АНУШКИ

ПЕЈИЋ

1945–2014.

Руменкице... четрдесет

дана пролази, ја још не

схватам. Вечно ћеш ми

недостајати.

Твоја МАЈА

(46/182490)

У суботу, 25. октобра, у 11 сати, на гробљу у Јабу-

ци, даћемо полугодишњи помен нашем драгом

брату, стрицу, ујаку и деди

ТРАЈАН ТАЛЕ АНДРИЈЕВСКИ
дугогодишњи портир ватрогасац Фабрике 

сијалица „Тесла” Панчево
Позивамо родбину, пријатеље и колеге да дођу и
присуствују помену.

Ожлошћени: сестра МИЛИЦА, браћа ИЛИЈА 
и ЉУБЕ и снаје ВАНДА и СТОЈНА с породицама

(84/182642)

МИЛЕНКО ПЕТРОВИЋ
26. X 2010 – 26. X 2014.

Вечно у нашим срцима.
МАРИНА, ВЛАДА, ЉИЉА, АНДРА, БИЉА, БАРНА,

ДРАГАНА, НЕНАД и НАДА

(139/182819)

СЕЋАЊЕ

СЕДМАКОВ

ВАСИЛИЈЕ  ИВАНКА    БОРИВОЈ
2006–2014. 2011–2014.         2008–2014.

Живот без вас није исти.
Ћерка и сестра ЗОРИЦА с породицом

(146/182859)

16. октобра 2014, у 95. години, преминула је наша вољена мајка,

бака и прабака

ДУШАНКА ВРЦЕЉ
1920–2014.

Ожалошћени: синови БРАНИСЛАВ и МОМЧИЛО и ћерка ЈЕЛЕНА

с породицама

(77/182624)

С великом тугом и болом обавештавамо
родбину и пријатеље да је 21. октобра
2014, у 88. години, након краће болести,
преминула наша драга

МИЛИЦА РАДОВАНОВИЋ
Сахрана миле нам покојнице обавиће се
23. октобра 2014, у 13 сати, из капеле на
гробљу у Омољици.

Ожалошћени: син ДРАГАН, ћерка 
МИЛКА, снаја РАДА, зет НИКОЛА,

унучад ПРЕДРАГ, НЕНАД, МИТАР и 
МАРИЈАНА, зет МАРКО, праунуци 

СТЕВАН, МИЛОШ, ВУКАШИН и АНА,
као и остала родбина и пријатељи

(138/182804)

19. овог месеца, у Загре-

бу, у 81. години, премину-

ла је наша једина сестра

ЉИЉАНА 

СЕКА СРКУЉ

рођ. Гаћеша

Ожалошћена браћа

МИЛАН и ДРАШКО 

с породицама

(14/182411)

Последњи поздрав на-

шој драгој школској

другарици Секи

ЉИЉАНА 

ГАЋЕША 

СРКУЉ

која је преминула 19.

октобра 2014, у Загребу.

Твоја генерација

1952/53, Гимназија

„Урош Предић” 

Панчево

(71/182604)

Почивај у миру, драга

наша Секо

СЕКА

Твоји другови, 

пријатељи и особље са

сплава „Жути лиман”

(137/182801)

Обавештавамо родбину и

пријатеље да је 16. окто-

бра 2014. преминула наша

СЛОБОДАНКА 

ВИДЕНОВ

Ожалошћени синови 

с породицама

(10/182400)

Последњи поздрав

СВЕТОМИРУ 

АНЂЕЛКОВИЋУ

од породице 

НИНКОВИЋ

(56/182536)

Последњи поздрав

СВЕТОМИРУ 

АНЂЕЛКОВИЋУ
Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Ожалошћени: супруга

РАНКА, ћерка НАТАША,

син ЉУБОМИР, снаја

САНДРА и унука ДУЊА

(57/182536)

Последњи поздрав дра-

гом куму

МИЛАНУ 

МИКИ

РАНИСАВЉЕВИЋУ 

од породице 

МИЛИНКОВИЋ

(5/181384)

ДУШАНКА 
ПЕТРОВ

Последњи поздрав бака

Душанки од породице

ВУКОБРАТ

(3/182381)

Последњи поздрав дра-

гој сестри

ВИДОСАВА 

ВЛАДИСАВЉЕВ
рођ. Урошев 

из Баваништа

1942–2014.

Сестра НАДА 

с породицом

(142/182842)

МИЛКА 

СЛАВУЈ

Последњи поздрав од

породице ХИНИЋ

(60/182567)

Последњи поздрав дра-

гој мајци, баки и ташти

ЉУБИЦИ 

ЦИЦУЉ
Хвала ти на свему.

Твоји: кћерка 

ДАРИНКА, унука 

ИЗАБЕЛ и зет ФРИЦ и

НЕВЕНКА с породицом

(101/182717)

Сећања не бледе

ПЕШИЋ

МИРА        ПЕТАР     
10 година            опанчар

13 година
Син ВАСА и ћерка ЉИЉА с породицама

(1
5

2
/1

8
2

8
9

5
)

С поносом те чувамо у

нашим срцима и нашим

мислима

МИЛАН 

САВИЋ

Твоји: деда, баба, ујак,

ујна, МАЦА, КАЋА 

и МИЛЕ

(40/182477)

У недељу, 26. октобра, у 11 сати, на гробљу на Ко-

тежу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем

МИЛАНУ САВИЋУ
1986–2014.

Породица САВИЋ
(80/182628)

МИЛАН САВИЋ
1986–2014.

Чекај ме, ја ћу сигурно доћи,

само ме чекај дуго,

чекај ме и када дуге ноћи срце прекрију тугом!

Супруга АЛЕКСАНДРА и син БРАНИСЛАВ
(81/182628)

МИЛАН 

САВИЋ

Нека те у тиши вечног

мира чува велика љубав

јача од заборава!

Кумови: МИЋА, ВЕСНА

и СТЕВАН

(109/182741)

СЕЋАЊЕ

СЛАВОМИР 

РАЈАКОВ ЛАЛА

28. X 1993 – 28. X 2014.

Увек си присутан у на-

шим срцима и мислима.

Волимо те. 

Супруга с децом

(110/182743)
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30. октобра 2014, у 12 сати, на гробљу Котеж, дајемо четр-

десетодневни помен нашој драгој мајци

ДАРИНКИ СТАНИШИЋ

Време не лечи, нити бол престаје. Још увек те тражимо и

очекујемо. Оставила си траг који се не брише, доброту ко-

ја се не заборавља и тугу која не пролази.

Мајко, никада нећемо пронаћи речи којима бисмо ти се

могли захвалити.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Твоји најмилији
(106/ф-2129)

Драгој и племенитој

ДАРИ

Уз вечно сећање, њена прија ЦИЦА ВУЛИЋ
(107/ф-2129)

ДАРИНКА СТАНИШИЋ

Дани пролазе, а у сваком новом дану те све више помињемо и све

више нам недостајеш. 

Остаћеш заувек у срцу твоје унуке ДУБРАВКЕ, 

зета МИЛОША и праунука НИНЕ и АНЕ
(108/Ф-2129)

БОРКА ПАВКОВ
Борка, имала си велико срце у које су сви људи

стали, али ниси знала да разликујеш лоше од до-

брих. Отишла си с болом у срцу и тугом у души. 

25. октобра 2014. је година. Мислим да су ти ан-

ђели срце излечили и душу одморили, али моје

срце је остало празно и тужно што ниси с нама.

Сестра ОЛГА
(12/182406)

У суботу, 25. октобра

2014, дајемо једногоди-

шњи помен нашој

БОРКИ 

ПАВКОВ

Прошла је година, али

ћеш заувек бити у на-

шим срцима.

Супруг СВЕТОЗАР, син

ДАРКО, снаја 

СЛАВИЦА, унук 

АЛЕКСАНДАР и унука

БРАНИСЛАВА

(13/182405)

Помен драгој сестри

БОРКИ 

ПАВКОВ

Нађи свој мир у неком

другом, лепшем свету...

Сестра ЦВЕТА

с породицом

(32/182456)

БОРКА 

ПАВКОВ

Сестрице моја, не могу

да схватим да те нема.

Срце је моје празно и

болно без тебе. Увек си

била уз мене и ја поред

тебе. Никада те нећемо

заборавити.

Сестрица НАТАЛИЈА 

с породицом

(135/182718)

Прошла је година, а ти

ћеш заувек бити у на-

шим срцима.

БОРКА 

ПАВКОВ

Син ДЕЈАН, снајка

ИРЕНА и унука 

ДЕЈАНА

(136/182798)

29. октобра навршава се двадесет шест го-

дина од изненадног одласка нашег дра-

гог, вољеног и никад незаборављеног си-

на и брата

БОШКА ГВОЗДЕНОВИЋА

БОБАНА
Драги наш вољени Бобо, вечно ћеш живе-

ти с нама.

Твој тата ЉУБА, мајка ЈОВАНКА и сестра

СЛАВИЦА с породицом

(85/182644)

Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо 25. октобра, у 11 сати, на Новом гро-

бљу, одржати шестомесечни помен дра-

гом супругу, оцу и деди

ЈОВАНУ ЖУГИЋУ
1928–2014.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији

(37/182467)

Четири године без тебе

ДРАГО ГАВРИЛОВИЋ
26. X 2010 – 26. X 2014.

„Можда живи и доћи ће после овог сна.

Можда спава са очима изнад сваког зла.”

Премало је речи да ти кажемо колико нам недо-

стајеш.

Твоје: ЉИЉА, ЈОВАНА, ДРАГАНА и МИЛИЦА 

с породицама
(102/182719)

У недељу, 26. октобра 2014, навршава се четрде-

сет дана откако је преминуо

ЛАЗАР ОБРАДОВИЋ
1935–2014.

Тога дана, у 11.30, на гробљу Котеж, окупићемо

се око његовог гроба и одати му почаст.

ВАСА и АНИЦА
(113/182747)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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СЕЋАЊЕ

СТЕВАН

ДАБИЋ

Двадесет година те у ср-

цу носимо и чувамо од

заборава.

Твоји најмилији

(48/182500)

СЕЋАЊЕ

СТЕВИЦА 

ДАБИЋ

Двадесет година прође.

Тај одлазак сувише бо-

ли. Никада те не може-

мо заборавити – док

живимо.

Твоји најмилији

(49/182500)

СЕЋАЊЕ

ЕВА

ЈАГОДИЋ

2007–2014.

