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Ужина у школи за многе
ђаке једини оброк у току
дана

Надлежни у Градској
управи: не штедимо 
на храни

Покушајте да замислите слику на ко-
јој десеторо деце на великом одмору
у школском дворишту ужина, а оста-
ли (знатно бројнији) окупе се око њих
и гледају. Сама помисао на то оста-
вља горак укус у устима, а запослени
у Школи за основно и средње образо-
вање „Мара Мандић” Панчево то гле-
дају сваког дана. Иако им није при-
јатно да буду сведоци оваквих призо-
ра, ипак у центру приче нису они, већ
велики број деце те школе која свако-
дневно долазе на наставу празних
стомака. Оваква ситуација траје од ја-
нуара ове године, када је, како кажу
надлежни из школе „Мара Мандић”,
након осам година локална самоу-
права престала да финансира ужину
за све ђаке те образовне установе.

Од тада до краја школске године
надлежни су се довијали на различи-
те начине – храну су куповали нов-
цем намењеним за материјалне тро-
шкове установе, а добили су и хума-
нитарну помоћ од Фонда Б92 у виду
грицкалица и бомбона. Међутим, од
почетка септембра сви извори су пре-
сушили. Наставници деци помажу на
различите начине – доносе храну од
куће или им понекад купе ужину од
свог новца. Највећи проблем је у томе
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ТТЕЕММАА  ННЕЕДДЕЕЉЉЕЕ::  ЗЗААШШТТОО  ССУУ  ЂЂААЦЦИИ  ШШККООЛЛЕЕ  „„ММААРРАА  ММААННДДИИЋЋ””  ООССТТААЛЛИИ  ББЕЕЗЗ  УУЖЖИИННЕЕ??

НАСТАВА НА ПРАЗАН СТОМАК

што је, према социјалној карти шко-
ле, како тврди Бранко Куриљ, дирек-
тор школе „Мара Мандић”, седамде-
сет одсто њених ученика социјално
угрожено, што значи да њихови ро-
дитељи примају социјалну помоћ
или надокнаду за туђу негу и помоћ,
те је тој деци ужина у школи често и
једини оброк у току дана.

Питања без одговора
– Мени је као човеку најболније када
видим да нека деца једу за време од-
мора, а други их гледају. Укидање
бесплатне ужине за наше ђаке је ве-
лики проблем и не знам како ћемо га

Здраве навике у борби против
светског убице број један
» страна 8

но речено да пара за дечју ужину не-
ма – огорчено прича Бранко Куриљ.

Он истиче да је дописе о могућно-
сти разматрања те одлуке упутио
већнику за образовање, чланици
Градског већа задуженој за социјал-
на питања, бившем и садашњем гра-
доначелнику, али да одговоре још
није добио. У нади да ћемо успети да
сазнамо због чега локална самоупра-
ва више не плаћа ужину за децу оме-
тену у развоју, обратили смо се Мио-
драгу Радојковићу, већнику за обра-
зовање Градске управе Панчево.
Очекивали смо разрешење овог Гор-
дијевог чвора, а наишли смо на још

У НЕДЕЉУ ОД 8 ДО 14 САТИ 

Неће бити воде 
ЈКП „Водовод и канализација” саопштава да, због ремонта трафостаница на
фабрици за производњу воде, у недељу, 4. октобра, од 8 до 14 сати, неће би-
ти воде у целом Панчеву, као ни у Старчеву, Иванову, Банатском Брестовцу
и Омољици. Надамо се да ће наши суграђани и становници ова четири села
на време обезбедити залихе драгоцене течности. М. Г.  

угла наших градских отаца сада де-
лује као утопија.

Од представника Секретаријата за
јавне службе и социјална питања са-
знали смо и да локална самоуправа, у
складу са Одлуком о финансијској
подршци породици с децом, регреси-
ра оброке у продуженом боравку за
одређене категорије ученика од првог
до четвртог разреда у свим школама.
Прошле године на том списку је било
двадесет петоро ђака школе „Мара
Мандић”, а за ту намену је издвојено
нешто преко 2,5 милиона динара.
Према истој одлуци, деца са сметња-
ма у развоју, корисници социјалне
помоћи, малишани без родитељског
старања и свако треће и наредно дете
потпуно бесплатно користе продуже-
ни боравак. Миодраг Радојковић ка-
же да се у граду никада није штедело
на храни за децу, те се давања за ту
намену не смањују, већ се повећавају
зато што је све више деце у боравци-
ма. Он је истакао да много више деце
ометене у развоју борави у редовним
образовним установама него што их
има у школи „Мара Мандић” (сто де-
ветнаесторо ђака).

Опет остаје горак укус у устима
као с почетка текста. За сву ту глад-
ну децу, која се често доживљавају
као терет локалних и државних бу-
џета, нема новца. Они нису брига
наших властодржаца којима су сто-
маци заобљени и пуни.

И. Предић

УУЖЖИИННАА  ЗЗАА  ДДРРУУЖЖИИННУУ

Културни центар Панчево и школа „Мара Мандић” покренули су акцију

„Буди хуман, сакупи ужину за дружину”, у оквиру које ће се сакупљати

новац за финансирање ужине за ученике поменуте школе. Та образов-

на установа је постигла договор с Пекарском индустријом Панчево о ку-

повини пецива по умањеној цени од 20 динара дневно по ученику. За

сто педесеторо ђака до краја првог полугодишта неопходно је прикупи-

ти 180.000 динара. Сви људи добре воље могу се прикључити акцији и

уплатити новац на име: Школа за основно и средње образовање „Мара

Мандић” Панчево, Цара Душана 34, број рачуна 840:4652760-51/ Упра-

ва за трезор.

ННААССТТААВВАА

ИИ  ЗЗАА  ННЕЕППООККРРЕЕТТННЕЕ

Школа „Мара Мандић” образује

децу с различитим сметњама у

развоју, као и с комбинованим по-

ремећајима. Према речима Бран-

ка Куриља, она има сто деведесе-

торо ученика, а издвојена одеље-

ња постоје у Јабуци, Качареву и

Долову, док се за непокретну децу

организује кућна настава.

решити. Од јануара до сада обраћао
сам се многим институцијама, фир-
мама и познатим хуманитарним
фондовима како би нам помогли, али
нисам наишао на разумевање. Локал-
на самоуправа нам је до сада заиста
излазила у сусрет, а сада нам је усме-

јачу петљу. Наиме, у градској кући
нам је речено да локална самоупра-
ва не финансира ужину за ђаке шко-
ле „Мара Мандић” од 2013. године!
Како смо сазнали од надлежних из
Секретаријата за јавне службе и со-
цијална питања, та врста услуге је
постојала током 2012. и 2013. годи-
не, али је након тога укинута.

Правда за све
Као образложење за такву одлуку
они су навели да би било праведно
да се свој деци која су ометена у раз-
воју (нека од њих похађају и редовне
школе), као и социјално угроженој
деци у свим основним и средњим
образовним установама омогуће
исте бенефиције. Такав сценарио у
датим материјалним условима из



мљишта на којем се Багремар нала-
зи.

Свесрпски народњаци у први план
истурају аргумент да су баш они от-
крили да је ту било лоповлука, јер је
неко у међувремену покрао фосне за
шаловање бетонских греда, а арма-
туру за женску свлачионицу продао
као секундарну сировину. Па ће сада
свако моћи да пиљи када се, зарад
бављења спортским активностима,
девојке пресвлаче.

Лагодњаци тврде да је то предиз-
борна лагарија намењена наивним
бирачицама старије доби, које би
баш желеле да их неко посматра док
се свлаче, јер чак ни на „најлон пла-
жи” на то више нико не обраћа па-
жњу.

Лако су се сложили само у једном:
да ће грађанима вароши разрезати
нову таксу, како би се обезбедило
још двадесет три милиона америч-
ких долара, колико је неопходно за
куповину дасака цоловача за шало-
вање, као и осам милиона конверти-
билних јуана за увоз арматуре из Ки-
не. За ту намену биће подигнути по-
вољни кредити код светских банака,
а као гаранција ће послужити стано-
ви и друга имовина грађана Панче-
ва, уколико поменута такса затаји.

Када је почела градња поменуте
хале Багремар и колико је то до ове,
2055. године коштало, тешко могу да
се присете и наши најстарији сугра-
ђани. Уместо некада у историји врло
популарне изреке о грађењу „Скадра
на Бојани”, сада се за кашњење у
градњи и другим радовима широм
Србије употребљава пословица „те-
гле га као Панчевци депонију”.

З. Сп.