АНА, СИЛВИЈА 

и ДРАГАН

(62/182573)

Годишњи помен

ВЕСЕЛИНУ ЛАГАНИНУ

ВЛАДАН, РАШКО, ПЕРЦЕ, ВЛАДА ВЕТЕРИНАР, ФИФИ, 

ЈАНКЕЉА, МИЛЕ КЕЦ, БОРА ЋУРЧИН, ДАЦА, ИВАНА, 

БОСКЕ и ЕДИ

(72/182609)

Годишњи помен

ВЕСКУ

ЕДИ с породицом

(73/182609)

Драги наш

ВЕСКО

Ти ћеш за нас увек бити

ту.

Твоји: ВЕСНА и ПЕРЦЕ

(83/182640)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈАСМИНА АСЈА
рођ. Баџа

26. X 2004 – 26. X 2014.

Прође десет година бола и туге за тобом. Остаћеш заувек

у нашим мислима и срцима. Ти си наша душа и срце на-

ше и прерано убрани цвет.

Трудимо се да нађемо смисао живота, онако како си нас

ти учила и саветовала.

Мајка МИРЈАНА и отац ИЛИЈА
(93/ф-2128)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈАСМИНА АСЈА
рођ. Баџа

26. X 2004 – 26. X 2014.

Успомене и слике не бледе и нека сузе не

ремете твој вечни мир и спокој!

Сестра НАТАША, сестрићи ЛУКА 

и БОРИС и зет ЉУБА

(94/ф-2128)

Обавештавамо родбину и пријатеље да се у четвртак, 23. октобра

2014, навршава четрдесет дана од смрти наше

ДАРИЈЕ ДАБИЋ

Помен ће се одржати у 11 сати, на Новом гробљу.

Уз сву љубав мама, тата, сестре и брат

(95/182686)

Мила наша 

ДАРИЈА

Прошло је четрдесет дана откако тугујемо за тобом, а бол и туга су

све већи.

Вечно ће те волети твоји: стрико, деда, баба и прабаба

(99/192711)

ДАРИЈА 

ДАБИЋ

Време не брише тугу.

Увек си у нашим мисли-

ма.

Породица БОЈКОВИЋ

(100/182716)

У суботу, 25. октобра, у 11 сати, на гробљу

Котеж, даваћемо годишњи помен нашем

вољеном и поштованом

ВЕСЕЛИН ЛАГАНИН

С љубављу и поштовањем чуваћемо успо-

мене на тебе.

Много нам недостајеш.

Твоји синови: РАДЕ и ЂОРЂЕ и супруга

СЛАЂА

(103/182722)

У суботу, 25. октобра

2014, у 11 сати, дајемо

шестомесечни помен

вољеном оцу, деди и

свекру

ЖАРКУ 

МИЛИЋЕВИЋУ

Његови најмилији

(134/182789)

ВЕСЕЛИН 

ЛАГАНИН

ВЕСКО

Као да си ту...

МАТИЈА, МАША 

и РАШКО

(154/182906)

ВЕСЕЛИН 

ЛАГАНИН 

ВЕСКО

Још увек си с нама...

ДРАГАНА и ВЛАДАН

ПАЈКОВИЋ

(155/182900)

Навршава се година откако није с нама

ВЕСЕЛИН ЛАГАНИН ВЕСКО

Нека те анђели чувају! Поносни смо што смо те

имали.

Твоја ташта ЖЕЉКА и твоја тетка СЛАВИЦА
(156/182907)

СЕЋАЊЕ

ЈЕСЕНКА МАНДРИНО
професор у пензији

Позив просветара тражи срце, целог чо-
века. Ти си то знала. И ниси се штедела.
Захвални смо што смо један део пута за-
једно прошли и што нас та танана нит из-
међу живота и смрти не може раздвојити.
Захвални смо што смо били део тебе и
што ти остајеш део нас.

Колектив Медицинске школе „Стевица
Јовановић” Панчево

(150/ф-2131)
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У суботу, 25. октобра 2014, у 11.30, на Новом

гробљу, обележићемо годишњи помен нашој

драгој

СЛАВИЦИ СТОЈАНОВИЋ

Љубав, радост, вера, ослонац, утеха...

Недостајеш за све што прошло је,

недостајеш за све што долази.

Неутешни: најмилији
(38/182470)

СЕЋАЊЕ

СЛАВКО ЗЕЉКОВИЋ
23. X 2010 – 23. X 2014.

С поносом и љубављу чувамо успомене.

Породица

(47/4581)

СЕЋАЊЕ

КУЗМАН 

МИТРЕВСКИ

1977–2014.

Никада нећемо забора-

вити твоју доброту и све

што си учинио за нас. 

Воле те супруга ДОНКА

и ћерка ВЕРА

(50/182505)

ЂОРЂЕВИЋ

ВУКОСАВА                      СТАНКО
рођ. Суботички                            дипл. инж. агрономије

1997–2014.                                         1995–2014.

Хвала је мала реч за све оно велико и лепо чиме су нас даривали.

Ћерка ВЕРИЦА, унук ДРАГАН и зет ВЛАСТИМИР МОЦА

(54/182526)

26. октобра навршава се четрнаест година од

преране смрти наше

МИРЈАНЕ БАЛТИЋ
1949–2000.

С вечном љубављу и поштовањем: супруг 

МИЛЕНКО, ћерка ТАТЈАНА, зет ДРАГАН, син

ГОРАН, снаја ЕРЖЕБЕТ и унуци КАСАНДРА,

МИЛИЦА, ИГОР и ИВАНА
(58/182543)

24. октобра навршавају се три године од смрти

моје драге супруге

ЦВЕТЕ ЛОЗАНОВСКИ

Никад те нећу прежалити. Увек ћу те чувати у

мом срцу јер сам се поносио тобом.

Супруг АЛЕКСА
(59/182557)

Драги

ЗОКИ

Време пролази, али

успомене и сећања ни-

када не бледе.

ЈОВАНА с мамом 

и татом

(55/182534)

25. октобра 2014. навршава се тринаест година од смрти нашег во-

љеног

ЗОРАНА МИЛЕУСНИЋА

С поносом и љубављу те помињемо, у мислима и сећању чувамо.

Волимо те.

Твоји: мама АНЂА, тата БРАНКО и сестра НАТАША с породицом

(61/182572)

25. октобра, у 11 сати, на гробљу Котеж,

даваћемо годишњи помен  нашој драгој

супрузи, мајци и баки

МАРИЈА МИХАИЛОВИЋ

Прође година, али ти ниси заборављена, и

даље си у нашим срцима.

Твоји најмилији

(63/182578)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН ЗОКИ

МИЛЕУСНИЋ 

X 2001 – X 2014.

БОРА, КУЗМА и ШИЛЕ

(70/182603)

СЕЋАЊЕ

27. октобра 2014. навршава се шест година

БРАНКА БОЈАТ
1950–2008.

Кад човек изгуби оно што је волио, живи да би

се тога сећао.

Твоји најмилији
(69/182602)

ПОМЕН

СЛАВИЦА 

СТОЈАНОВИЋ

2013–2014.

Драга наша сестро, с љу-

бављу и поштовањем чу-

вамо те у срцима заувек.

МАЛЕНА и МАРА

(74/182612)

СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈ 

СТОЈАДИНОВ

1998–2014.

Године пролазе, сећања

не бледе, остале су див-

не успомене.

Твоји најмилији

(75/82616)

Сећање на драге родитеље

АНТОНИЈЕВИЋ

ЉУБИНКА                  ЖИВА
десет година пет година

Син ПЕРИЦА и ћерка НЕНА с породицама
(112/182746)

У суботу, 25. октобра, у 11 сати, на Католичком

гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој

драгој и непрежаљеној

СНЕЖАНИ ПАРЧЕТИЋ
1970–2014.

Постоје љубави које смрт не прекида, туга коју

време не лечи и сећање које заувек остаје.

Супруг ВЛАДИМИР и ћерка МИЛИЦА
(21/182432)

ПОМЕН

СНЕЖА

Мила наша Снежо, још увек не верујемо да ниси

с нама.

Свекар и свекрва
(28/182448)

Драга снајка

СНЕЖАНА ПАРЧЕТИЋ
почивај у миру!

Девер ЗОРАН с породицом

(29/182448)

Петогодишњи помен

САВА АНКУЦИЋ
Пролази време, али ти живиш у нашем сећању.

Породице АНКУЦИЋ и СТАНКОВ

(51/182506)

26. октобра 2014, у 12 са-

ти, на Српском гробљу у

Алибунару, даваћемо

помен нашем драгом

МИРКУ 

АНОВИЋУ

3. II 1961 – 1994.

Никада те нећемо забо-

равити. 

Твоји: ДАМЈАН, БОЈАН,

СНЕЖАНА 

и МИЛОВАН

(151/

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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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 навршава се седам тужних го-

дина откад нас је напустила наша вољена

РАДМИЛА ЕЋИМОВИЋ

Вечно ће нам остати у сећању.

Њена породица ЕЋИМОВИЋ

(25/182442)

23. октобра је четрдесет

дана откад није с нама

наш отац, таст, деда и

прадеда

ЈОЦА 

КРЧАДИНАЦ

Твоја ћерка ЈЕЛЕНА 

с породицом

(26/182444)

27. октобра 2014. навршиће се две године

од смрти нашег вољеног

СВЕТОЗАР МАКСИМОВИЋ
1937–2012.

Љубав твоје породице и успомене на тебе

јаче су од заборава.

Твоја породица

(27/182446)

СЕЋАЊЕ

26. октобра навршиће се једанаест година

откако није с нама наш драги

ЖИВАН КАНАЧКИ
2003–2014.

Заувек у нашим мислима и срцима.

Твоји најмилији

(30/182451)

МИТКО 

СТОЈНЕВ

1955–2014.

Туга се не мери време-

ном ни речима. Сећање

на тебе је увек присут-

но, а љубав вечна, драги

тата.

Супруга ЗОРА, син 

МИЛАН и ћерка МАЈА

с породицама

(31/182455)

25. октобра навршава се година откако није с на-

ма наша вољена

МИЛКА СМИЉАНИЋ

Твоје велико срце и доброта заслужују да те веч-

но чувамо у нашим срцима и не препустимо за-

бораву.