Емпатија! Стоп глади!
Када просветни радници не штрајкују због својих малих плата које
зарађују стварајући од наше деце људе, већ када јавно протестују под-
стакнути очајним, трагичним условима што је држава обезбедила за
напредак малишана са сметњама у развоју – то не сме проћи незапа-
жено. И није, недавна таква акција запослених у панчевачкој ШОСО
„Мара Мандић” привукла је пажњу јавности, мада су, засад, једини
резултати тог протеста рушење дела старог објекта, али и директора
панчевачке Дирекције (љубитељи теорија завере би рекли да је локал-
на власт једва дочекала какав-такав повод за ово друго).

Али када стручна лица и педагози из поменуте школе обзнане ин-
формацију да су деца ометена у развоју на часовима гладна јер углав-
ном потичу из социјално угрожених породица, а да држава и њена
продужена рука Град нису нашли модус да тој деци обезбеде бесплат-
ну ужину, која им је често једини оброк у току дана – то мора поста-
ти приоритет свих!

Новинари и медији морају да лају о глади, о „етиопском синдрому”
на сав глас, фактори у социјалним установама, као и у градским, по-
крајинским и државним институцијама да хитно смисле начин да се
гладни нахране, а челници донаторских фондова и добротворних
удружења, те друштвено одговорне компаније и грађани који још увек
знају шта реч емпатија стварно значи – да одреше кесе!

Сви они што се праве глуви, слепи и блесави треба да се стиде...
Сви смо ми „Марина школа”! Стоп глади! Сакупи ужину за дружину!

**  ** **
Поменусмо емпатију. Најраспрострањенија дефиниција те речи каже
да се ради о саосећању с другом особом. У нешто ширем смислу у пи-
тању је, психолози и социолози се слажу, способност доживљавања
осећања друге особе као да су наша, сопствена. У корену је потреба,
жеља да разумемо другу особу.

Искоренила се та „коренска потреба” код нас. Нема више саосећа-
ња. Свако гледа своју бу... Будућност.

Направимо један социјететални експеримент на себи: пробајмо да
се сетимо када смо се, не мисливши о томе да ли нам то ишта лично
доноси, емотивно удубили у туђ проблем. Под два, да ли смо у послед-
ње време имали осећај да баш то неко чини за нас?

Јок. Не рачунајући, наравно, најужу породицу и, евентуално, нај-
ближе пријатеље.

Погубили смо се: и изгубили и извршили емотивно самоубиство.
Без обзира на мејнстрим који каже да треба да си стрејт, у јединој
странци, умивен и опран, да само твоја бу..., будућност треба да те ин-
тересује – време је да дођемо себи.

Када човек почне да дела пошто му се накупе добре мисли, након
момента у ком га обузме минимална грижа савести – спреман је за
стварање чуда.

Не будимо чудни, самољубиви, данас уобичајени, будимо другачи-
ји, емпатични.

**  ** **
Наше јавно предузеће „Хигијена” нас сваке године у два једномесеч-
на наврата обрадује акцијом одношења кабастог смећа. Због тога су
посебно срећни власници кућа, јер само они што не живе у зградама
могу да знају каква беспотребна чуда се непрестано појављују у подру-
мима, двориштима и на таванима. Аплаузи за „Хигијену”!

Таман је раја почела да се жари и пали кад оно – керећа гованца на
све стране! Не на приватним гајбама, већ на улицама града. Свим.
Посебно је тим смрдљивим инсталацијама почаствован центар Пан-
чева.

Човек када стане у измет, мора да га растеже по бетону још неко-
лико десетина метара, како се смрад и траг не би уселили у дома-
ћинску кућу. Осећај је одвратан, као када гледаш политичара који је
прелетео.

Хигијеничари, будите емпатични, решите нам тај проблем.

речено, редакција тог недељника још
летос договорила с Домом омладине
Панчева. Образложење новог руко-
водства Дома омладине било је да се
отказују сви раније заказани програ-
ми, што се већ наредне вечери (када
је приређен један раније договорени
садржај) испоставило као лаж.

Уз то, прича се да је доскорашњи
(иначе изванредан) директор Дома
омладине Ненад Малетин смењен
јер се овог лета превише ослободио и
приредио сувише слободоуман фе-
стивал „FreeDom Art”, с гостима као
што су Кесић, „њузовци”, Биљана Ср-
бљановић... Каква дрскост! Shame on
him!