Мајка ЉУБИЦА, брат МИЛЕ, снаја МИЛЕВА 

и братићи БУБА, ЛЕНКА и БРАЦО
(33/182457)

У суботу, 25. октобра 2014, у 11 сати, на Новом

гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен на-

шем драгом

РАДЕНКО БАНДУКА
1936–2014.

Супруга ЗОРКА, синови ЖЕЉКО и ЗДРАВКО,

снаја СЛАЂАНА и унуке ЕЛЕНА и ИСКРА
(34/182458)

Туга и бол трају већ годину дана. Тог нас

је кобног октобарског дана напустила на-

ша драга супруга, мајка и бака

СТАНА МИЋИЋ

Вечно ћемо памтити леп породични жи-

вот с нашом Станом, јер је никада неће за-

боравити њени најмилији.

Супруг ЉУБОМИР, син БРАНКО и ћерка

ДЕЈАНА с породицама

(35/182461)

26. октобра 2014. навршавају се три годи-

не откако није с нама наш драги

НЕДЕЉКО ДЕАНОВИЋ

ДЕНДИ
1935–2011.

Дани пролазе, а време није ублажило бол,

тугу и празнину која траје.

Много нам недостајеш.

Породице ДЕАНОВИЋ, ВОЈВОДИЋ, 

СТОЈАНОВИЋ и ПЕРИЋ

(44/182485)

24. октобра навршиће се десет година от-

кад није с нама

ДЕЈАН БРАНА БИЈАНАЦ
1949–2004.

Време пролази, бол и туга не престају, уте-

ха и заборав не постоје. И даље мислимо

на тебе и чувамо те у срцима и мислима.

Твоја супруга ЉИЉА, ћерка ГОЦА, зет

ДАВИД и унуци ДЕЈАН и НИКОЛА

(52/182516)

Шестомесечни помен

ПЕТРУ 

РАДАНОВУ

Чуваћемо те од заборава.

Кумови БОРИЧИЋИ

(65/182586)

25. октобра 2014. навршава се тужна година от-

кад са мном није моја драга сестра

МИЛКА СМИЉАНИЋ
рођ. Поповић

Вечно у срцу.

Сестра ДАНА, зет ЖАРКО, сестричина МАРИЈА

и сестрић МИЛАН с породицама
(78/182626)

25. октобра 2014. навршава се годину дана од

смрти вољене сестре

МИЛКЕ СМИЉАНИЋ
рођ. Поповић

Пре годину дана пуно је суза пало када је твоје

срце стало. Сузе те не могу вратити, али наше

мисли увек ће те пратити.

Тугују за тобом твоја сестра ЈАГОДА, зет РУДИ

и сестричине ЦЕЦА и ИВАНА с породицом
(79/182626)

Прошло је тужних једанаест година. Зау-

век ћеш бити у нашим срцима

ЖИВАН КАНАЧКИ
2003–2014.

Мајка ДОБРИЛА КАНАЧКИ, ћерка 

ТАМАРА, унука ОЛГИЦА и зет ЗОРАН

МИЛОСАВЉЕВ

(82/182638)

Обавештавамо родбину

и пријатеље да ћемо у

суботу, 25. октобра

2014. године, у 12 сати,

на Старом православ-

ном гробљу у Панчеву,

давати годишњи помен

нашој

ДОБРИЛИ 

БИБИКИ 

БОСНИЋ

Породица

(87/182662)

Сећање на драгог супруга, оца и деду

ЖИВА ВУЛИЋ
2002–2014.

С љубављу и поносом његови најмилији

(131/182774)
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1. новембра се навршава година откако

није с нама

ПЕТАР ФАЈХТ

Година тешка, с пуно бола. Увек си у на-

шим срцима.

Супруга ДАНИЦА, син ИВИЦА, ћерка

ЈУЛИЈАНА, зет НИКОЛА, унука МАЈА 

и ЗЛАТКО с породицама, остала родбина

и пријатељи

(1/181000)

Шест година без тебе

Др ЂУРИЦА ГЛУВАКОВ
1929–2008.

Остале су љубав, туга и успомене.

Твоја породица

(2/181900)

23. октобра навршиће се две тужне, болне

године откако сам остала без вољеног су-

пруга

МИОДРАГА Р. 

НОВАКОВИЋА МИПЕ
дипл. инж. агрономије

1928–2011.

Бићеш увек са мном, уз све оне лепе тре-

нутке које смо провели заједно.

С љубављу супруга ИЛИНКА

(4/182383)

СЕЋАЊЕ

ЦВИЈО 

ЂУРИЋ

30. X 1973 – 30. X 2014.

Трајно чува успомену и

с љубављу те се сећа

ћерка ЉИЉАНА

(11/182402)

БОРИСЛАВ 

ЖАРКОВ

1993–2014.

Боро, ти си с татом – ја

сам сама.

Неутешна мајка 

МИЛКА

(15/182414)

СЕЋАЊЕ

РАДОЊИЋ

ДОША  ТИЈАНА  СРЕТЕН  МИЦА

7 година         14 година       15 година        9 година

Нећемо вас заборавити.

Ваши најмилији

(16/182419)

ПОМЕН

РУЖИЦА 

ФИЛИПОВИЋ

из Омољице

25. X 1990 – 25. X 2014.

У срцима и сећању 

њених најмилијих

(17/182420)

Прошло је четрдесет дана откако није с нама

наш драги

ЛИЧИНА

ДУШАН                ДАНИЦА
1930–2014.                           1927–2010.

С љубављу и поштовањем доживотно ће вас 

носити у срцима и од заборава чувати ваши 

БАНЕ и ДУШКА
(18/182422)

Драги деда и баба,

вечно ћете остати у нашим срцима, мислима и

причама.

Ваши: САНДРА, ДУЛЕ и ГОГО
(19/182422)

ПОМЕН

ЈАСМИНА ПОПОВ

Неизмерно ми недостајеш. Хвала ти на свему.

Твоја ЂИНА
(20/182423)

ПОМЕН

ЈОВАН 

УЗЕЛАЦ

24. X 2005 – 27. X 2014.

Пролазе године, а сећа-

ње и лепе успомене на

тебе остају. 

Радо те се сећају 

супруга ЕМА 

и син САША

(23/182438)

СЕЋАЊЕ

ИВАН РОТАР

КИВИ

Прошло је више од ме-

сец дана откако наш

друг пеца небеске деве-

рике.

Последњи поздрав

с Тамиша од другова:

ПЕРЕ НАУМА, СТЕВЕ,

МИШИКЕ, БАТЕ 

ЖУТОГ, кума МИЛЕТА,

КЕПЕ, ГАРЕ, ЗОРАНА

Д., ПЕРЕ КАПЕТАНА

(24/182440)

25. октобра 2014. даваћемо шестомесечни

помен нашој драгој

ИЛОНКИ КУЗМАНОВ
1949–2014.

Заувек ћеш остати у срцима твог сина

ДЕЈАНА, снаје ЉИЉАНЕ и НИКОЛЕ

(36/182464)

У суботу, 24. октобра

2014, навршава се четр-

десет дана откад више

није с нама

ИВАН

РОТАР

(41/182479)

25. октобра 2014. дава-

ћемо шестомесечни по-

мен нашој драгој мајци 

ВЕРИ 

ЂОРЂЕВИЋ

Син ДРАГАН и ћерка

ДРАГАНА 

с породицама

(42/182481)

Обавештавамо родбину

и пријатеље да ћемо у

суботу, 25. октобра

2014, у 11.30, на Новом

гробљу у Панчеву, дава-

ти четрдесетодневни

помен нашем драгом

НЕДЕЉКУ 

МИЛИКИЋУ

Породица

(45/182486)

У петак, 24. октобра 2014, навршава се четрдесет дана
откако није с нама наш драги

ЖИВА НЕЋАКОВ
1952–2014.

Недостајеш нам.
Твоји најмилији

(53/182517)

27. октобра навршава се

шест месеци без наше

ИЛОНКЕ 

КУЗМАНОВ

ИЦЕ

Спомињу је с љубављу 

и чувају успомену на

њу браћа БЕЛИ, КИЧИ

и КРЛЕ и сестра 

ИРЕНА с породицама

(88/182664)

Двогодишњи помен

ВЕЉКО ОПАРНИЦА
30. X 2012 – 30. X 2014.

Успомену на њега чува његова породица

(111/172743)



ПРОФЕСОР
ФИЛОЗО-

ФИЈЕ

Који је у
облику
тестере

Други 
вокал

Име ТВ
водитељке

Киш

Новац
Европске

уније

Ауто-ознака
Француске

Део коњске
опреме

Спрат
Поништен

(лат.)
Улудо

потрошити

Уређаји за
телефонски

пренос
докумената

Ознака за
ерстед

Евентуално

Голман
склон

парадама

Име тенисера
Виландера

Сценарио за
филм

NBA тим из
Сан

Антонија

Бивши
шахиста
(Бора)

Средиште

Показна
заменица

Омладински
култур. цен-

тар (скр.)
Женско име

Иста слова

Корозија
(мн.)

ПРОФЕСОР
НА ФАКУЛТЕ-
ТУ ПОЛИТИ-
ЧКИХ НАУКА

Облик 
плода

житарице

Симбол
кисеоника

ЛИЧНОСТ 
СА СЛИКЕ

Ићи иза,
заобићи

Ужичанин

Основна
тарифа
(скр.)

Пећница

Део скелета

Упитна
заменица

Америчка
глумица и
певачица
(Алиша)

Ознака за
ауто-школу

„Мачје очи” 

Име глумца

Марвина

Српски
песник

(Војислав)

Шести тон
музичке

скале

Предлог

Коњ (песн.)

Раставни
везник

Стари
атински

државник и
тиранин

Преурањени

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369

Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771

Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985

Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811

Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400

Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228

Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200

Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349

Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847

Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466

„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358

СОС телефон за жртве насиља у породици 

бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113

СОС дечја линија „Број за проблем твој” 

бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456

Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924

Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495

Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821

Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148

Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100

ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400

Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220

Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161

Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547

Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183

Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398

Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655

Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 

АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455

Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830

Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687

Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940

Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455

Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666

Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315

Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492

Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390

Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366

АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64

Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24

ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958

Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37

Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Најбитније је да ове седмице
одржите позитиван став и ствари
ће се одвијати боље од планира-
ног. Имате јасан циљ ка коме иде-
те и ништа вас неће поколебати.

Кад вас човек погледа, чини му
се да нема срећније и задовољ-
није особе, што многе Ваге у
овом периоду и јесу. Осетићете
сву лепоту безбрижног живота
наредних дана.

Стало вам је да заблистате на
пословној сцени више него ика-
да. Дубоко удахните, добро раз-
мислите на кога можете да се
ослоните и крените у акцију без
освртања.

За почетак јасно дефинишите
своје емотивне и пословне жеље.
Разум и осећања вам се мешају
и не дозвољавају вам да јасно
расуђујете.

Пробајте да свој приватни жи-
вот и велике пословне планове
држите у тајности бар док не до-
ђе до конкретних помака. Прове-
рите информације које добијате.

Понекад се уплашите од могу-
ћег остварења сопствених жеља.
На добром сте путу, само пра-
вилно усмерите енергију да не
дође до непотребног застоја.

Љубав је коначно у ваздуху и
чини вам се да можете да је до-
хватите. Колико год да вам срце
брзо куца, успорите мало и пу-
стите да време одради своје.

Ово је период кад вам све иде
наруку. Будите мудри и искори-
стите све понуђене шансе да из-
вучете максималну финансијску
добит. Љубав је у ваздуху.

Како решите једну збрку, наста-
је друга. Пословно вам живот
иде узлазном путањом, али вас и
ове седмице спутавају догађања
у породици.

Ако имате било какве судске
спорове, околности вам иду на-
руку и све ће проћи боље него
што сте очекивали. Стара љубав
се враћа у ваш живот.

Ове седмице су актуелна деша-
вања око стамбеног простора.
Купујете, продајете или само вр-
шите изненадне поправке. Пре-
контролишите притисак.

Ако планирате проширење по-
родице, сада је прави тренутак
за то. Опустите се, све иде и бо-
ље него што сте планирали. Из-
вукли сте се из меланхолије и
депресије.

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 близанце 
30. септембра: Душана и Стојана – Слађана и Зоран Јаковчевски.

Добили ћерку
9. септембра: Huang Anqi – Chen Yanyhen i Hongwei Huang; 13. септембра: Ану – Драгана и

Владимир Србуљ; 15. септембра: Иву – Јадранка и Иван Николић, Диану –Емилија и Ференц

Нађ; 18. септембра: Нину – Александра и Бојан Велиновски, Катарину – Ивана Арифовић и

Мирон Бањаш, Јовану – Зорица и Стевица Сабовљев; 19. септембра: Јозефину – Љиљана

Илић и Иван Несторовић, Николину – Сузана Жарков и Никола Стојановић, Теодору – Соња

Пауловић; 20. септембра: Ноу – Викторија Милосављевић и Дејан Новчић; 21. септембра:

Александру – Александра и Владимир Цревар; 25. септембра: Леонтину – Виолета и Игор

Мехић; 27. септембра: Јовану – Оливера Јовановић и Саша Доловачки, Софију – Лана и Вла-

дам Романдић, Даницу – Амира Алић и Зоран Већански; 28. септембра: Талиу – Моника и

Александар Стојановски, Софију – Даница и Далибор Антевски, Сару– Тања и Драгослав Ка-

ранфиловић; 29. септембра: Калину – Тамара Парошки Шалбут и Владимир Шалбут; 1. ок-

тобра: Наталију – Лидија Атанасовска Ђошић и Ненад Ђошић, Мају – Верица Бањаш; 2. ок-

тобра: Лару – Сузана Цицкова и Драган Николић, Стефанију – Клара и Славиша Милошевић;

3. октобра: Хелену – Кристина и Александар Кери; 4. октобра: Марију – Лидија и Слободан

Терзић, Миу – Мирјана и Игор Арсић, Лену – Дуња Ненадић и Ненад Раковац, Дуњу – Јелена

и Зоран Ђорђевић; 5. октобра: Калину – Наташа и Урош Калаба; 7. октобра: Софију – Тија-

на Перушина Пејаковић и Марко Пејаковић; 9. октобра: Лену – Милена и Дејан Стефанов, Ле-

ну – Наташа и Драган Бачевић; 10. октобра: Валентину – Кристина и Горан Ромчев, Милену

– Бојана и Предраг Милорадовић. 

Добили сина
9. септембра: Стефана – Драгана и Жељко Деспинић; 11. септембра: Матеју – Данијела Ми-

лић; 17. септембра: Петра – Катерина и Моме Велковски; 18. септембра: Михајла – Ивана и

Даниел Марунић; 19. септембра: Алексу – Јасмина Идризовић и Иван Трајковић; 20. септем-

бра: Петра – Оливера и Данијел Илић, Јована – Тамара и Александар Димитровски; 21. септем-

бра: Ђорђа – Александра и Ђурица Данкуц; 22. септембра: Николу – Тијана и Горан Мицков-

ски; 24. септембра: Младена – Марија Бихлер и Милан Антић, Луку – Александра и Душан

Васић, Матеју – Маријана Марков и Дејан Петровић; 25. септембра: Косту – Бранислава и Ми-

лан Костевски, Василија – Сања и Небојша Кондић; 26. септембра: Николу – Наташа Живоји-

новић и Перица Петров; 27. септембра: Стефана – Слађана и Томислав Николић, Уроша –

Адријана и Милан Маљковић, Лазара – Ивана и Вељко Инђић, Вукашина – Јелена Тешић и Не-

бојша Бркић, Јована – Александра и Бранислав Ћирић; 28. септембра: Алексеја – Марија и Ни-

кола Вуковић, Огњена –Тијана Глигоријевић и Дарко Лазаревић; 29. септембра: Адама – Са-

нела Првуловић и Душан Јовановић; 30. септембра: Јакоба – Катарина и Владислав Бенка,

Обрада –Иванка Милутинов и Душко Ераковић; 1. октобра: Вука – Снежана и Марко Милано-

вић, Михаила – Викторија Крничан Крстић и Бојан Крстић, Вању – Јована и Зоран Попов; 2. ок-

тобра: Луку – Марина и Бобан Ристић, Вељка – Маријана и Саша Радованчев, Страхињу –

Марија и Жарко Спасић, Василија – Слађана и Бојан Ђурица, Дариа – Сенада Марковић и Тома

Новаков, Давида – Мина и Јова Срећо; 3. октобра: Марка – Данијела и Дејан Луковић, Влади-

мира – Анка и Владимир Котваш; 4. октобра: Александра – Марија и Дејан Бешлин; 5. окто-

бра: Матеа – Александра и Марио Павић; 7. октобра: Андреја – Сузана и Саша Петровић; 8.

октобра: Радислава – Драгана и Владимир Парчанин; 11. октобра: Сергија – Јована Петро-

вић Глишић и Синиша Глишић.

ВЕНЧАНИ

9. октобра: Стојана Станчић и Зоран Тарајић, Љиља Головински и Драгослав Радески; 11.

октобра: Лидија Биро и Милош Ћурчин, Зорица Стојадиновић и Душан Јовановић; 12. окто-

бра: Дарија Љепојевић и Срђан Васић, Романа Тодоровић и Милорад Вранешевић, Милана

Војсављевић и Немања Алексић, Маја Чала и Александар Медаковић; 16. октобра: Јелена

Бојовић и Борис Димитриески, Даринка Петровић и Немања Танчик, Драгана Нечов и Бојан

Златковић, Надица Вељков и Миливој Вукадинов; 18. октобра: Јасмина Гаљковић и Срећко

Недељковић, Наташа Петровић и Милан Петрић, Светлана Стојановић и Милан Цветковић,

Жељка Ковачић и Немања Црвенковић, Јована Сарић и Александар Томић, Јелена Машић и

Вељко Гигић, Милена Стојнов и Драган Симоновић, Јелена Тасић и Марко Радомировић, Та-

мара Радисављевић и Саша Вељковић; 19. октобра: Јована Венцел и Драгољуб Ђурић, Ката-

рина Думитровић и Драган Живојновић, Данијела Татић и Слободан Маринков, Санела Кочал

и Никола Сиљановски.

УМРЛИ

4. октобра: Ана Вршка –1924; 5. октобра: Војка Томашевић – 1934, 6. октобра: Марија Маодуш

– 1934, Драгослав Ђорђевић – 1938, Босиљка Пивашевић – 1930; 7. октобра: Предраг Стамен-

ковић – 1971, Радосна Бакурски – 1932; 8. октобра: Миле Пражић – 1937, Бошко Јанков – 1941,

Миладин Свирчевић –1933; 9. октобра: Драгољуб Даниловић – 1933, Славомир Добричан – 1933,

Петар Василчин – 1944; 10. октобра: Милорад Лазаревић – 1945, Цвијета Митровић – 1924;

11. октобра: Мила Вакиревић – 1939, Миле Крнић – 1961; 12. октобра: Живана Станишић –

1961, Петар Балан – 1949, Роса Ђуровић – 1931, Миомира Хаџић – 1961, Недељка Зечевић –

1944; 13. октобра: Божика Војиновић – 1928, Пембе Меколи – 1949, Властимир Филипов –

1949, Милан Ранисављевић – 1953; 14. октобра: Сава Диклић – 1935, Стеван Филиповић –

1942, Даринка Апостоловски – 1930; 15. октобра: Ратинка Милуновић – 1945, Милан Субо-

тин – 1935, Рожи Денић – 1947, Савета Ђуровић – 1926; 16. октобра: Душанка Петров – 1931,

Зорка Поповска – 1941, Слободан Виденов – 1931, Душанка Врцељ – 1920; 17. октобра: Љу-

бица цицуљ – 1932; 19. октобра: Миодраг Маринковић – 1939.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

АНАГРАМ

ВРСТА ФИЛОЗОФА

РЕШЕЊА – Стиховни анаграм: асортиман. Скандинавка: те-

лефакси, е, ев, Матс, „Спарс”, Тот, та, ОКЦ, рр, Ера, рерна, ко,

Зоран Кинђић, л, катадиоптери, Илић, секста, ат, Пизистрат,

рани. Коњићев скок: Нико не може на другог пренети више

права него што има.Анаграм:метафизичар.

ЧИТА  МИ  ФРАЗЕ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

СТИХОВНИ АНАГРАМ
ИЗБОР РОБЕ

Да у радњи буде

избор робе прави,

власник МОРА СИТАН

еспап да набави.

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, сазнаћете како

гласи једно правно правило, које потиче још из старог рим-

ског права.

-МА. ДРУ- ВИ- НЕ НЕ-

-ШЕ -КО -ГО -ГОГ -ТИ

НА И- -НЕ- -ВА МО-

НИ- ПРА- -ЖЕ ШТО ПРЕ-



Већ пету годину заредом јабучка
школа „Гоце Делчев” приређује
манифестацију симболичног
назива – „Дан јабуке у Јабуци”.

Лако је наслутити да је
„главна звезда” тог догађаја би-
ла, вероватно, најпопуларнија
воћка са ових простора, у чију
част је припремљен богат про-
грам – од предавања до дегу-
стације разних специјалитета.

Поводом Међународног дана
јабуке, установљеног 1990. го-
дине, у организацији настав-
ника и ученика ОШ „Гоце
Делчев” приређено је сијасет
програма посвећених тој
здравој воћки, препуној вита-
мина и минерала, као и исто-
именом месту, коме поменута
установа припада.

На манифестацији под на-
зивом „Дан јабуке у Јабуци”,
одржаној у понедељак, 20. ок-
тобра, која је пети пут заредом
уврштена у школски план,
учествовали су сви ученици од
првог до осмог разреда, као и
деца предшколског узраста, а
немали допринос су дали и
родитељи.

Садржајан програм се са-
стојао од спортских такмиче-
ња у хали, приредбе у Дому
културе и дегустације ђакони-
ја. У јутарњим часовима су по-
чели турнири за више разреде
– дечаци су одмеравали снаге
у фудбалу, док су се девојчице
такмичиле у рукомету. Потом
је у сали Дома културе, препу-
ној деце и родитеља, одржана

приредба, коју је званично
отворио нови директор школе
Милосав Урошевић. Почело је
са историјатом Јабуке, чији
први трагови датирају још од
14. века, као и причом о „мо-
ћима” истоимене воћке, а за
тај сегмент се побринула на-
ставница историје Радмила
Шарац. Након рецитала и
плесне тачке ђака нижих раз-

реда уследио је програм под
називом „Ко је победник”, у
организацији Лијане Лазарев-
ске, наставнице македонског
језика. Том приликом су се
ученици надметали у томе чи-
ја је народна изрека најбоља и
сви су проглашени победни-
цима, а изражена је захвал-
ност бакама и декама, као и
књигама и уџбеницима, који

чувају све те умотворине. Ђа-
ци петог разреда извели су део
представе „Биберче”, док су
ученици осмог разреда Софи-
ја и Душан Пасковски одсви-
рали блок пригодних нумера
на трубама. Поред тога, отво-
рена је ликовна изложба на
тему јабуке и плодова јесени,
а нису изостали ни литерарни
радови.

Дан је окончан на најслађи
могући начин – у холу школе
је приређена дегустација по-
сластица од јабука. Родитељи
и други рођаци ученика спре-

мили су десетине интересант-
но декорисаних и аранжира-
них пита и колача.

Све наведено организовано
је по идеји Тима за школско
развојно планирање, а коор-
динаторка приредбе, учите-
љица Лидија Леу, најавила је
да ће наредне године програм
бити проширен тако што ће у
госте бити позивани ученици
неке друге школе с територије
Панчева, који би се с домаћи-
нама надметали у спортским
дисциплинама.

Ј. Филиповић

Четвртак, 23. октобар 2014.
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ИНТЕРЕСАНТНА МАНИФЕСТАЦИЈА У ШКОЛИ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

У ЈАБУЦИ О ЈАБУЦИ

Драге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике,
фирмом „TorteCo” и посластичарницом
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
торте Панчева”, који ће трајати
до краја маја следеће годи-
не. Сваког месеца нају-
спешније учеснике оче-
кују вредне награде у
виду професионалног
посластичарског алата
и материјала, а посебно
атрактивни поклони
припашће победницима
на крају читавог избора.

Пошаљите нам рецепт и ори-
гиналну фотографију торте коју сте са-
ми направили и декорисали. Приложи-
те своје податке – име и презиме, адре-
су и број телефона, као и следећу пот-
писану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропозици-
је ’Избора најлепше торте Панчева’. Из-
јављујем и да сам једини аутор / једина
ауторка рецепта и фотографије јела које
вам достављам. Сагласан/сагласна сам
да текст рецепта и фотографију јела
имате право да користите и објављујете

без просторног и временског ограниче-
ња и у свему према својим потребама”.

Све то пошаљите на адресу recepti@-
pancevac-online.rs или поштом на

адресу „Панчевца”: Трг краља
Петра I број 11, с назна-

ком: „Избор најлепше
торте Панчева”.

Уколико објавимо
ваш рецепт и фото-
графију, то значи да
сте ушли у ужи избор

за победника месеца и
да имате шансу да осво-

јите вредан поклон. Најбо-
љи аутор торте за октобар, ко-

га ће одабрати професионални декора-
тери из посластичарнице „Голуб”, осво-
јиће цветну мапу за фондан и ДВД са
упутствима за украшавање торти.

На крају читавог избора између побед-
ника сваког месеца одабраћемо троје
најбољих, којима ће припасти следеће
награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декорисање са дуго-
трајном дресир кесом од импрегнира-
ног платна са шест металних наставака,

22..  ммеессттоо  – алат за израду јестивих цве-
това и букета с
књигом у пуном
колору која са-
држи упутства
за израду и

11..  ммеессттоо –
комплет цело-
купног алата за
у к р а ш а в а њ е
торти и израду
декорација за
торте, који са-
држи 177 де-
лова.

Ове заиста
вредне поклоне
о којима сваки
т а л е н т о в а н и
посластичар са-
ња обезбедио је
„TorteCo Shop”.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

ППооббеедднниикк  ззаа  

ооккттооббаарр  ооссввоојјиићћее  

ццввееттннуу  ммааппуу  ззаа  ффооннддаанн  

ии  ДДВВДД  ссаа  ууппууттссттввииммаа  ззаа

ууккрраашшаавваањњее  ттооррттии..

ННААЈЈББООЉЉИИ ООВВЕЕ ННЕЕДДЕЕЉЉЕЕ

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала
нам је Нада Станковић из Панчева. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег де-
коратера за октобар. Надо, честитамо!

ЧЧООККОО--ЛЛЕЕШШННИИКК ТТООРРТТАА

ССаассттоојјцции  ззаа  ккооррее::  четири јајета, чети-
ри кашике шећера, четири кашике
млевених лешника, кашика брашна,
кашика какаоа и 1/2 кашичице пра-
шка за пециво.

ППооссттууппаакк:: умутити јаја са шећером,
па постепено додавати млевене ле-
шнике, какао, брашно и прашак за
пециво. Мутити док се сви састојци
не сједине. Пећи у рерни на 220 сте-
пени. Сваку кору попрскати чоколад-
ним млеком када се охлади. Посту-
пак поновити четири пута.

ППррввии  ффиилл::  11..  ддееоо:: три жуманцета уму-
тити са 250 г шећера, 10 кашика бра-
шна и мало млека и скувати у једном
литру млека. Када се згусне, додати
200 г чоколаде за кување.
22..  ддееоо:: три жуманцета умутити са три
кашике прах-шећера и скувати на па-
ри.
33..  ддееоо:: 250 г млевених лешника попа-
рити са мало (око 1/2 дл) млека и три
кашике шећера.

Сјединити сва три фила и у то додати
један умућени маргарин за колаче.

ДДррууггии  ффиилл::  Умутити 300 г шлага.

РРееддооссллеедд:: Кора–фил–шлаг–кора-
–фил-шлаг.

ДДееккоорраацциијјаа:: Украсити по жељи шла-
гом или фонданом.

Софија и Душан Пасковски
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Фудбалски клуб Арена из
нашега града одавно је
скренуо пажњу на себе вео-
ма добрим радом с мла-
ђим категоријама. У сјај-
ним условима, у балон-ха-
ли коју тај клуб поседује,
одувек се играла одлична
фудбалица, а тај спортски
колектив је познат и ши-
ром јужног Баната јер је
организовао ЈУБАН лигу.

Балон-хала ФК-а Арена
налази се у самом центру
града, у Улици Максима

Горког, па је и због тога оми-
љено место за рекреативце.

Ових дана је тај спорт-
ски објекат реновиран, па
нову зимски сезону дочеку-
је у новом руху. Поставље-
на је нова трава, а у школу

фудбала ФК-а Арена
уписују се нови пола-
зници. Заинтересова-
ни малишани рођени
2006. године, као и
њихови родитељи, де-
таљније информације
могу добити путем те-
лефона 013/353-160 и
063/131-0000.

Рекреативци, којих
у нашем граду има по-
прилично, опет ће с дру-
штвом моћи добро да се
забављају на омиљеном

месту. Почело је изнајм-
љивање термина, а инфор-
мације се могу добити пу-
тем горепоменутих теле-
фона, сваког дана од 12 до
24 сата.

Арена вас чека!

БАЛОН-ХАЛА ФК-а АРЕНА У НОВОМ РУХУ

ОМИЉЕНО МЕСТО ЗА ФУДБАЛИЦУ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВОЈВОДИНА ОДНЕЛА БОДОВЕ
БНС и даље без
пораза

Победили Динамо
и Крис-крос

У другом колу Кошаркашке
лиге Србије Тамиш је на свом
терену претрпео пораз од
67:78 од новосадске Војводи-
не, по четвртинама: 16:16,
15:26, 19:13 и 17:23. Тај сусрет
је пратило око 400 гледалаца у
Хали спортова на Стрелишту.

Панчевци су после тријум-
фа над Слогом у Краљеву већ
у другом колу морали на мег-
дан Војводини, за коју, не без
разлога, бољи познаваоци ка-
жу да је један од тимова који
ће стићи до Суперлиге. Фи-
зичка доминација гостију би-
ла је уочљива већ од самог
старта утакмице, али је први
период игре прошао у резул-
татској изједначености. До
одмора су Новосађани били
успешнији у већини кошар-
кашких елемената, па ни ре-
зултат није изостао. После 20
минута игре семафор је по-
казивао скор 31:42. Изабра-
ници Бојана Јовичића су се
пренули после паузе и заи-

грали квалитетније, па су до-
били трећу деоницу. У завр-
шници, када се играло по-
следњих 10 минута, плејмеј-
кер гостију Стефан Пот, мла-
ди репрезентативац Србије,
узео је конце игре у своје ру-
ке и довео тим до победе. У
Тамишу су се по броју по-

стигнутих поена издвојили
Крушчић и Ђорђевић.

У Првој српској лиги Ба-
натско Ново Село не зна за
пораз. Кошаркаши тог клуба
су и после трећег кола изашли
као победници, а овог пута су
у Бачком Јарку победили до-
маћу Младост са 61:79.

Новосељани су били за кла-
су квалитетнији од ривала, а
скор на крају сусрета све гово-
ри. Одлични су били Миљан
Раденковић, Немања Марин и
Драшко Томић. Тим који
предводи Жељко Пасуј дели
прво место на табели са еки-
пама Дунава и Врбаса.

Победу су остварили и ко-
шаркаши Динама, који се над-
мећу у Другој српској лиги.
Они су у Панчеву савладали
Нову Пазову са 77:68. У првом
полувремену ривали су се сме-
њивали у вођству, али су иза-
браници Ненада Раковца по-
сле одмора додали гас, посеб-
но у трећој деоници, када су
стигли до предности од осам
поена, коју су успешно сачува-
ли до краја дуела. Милан
Штимац се издвојио са 22 пое-
на, док је Милош Винчић по-
гађао у кључним моментима и
умногоме допринео победи.

Добро су у истом рангу игра-
ли и момци из Крис-кроса, по-
бедивши у гостима РУ Кош са
64:79. Панчевци су освојили
нове бодове захваљујући добр-
ој игри у другом полувремену,
када су после неколико брзих
контранапада направили осет-
нију разлику. С. Дамјанов

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

АЛЕКСАНДАР ЖИВКОВИЋ ПРЕУЗЕО ДИНАМО
ЖРК Панчево 
усамљено на првом
месту

Руководство ЖРК-a Динамо
решило је питање тренера по-
сле споразумног прекида са-
радње са Игором Шуловићем.
Панчевце ће у наредном пери-
оду предводити Шапчанин
Александар Живковић, сврше-
ни студент ДИФ-а, бивши учи-
тељ млађих селекција београд-
ске Црвене звезде и некада-
шњи први човек СК БГ-а. Не-
давно је између клуба из наше-
га града и поменутог спорт-
ског колектива склопљен уго-
вор о спортској сарадњи, па је
током лета у табор „жуто-цр-
них” стигло и неколико играча
баш из СК БГ-а.

Репрезентација Србије у
спортском обарању руке
остварила је велики успех на
престижном турниру у Бу-
димпешти, где су се прошлог
викенда окупиле најјаче се-
лекције Старог континента.

У укупном пласману Србија
је заузела треће место, осво-
јивши четири сребрне и једну
бронзану медаљу, а припао јој

је и пехар за уложени труд.
Љубитеље спорта у нашем гра-
ду посебно радује одличан на-
ступ Панчевца Марћела Русо-
вана, најбољег у нашој земљи,
у категорији преко 85 кг. Баш
у тој групи такмичара Русован
је освојио сребрно одличје,
што се може сматрати сјајним
резултатом.

С. Д.

ОБАРАЊЕ РУКЕ У БУДИМПЕШТИ

СРЕБРО ЗА МАРЋЕЛА РУСОВАНА
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ЛЛООККААЛЛННИИ  ДДЕЕРРББИИ  УУ  ККУУППУУ  ССРРББИИЈЈЕЕ

У уторак, 28. октобра, у Јабуци ће бити приређена

права спортска фешта.

У Купу Србије домаћин ће угостити ЖРК Динамо и

нема сумње да ће тај дуел изазвати много пажње по-

клоника рукомета у Панчеву и околини.
ТТААББЕЕЛЛАА  ППРРВВЕЕ  ЛЛИИГГЕЕ  „„ССЕЕВВЕЕРР””  жжееннее

1. ПАНЧЕВО 6 6 0 0 174:122 12

2. ВРБАС 6 5 0 1 185:154 10

3. МЛАДОСТ 6 5 0 1 160:136 10

4. ТЕМЕРИН 6 4 0 2 156:118 8

5. РАДНИЧКИ 6 4 0 2 158:132 8

6. Х. ЈОЖЕФ 6 3 0 3 155:151 6

7. СЛОВЕН 6 3 0 3 143:141 6

8. СПАРТАК 6 2 0 4 131:146 4

9. ПЕТРОВАРАДИН 6 2 0 4 140:158 4

10. РАВАНГРАД 6 2 0 4 149:184 4

11. СРЕМ 6 0 0 6 141:167 0

12. АПАТИН 6 0 0 6 111:194 0

Ипак, ни промена на клупи
није Динаму донела бодове у
Мокрину. Црвена звезда је
победила с 30:26 (12:11).

Права је штета што гости
нису успели да савладају ри-
вала, јер су током првог полу-
времена, па чак и до средине
другог дела игре, били про-
тивник по мери. Да је у Мо-
крину тешко освојити бодове,
овог пута су се уверили и Пан-

Динамо јесте да током паузе у
првенству упоредо иде и пре-
лазни рок, па са одговарају-
ћим појачањима може доћи
до потпуног преокрета на та-
бели.

Рукометашице ЖРК-а Пан-
чево играју изванредно у Пр-
вој лиги група „Север”. Оне су
у дербију шестог кола савлада-
ле Врбас с 35:22. Нови три-
јумф у низу потврдио је чиње-

чевци. Динаму иде наруку то
што ни остали тимови који се
боре да задрже статус у висо-
ком рангу не освајају бодове,
a по квалитету су ту негде.
Још боља вест за све који воле

ницу да су изабранице Ивана
Петковића далеко најбоље у
овом рангу такмичења. Није
реч само о томе да су после
шест утакмица оствариле исти
број победа и да су усамљене
на првом месту на табели.
Панчевке су се у последњих
месец дана сусреле са свим
фаворитима за освајање првог
места (Темерин, Младост и
Врбас) и не само да су их над-
играле и постигле више голова
већ су апсолутно доминирале
на терену. У игри против врло

доброг Врбаса Лана Жига и
њене саиграчице су само то-
ком првог дела игре имале до-
стојног ривала, а после одмора
је уследила сјајна рукометна
представа. Радује то што су
квалитет клуба и девојака које
за њега играју увидели и Пан-
чевци. Хала спортова на Стре-
лишту била је прилично попу-
њена, а љубитељи спорта с „ле-
пљивом” лоптом умели су да
награде сваки добар потез сво-
јих суграђанки.

Сасвим добро иде и рукоме-
ташима Јабуке, који се надме-
ћу у Другој лиги група „Се-
вер”. Они су у шестом колу на
свом терену савладали други
тим Врбаса с 33:32. Иако по
резултату не изгледа тако, Ја-
бука није имала већих пробле-
ма да савлада ривала. На не-
колико минута до краја разли-
ка је била осетнија, али је Жи-
кица Милосављевић шансу да
играју пружио и млађим мом-
цима, који су на паркету оста-
ли до истека 60. минута. Су-
срет је обележио Милош Па-
вић, који је дан пре те утакми-
це постао отац. С. Д.

У Апатину је прошлог викен-
да одржан традиционалaн,
19. „Дунавски полумара-
тон”, који је овог пута оку-
пио рекордан број учесника.
Надметало се преко 400
атлетичара из Србије и реги-
она.

За АК Динамо су наступи-
ла четворица атлетичара, а
највише успеха у трци на 21
км имао је најмлађи такми-
чар – Милош Гашовић. Он се
храбро надметао са старијим
и искуснијим тркачима и
диктирао темпо трке од пр-
вог метра, борећи се притом
и с врло јаким ветром. На
крају је освојио друго место у
апсолутној конкуренцији, јер
га је такмичар из Хрватске
претекао у последњих сто ме-
тара. Ипак, у категорији ју-

ниора Милош је убедљиво
тријумфовао, с новим лич-
ним рекордом 1:15. Марко
Миловановић је трку завр-
шио одмах иза Милоша, на
трећем месту, с резултатом
1:16,45, док је у својој катего-
рији М-25 освојио сребро.
Слободан Маринков је на
циљ стигао као четрнаести, а
Здравко Марковић је трку за-
вршио на 17. месту, али је по-
стао првак у категорији сту-
дената. Овај „четверац” се на
крају окитио златном меда-
љом у екипној конкуренцији,
па је Динамо тако одбранио
прошлогодишњу титулу.

На уличној трци „Трофеј
Београда” Иван Божанић је
освојио треће место у конку-
ренцији старијих пионира.

A. Ж.

ДУНАВСКИ ПОЛУМАРАТОН

НЕМА ШАЛЕ СА АТЛЕТИЧАРИМА

ТК „Свети Сава” је прошлог
викенда приредио четврти
турнир тениских рекреати-
ваца и ветерана. На добро

уређеним теренима за по-
беднички пехар се такми-
чило шеснаест учесника.

У великом финалу Нико-
ла Путник је зауставио нај-
старијег учесника Горана
Јовичића и заслужено осво-

јио победнички
пехар. Треће ме-
сто је заузео Ми-
љан Алексић по-
сле тријумфа над
Ненадом Јован-
чевићем. У исто
време је одигран
и утешни турнир
за тенисере који
су испали првог
дана, у надмета-

њу по групама. Александар
Шдику је био бољи од Нена-
да Перића. С. Д.

НАДМЕТАЊЕ ТЕНИСКИХ ВЕТЕРАНА

ПОБЕДИО НИКОЛА ПУТНИК



Одбојкашице Динама
освојиле бод 
на премијери

Борац поражен
у Нишу

Већ прво коло најјаче одбој-
кашке лиге у нашој земљи у
женској конкуренцији пока-
зало је да ће ове сезоне бити
занимљивих утакмица и неиз-
весних резултата. Вољом жре-
ба одбојкашице Динама су се
на овогодишњој премијери у
елити састале с Црвеном зве-
здом у дворани „Шумице” у
Београду.

Иако су пре почетка утак-
мице домаће важиле за апсо-
лутне фавориткиње, јер спа-
дају у ред тимова који ће се
борити за титулу шампиона,
популарне панчевачке „лави-
це” су још једном доказале да
су најјаче баш онда када их
сви отписују. Панчевке су би-
ле равноправан ривал, биле су
ближе победи, имале су и
меч-лопту, али... На крају је
победио срећнији и спретнији
тим: Црвена звезда – Динамо
3:2, по сетовима 17:25, 25:18,
19:25, 27:25 и 15:10. И поред
пораза, „лавице” су у свој град
понеле један бод. А још када
је освојен у Београду против
Црвене звезде – велики је као
Панчево.

Овај меч, који је одигран
19. октобра, по много чему је
био специфичан. Динамо је
предводио први, дугогоди-
шњи тренер Александар Вла-
дисављев, и то дан после мај-
чине сахране, а баш у недељу

Четвртак, 23. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” ИЗНЕНАДИЛЕ ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ТЕНТ
субота, 17 сати

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ВГСК
недеља, 17 сати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВРБАС
субота, 20 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Ада: Х. ЈОЖЕФ – ПАНЧЕВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Црвенка: ЛАКИ–ЈАБУКА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЖЕЉА
Долово: ДОЛОВО–ПАРТИЗАН
мушкарци
Тител: ТИТЕЛ–ЈАБУКА

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ФМП–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ЖЕЛЕЗНИЧАР
субота, 17 сати

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ПАРТИЗАН
недеља, 19.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Вршац: ВРШАЦ–ДИНАМО

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Старчево: БОРАЦ – БОРАЦ (Сакуле)
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–СЛОБОДА
недеља, 14 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА
Омољица: МЛАДОСТ–СЛАВИЈА
Баранда: РАДНИЧКИ – МЛАДОСТ (В)
Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БАК

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ – С. ТАМИШ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ
Долово: ДОЛОВО – ДИНАМО 1945
Ковин: КОЛОНИЈА–СТРЕЛА

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО 3:2

ПРВА ЛИГА
Ниш: НИШ–БОРАЦ 3:0

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО 30:26

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ВРБАС 35:22

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Фекетић: ЈАДРАН–ДОЛОВО 26:25
Мошорин: МИЛЕТИЋ–ЈЕДИНСТВО 29:21
Јабука: ЈАБУКА–ТИКВАРА 23:39
мушкарци

Јабука: ЈАБУКА – ВРБАС 2 33:32

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА 67:78

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Јарак: МЛАДОСТ–БНС 61:79

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Н. ПАЗОВА 77:68
Рума: РУ КОШ – КРИС КРОС 64:79

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–СЛОГА 1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Вршац: ВРШАЦ Ј. – БОРАЦ 2:1
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВУЛТУРУЛ 2:1
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО 2:2
Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА 3:2
Војловица: МЛАДОСТ – МЛАДОСТ (О) 3:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Иваново: СТРЕЛА–ДОЛОВО 1:1
Панчево: ДИНАМО 1945 – БСК 10:1
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ – С. ТАМИШ 1:4

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОЛЕТ 2:0 
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: С6ф4)
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ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

КУП ЛАЗАРЕВА
Карате турнир Куп Лазарева,
на којем је учествовало 140
младих бораца из 15 клубова,
одржан је у недељу, 19. окто-
бра. Чланови КК-а Младост
из нашега града још једном су
остварили одличне резултате.

Највреднији трофеј је за-
служила Анђелина Јаредић,
док су се сребрним одличјима

окитили Јана Којчић, Кристи-
на Стојановић, Ненад Арам-
башић и Милица Миловано-
вић, а бронзаним Тибор Ми-
чик, Јована Новаков и Ана-
стасија Јаредић.

СТЕФАН ЗА ТРОН
Млади Панчевац Стефан Ра-
доњић један је од најбољих
такмичара у нашој земљи ка-
да је реч о боди-билдингу. У
суботу, 25. октобра, имаће
прилику да то и докаже на др-
жавном првенству.

Надметање које му пред-
стоји, у јакој конкуренцији,
биће одр-
жано у До-
му синди-
ката у Бео-
граду, а
Стефан ће
своје умеће
и извајано
тело пред-
с т а в и т и
жирију у конкуренцији боди-
класик. Подсећамо, он је на
прошлом Првенству Србије
заузео друго место, а на „Бал-
канским играма” у Зајечару
стигао је до четвртог места. 

ТРОФЕЈ БЕОЧИНА
Млади џудисти из нашега
града постигли су запажене
резултате на турниру „Трофеј
Беочина”, који је одржан про-
шлог викенда.

Чланови Динама су освоји-
ли девет медаља. Сребром су
се окитили Андријана Крте-

нић, Никола
Мирковић,
В л а д и м и р
Богдановски и
Петар Мљач,
а бронзе су
зарадили Те-
одора Васи-
љевић, Ми-
лица Секу-
ловић, Фи-

лип Француз, Стеван Васиље-
вић и Данијел Маравић.

Своје представнике је имао
и ЏК Панчево, а најуспешни-
ји су били Нина Гичков и Ла-
зар Албијанић, који су освоји-
ли бронзана одличја.

Још када се искорене неке
грешке које свака неискусна
екипа прави (подсећамо,
многе од садашњих првотим-
ки Динама играју своју прву
суперлигашку сезону), „лави-
це” ће бити тим за свако по-
штовање.

У другом колу Прве лиге
одбојкаши Борца из Старчева
изгубили су у Нишу од истои-
меног ривала с 3:0, по сетови-
ма: 25:13, 25:18 и 25:21.

Момци које предводи Мар-
ко Симијоновић отпутовали
су на то гостовање знатно
ослабљени, а прилику за по-
правни имаће већ у недељу,
пред својим навијачима. У
Халу спортова на Стрелишту
долази ВГСК из Великог Гра-
дишта.

је директор клуба Душко Бок-
шан прославио 65. рођендан.
Што је најважније, млади тим
„лавица” играо је без страха
од великог противника.

Од самог почетка утакмице
Јелена Петров и њене саигра-
чице кренуле су у отворено
надигравање с Црвеном зве-
здом и користиле све грешке
ривала, па су лако стигле до
почетног вођства. Други сет је
протекао у доминацији „црве-
но-белих”, а домаће су сило-
вито кренуле и у трећем делу
утакмице. Звезда је повела с
15:10 и када се чинило да ће
лако стићи до тријумфа, тре-
нер Владисављев је у игру
убацио „џокера” – Јелену Но-
ваковић. Девојка која је у Ди-
намо дошла баш из Црвене

звезде била је нерешива ениг-
ма за своје доскорашње саи-
грачице. Одличну партију је
пружила и млада али дозла-
бога храбра и срчана Јелена
Лазић, па је Динамо преокре-
нуо резултат. Повео је са 2:1 у
сетовима и већ тада освојио
вредан бод.

Четврти сет је био и најнеи-
звеснији. Звезда је водила са
24:22, Динамо је стигао до
25:24, имао је и меч-лопту,
али не и довољно концентра-
ције да начини прворазредно
изненађење.

Девојке које с клупе пред-
води тренер Александар Вла-
дисављев својим залагањем и
борбеношћу показале су да
ће у овом шампионату бити
тврд орах за многе ривале.

Као наставак добре сарадње
између клубова из Панчева и
Темишвара, Тениски клуб
Динамо је 18. и 19. октобра
угостио своје спортске прија-
теље из ТК-а Тиволи из Теми-
швара.

Панчевци су четврти пут
организовали овакво дружење
и још једном омогућили вете-
ранима и рекреативцима из
Румуније да уживају у нашем
граду. Првог дана је одиграно
чак шеснаест сингл мечева, а
после жестоких борби у два
добијена сета гости су водили
са 9:7 у укупном резултату.

У недељу, 19. октобра, на
програму су били дублови, а у

девет одиграних мечева гости
су добили пет, па су са укуп-
ним резултатом 14:11 овог пу-
та били победници.

Главни циљ је био одржава-
ње и подизање сарадње клубо-
ва на виши ниво, као и промо-

ција тениса укључивањем ју-
ниорских селекција у ово дру-
жење.

Договорено је да на пролеће
следеће године ветерани и ре-
креативци ТК-а Динамо отпу-
тују у Темишвар, на нови су-

срет с пријатељима из ТК-а
Тиволи, а с њима ће поћи и ју-
ниори, који ће одмерити снаге
са својим вршњацима.

На крају је постигнут спора-
зум о сарадњи тениских тренера
из Панчева и Темишвара.

Каратисти Србије још једном
су потврдили високу класу. На
управо окончаном Првенству
Балкана у Охриду сениори на-
ше земље су били најуспе-
шнији, баш као и претходних
година.

Због повреде руке на овом
шампионату није учествовао
најбољи српски борац Слобо-
дан Битевић, али су из Динама
опет наступила три такмича-
ра: Никола и Милош Јовано-
вић и први пут, као дебитант у
сениорској репрезентацији,
Небојша Спасковски. Милош
је освојио бронзану медаљу у
категорији до 84 кг, а до тро-
феја је стигао сигурним побе-
дама над ривалима из Бугар-
ске, БиХ и Словеније, па по-
том и у реперсажу над борцем
из БиХ. Никола је одлично
стартовао у категорији до 75
кг, победивши ривале из Хр-
ватске и Македоније, да би по-
том посустао због повреде

чланка. Небојша је фантастич-
но дебитовао у категорији до
67 кг. На старту такмичења је
остварио три победе, и то про-
тив много искуснијих такми-

чара из Црне Горе, БиХ и Сло-
веније, да би у полуфиналу и у
реперсажној борби за бронза-
ну медаљу изгубио од такми-
чара из БиХ и Словеније. На

крају је, као и Никола Јовано-
вић, освојио пето место.

На позив Карате федераци-
је Хрватске, најбољи кадети и
јуниори КК-а Динамо и КК-а
Владимировац наступили су
на турниру у Славонском Бро-
ду. Златне медаље су освојили
Миљан Цветковић и Богдан
Екмечић, док су сребрна од-
личја припала Сањи Варсако-
вић, Милици Екмечић и Фи-
липу Стојану.

У недељу, 19. октобра, на
Купу Лазарева најсјајније од-
личје је заслужила Сања Вар-
саковић, а бронзаним медаља-
ма су се окитили: Теодора Го-
ља, Огњен Јерков, Стеван Ве-
личковић, Милица и Богдан
Екмечић.

Већ следећег викенда сени-
ори Динама наступиће на пр-
вом турниру Премијер лиге
Србије, а јуниори и кадети на
Међународном турниру „Бео-
градски победник”.

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

БРОНЗА МИЛОШУ ЈОВАНОВИЋУ

ДРУЖЕЊЕ ТЕНИСЕРА ИЗ ПАНЧЕВА И ТЕМИШВАРА

НАСТАВАК УСПЕШНЕ САРАДЊЕ

Страну припремио

Александар
Живковић



У последњих пет година Шах клуб
„Бора Ивков” из Банатског Новог Села
изнедрио је екипу која је успела да по-
стигне незапамћен успех у Банатској
лиги група „Југ”. У девет кола Новосе-
љани су забележили девет победа, по-
сле чега су уследила два меча с Ки-
кинђанима, победницима Банатске
лиге група „Север”. Крајњи резултат је
био 12:4 у корист Новосељана, што им
је омогућило пласман у виши ранг
такмичења. 

Најзаслужнији за овај успех су: Вук
Жегарац (првак Војводине за узраст до
16 година), Павел Јеђини, Станко Ми-
лановић, Зоран Васић, Лазар Васић,
Слободан Јовановски, Кристијан Би-
берије, Алдађиза Харабађију, Јован
Гашпар и Милена Вујковић, предвође-
ни капитеном Аурелом Миком. 

Тако ће Новосељани после шесна-
ест година опет одмеравати снаге с
најбољим клубовима из Покрајине у
Другој лиги „Војводина”, међу којима
је и панчевачки Шах клуб „Светозар
Глигорић”. 

Новосељани планирају и омасовље-
ње школе шаха, коју води Александар

Врбљанац, како би подмладак обезбе-
дио нове успехе и у будућности. Игра-
чи најављују учешће на отвореним тур-
нирима, као и даљи озбиљан рад да би
екипа остала у форми и што спремније
дочекала нову сезону. Тако ће се наста-
вити скоро 60 година дуга традиција
неговања ове древне игре, коју су на
клупском нивоу у Новом Селу још дав-
них педесетих година прошлог века
покренули Хуго Рајс, Никола Кнеже-
вић, Мита Оморјан, Мирко Васић, Да-
нило Новаковић и Бошко Мраковић, а
касније су им се придружили Аурел
Мик, Трајан Помане, Маринко Јовић,
Паја Царина, Миша Живковић и Мића
Рaјин. Свих тих деценија Новосељани
су укупно три пута, закључно са ового-
дишњим успехом, успели да се пласи-
рају у Војвођанску лигу. М. Ј.

Голом Небојше Арбутине
Динамо славио у дербију

Железничар донео бодове
из Банатског Карађорђева

Дерби десетог кола Српске лиге група
„Војводина” одигран је у суботу, 18.
октобра, на Градском стадиону у Пан-
чеву. Пред око 200 највернијих нави-
јача Динамо је савладао Слогу из Те-
мерина с 1:0 и опет се винуо у горњи
део првенствене табеле.

Био је то меч од велике важности
за екипу коју предводи тренер Горан
Мрђа. После тријумфа у Оџацима
момцима у плавим дресовима побе-
да је била императив, јер су само
освајањем нова три бода могли да
„овере” резултат против Текстилца.
На срећу свих оних који воле Дина-
мо, то се и догодило.

„Брзи воз” је тај меч одиграо у са-
ставу: Матек, Каранфиловски, Да-
шић, Илисић, Ђушић, Секулић, Скок-
на, Јуриша, Милошев, Шалипуровић
и Арбутина, а прилику су добили и
Стојановски, Вукић и Бајић.

Од самог почетка утакмице крену-
ло се у отворену борбу, па је било
прилика на обе стране. Ипак, Динамо
је био тим који доминира и више же-
ли тријумф, па су и прилике за пого-
дак биле чешће пред голом Темери-
наца. Гол одлуке је постигнут у 25.
минуту. Капитен домаћих Новак Ша-
липуровић одлично је извео корнер, а
у шеснаестерцу Слоге најбоље се сна-
шао Небојша Арбутина, који је гла-
вом послао лопту у мрежу немоћног
голмана Рацкова.

– Ово је био веома важан меч за нас.
Успели смо да се вратимо у трку после
серије пораза, што је веома битно за
наш мали тим. Видели сте, играмо
променљиво, али то је данак неиску-
ству. Уплашио сам се у једном момен-
ту за крајњи резултат, јер смо прома-
шили много шанси. Честитам мојим
момцима на жељи и залагању, а све
навијаче молим за још мало стрпље-
ња, јер је потребно време да се млади
играчи уклопе у целину. Следи нам
дерби у Вршцу, где ћемо покушати да
остваримо добар резултат – рекао је
после утакмице тренер Динама Горан
Мрђа.

Своје навијаче су обрадовали и
фудбалери Железничара, који се над-
мећу у Војвођанској лиги група „Ба-
нат”. Они су у десетом колу гостовали
у Банатском Карађорђеву, где су до-
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Алекса Перак,
веслач:
– Мало ћу учити, а
наћи ће се времена
и за излазак и дру-
жење с другарима.
Пошто обожавам да
играм игрице на
компјутеру, нешто
времена ћу потро-
шити и на тај начин.

Жељко Грујић, 
полицијски 
наредник:
– За суботу планирам шет-
њу у природи и одлазак у
ресторан с девојком. У неде-
љу ћу се бавити израдом
презентације неопходне за
посао, а увече ћу с девојком
погледати представу „Живот
је пред тобом” у БДП-у.

Данило 
Маринковић, 
кошаркаш:
– Викендом обично
има нека утакмица;
тренирам кошарку и
један део викенда ћу
провести у спортским
активностима. Плани-
рам и одлазак код ба-
ке и деке.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Б. Петров З. Спремо

Завлачење

Нашим старијим суграђанима ништа не може да поквари добро

расположење.

Преживели су они и Милошевићеве пензије од три-четири не-

мачке марке.

Претурили су преко главе и НАТО бомбе и хиперинфлацију и

несташице и кризе...

Изборили су се они и са незапосленошћу своје деце и с мно-

гим другим невољама.

Па ће и са овим Вучићевим завлачењем руке у џеп.

Очекивање

Због најављеног смањења износа на чековима наши пензионе-

ри су у очекујућем положају.

Осећају се као окривљени који чека да му судија изрекне ка-

зну затвора.

Или као млада уочи прве брачне ноћи.

Знају шта их чека, али не знају колико ће да траје.
дуелу желе победу, а први погодак су по-
стигли у 19. минуту. Тачније, мрежу
сопственог гола погодио је дефанзивац
Јединства – Бицок, па је Железничар по-
вео с 1:0.

Иста слика је виђена и у другом полу-
времену. Било је прилика на обе стране,
а мудрији су били фудбалери „дизелке”,
који су успешно чували свој казнени
простор и из брзих контранапада вреба-
ли прилику да угрозе голмана домаћих.
Управо једна таква акција виђена је у 63.
минуту, када је „џокер” тренера Радуло-
вића Себастијан Чолак лепим ударцем
са десетак метара савладао голмана Је-
динства и довео свој тим у вођство од
2:0. У финишу сусрета домаћи су само
успели да ублаже пораз.

Фудбалери старчевачког Борца су по-
ражени и пети пут у досадашњем шам-
пионату. Они су овог пута претрпели по-
раз у Вршцу, где их је Вршац јунајтед са-
владао са 2:1.

Тренер Миљан Блазовић је домаћини-
ма супротставио тим у саставу: Луковић,
Јовановић, Војновић, Ћирковић, Вучић,
Божановић, Живковић, Ђукић, Ђаковић,
Станисављевић и Вењац.

У првом полувремену није било голо-
ва, али су Вршчани у наставку сусрета
појачали ритам, па су заслужено стигли
до победе. Браву Борца је откључао Мо-
торов у 60. минуту, а само четири мину-
та касније домаћи су повисили на 2:0.
Трачак наде да Борац ипак може оства-
рити повољан резултат у овом дуелу по-
јавио се у 73. минуту, када је Ђукић по-
стигао феноменалан гол за госте, али то
је ипак било све од Старчеваца у Вршцу.

А. Живковић

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Тренирање

Смањење пензија може довести и до масовнијих протеста.

Уљуљкивање власти да наши најстарији нису склони уличним

протестима може да завара.

Ми прогнозирамо митинге и дуге протестне шетње.

Јер, колико смо уочили, многи по парковима већ тренирају за то.

ИИЗЗММЕЕЂЂУУ  ДДВВАА  ГГООЛЛАА

МИНИМАЛАЦ ЗА ВЕЛИКУ РАДОСТ

маће Јединство победили са 2:1. По-
пуларна „дизелка” је тако још једном
потврдила да израста у модеран и јак
спортски колектив, о којем ће се тек
писати.

Синиша Радуловић, тренер панче-
вачке екипе, поверење за тај дуел по-
клонио је екипи у саставу: Митровић,
Матић, Смедеревац (Чолак), Митић,
Сарић, Стајчић, Вулетић, Текијашки,

ТТААББЕЕЛЛАА  ВВООЈЈВВООЂЂААННССККЕЕ  ЛЛИИГГЕЕ  „„ББААННААТТ””

1. ММЛЛААДДООССТТ 10 5 4 1 21:12 19

2. ББООРРААЦЦ  ((ССааккууллее)) 10 6 1 3 16:10 19

3. ККИИККИИННДДАА 10 5 4 1 10:6 19

4. ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННИИЧЧААРР 10 5 2 3 16:11 17

5. ВВРРШШААЦЦ  ЈЈ.. 10 4 3 3 11:10 15

6. ККООЗЗААРРАА 10 5 0 5 9:9 15

7. ЈЈЕЕДДИИННССТТВВОО  ((ББКК)) 10 4 2 4 15:14 14

8. ЦЦ..  ЗЗВВЕЕЗЗДДАА 10 4 2 4 15:16 14

9. ППРРООЛЛЕЕТТЕЕРР 10 4 2 4 9:12 14

10. РРААДДННИИЧЧККИИ  ((КК)) 10 4 1 5 16:14 13

11. ССЛЛООББООДДАА 10 3 3 4 13:15 12

12. РРААДДННИИЧЧККИИ  ((СС)) 10 4 0 6 11:15 12

13. ББООРРААЦЦ  ((ССттааррччееввоо)) 10 3 2 5 12:15 11

14. ББУУДДУУЋЋННООССТТ 10 3 2 5 13:18 11

15. ССЛЛООГГАА 10 2 4 4 12:19 10

16. ЈЈЕЕДДИИННССТТВВОО  ((ННББ)) 10 2 2 6 15:18 8

Тошић (Арсенијевић), Пештерац (Бо-
шков) и Благојевић.

Око 200 поклоника фудбала у Ба-
натском Карађорђеву присуствовало
је лепој фудбалској представи, у којој
су ривали играли офанзивно и ство-
рили велики број прилика. Панчевци
су од самог почетка утакмице дома-
ћинима ставили до знања да у овом

НОВОСЕЉАНСКИ ШАХ У УСПОНУ

УБЕДЉИВ ПЛАСМАН У ВОЈВОЂАНСКУ ЛИГУ