Д. М.

Тегле га као
Панчевци 
депонију

Панчево 2055. године. Док државна
влада најављује отварање новог по-
главља у преговорима за приступање
Европској унији, што би требало да
се догоди до краја ове, 2055. године,
у нашој вароши се одвија жестока
политичка полемика.

Наиме, у коалиционој градској
власти ломе се копља и таблет рачу-
нари око тога ко је заслужнији за
скори наставак радова на хали у Ба-
гремару. Свесрпска народњачка
странка тврди да је то њена заслуга,
док Лагодна добровољна партија до-
казује да је управо њен кадар омогу-
ћио наставак радова, јер је у рекорд-
ном року открио ко је власник зе-

Слобода, седам
слова

Како би лепо и лако било када би-
смо сви размишљали на исти начин,
имали једнаке ставове и афинитете,
бирали исте корифеје, читали исте
новине, учлањивали се у исту парти-
ју... Коме би у том случају уопште
било до слободе, кога би се тицало
да чује нешто другачије од званичне
политике?

Елем, могло би се помислити да
се креатори панчевачке културне
политике крећу у том правцу, пошто
неки садржаји одскора овде очи-
гледно нису добродошли. На такве
закључке упућује прошлонедељна
забрана организовања трибине „Вре-
мена” у „Аполу”, коју је, узгред буди

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Да л’ je љубав према бициклу или je пиво према бициклу?

Јок, није му ладно, тек је 30. септембар

Снимио Зоран Компар

• Посекли су храст од шестсто година, али ће на другом месту за-
садити већи, лепши и старији.
• Ајнштајн тврди да је све релативно, а ја кажем: ма, нема теорије!
• Он пије ко Рус, а пуши ко Турчин. Једном речју, прави Србин.
• Из Србије не одлазе само они који су за њу везани.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАС НИКО НЕ МОЖЕ ДА БАЦИ НА КОЛЕНА ЈЕР МИ ВЕЋ ПУЗИМО!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 1. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 



МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА

Разбити предрасуде

Јубиларни, десети пут
Фитнес клуб „Флекс” из
Панчева приредиће међу-
народно првенство у фит-
несу и боди-билдингу у су-
боту, 4. октобра, у дворани
Културног центра.

Такмичење под називом
„Србија опен Панчево 2015”
почеће већ у 16 сати насту-
пом деце која ће бити развр-
стана по старосним групама.

Свечано отварање је за-
казано за 18 сати, након
чега ће се на сцену попети
даме. Потом ће пред пу-
бликом дефиловати пер-

фектно извајана тела уче-
сника у двадесет женских и
мушких категорија, завр-
шно с боди-билдерима.
Поред спортиста из Србије,
очекују се и гости из ино-
странства, а интересантно
је да ће судијску комисију
предводити легендарни бо-
ди-билдер из Јордана –
Мустафа Мохамед, пред-
седник светске фитнес и
боди-билдинг федерације.

Разлог више да се посети
овај спектакл јесте и то што
ће улаз бити бесплатан.

Ј. Ф.

Дом здравља Панчево оба-
вештава грађане да запосле-
ни у здравственој станици у
Качареву, због радова на ре-
конструкцији тог објекта, од
понедељка, 28. септембра,
примају пацијенте у Основ-

ној школи „Жарко Зрења-
нин”. Према процени струч-
њака, радови треба да трају
70 дана, а за то време гине-
колошка, стоматолошка и
педијатријска служба неће
радити. И. П.

Међународни дан старијих
особа обележава се 1. окто-
бра, како би се нагласило ко-
лико је важно прилагодити
окружење у коме живимо по-
требама и способностима љу-
ди трећег животног доба.
Слоган овогодишње кампање
„Особе 60+, рачунајте на нас”,
како се наводи у саопштењу
Завода за јавно здравље Пан-
чево, изабран је с циљем да се
скрене пажња јавности на чи-
њеницу да ће старење попула-
ције обликовати кључне иза-
зове за развој с којима ће се
свет суочити у 21. веку. Про-
цењује се да ће до 2030. годи-
не 20 одсто светске популаци-
је бити старије од 60 година,
при чему ће те брзе промене у
старосној структури пре свега
захватити земље у развоју.

Према подацима Завода
за јавно здравље, у Јужноба-
натском округу од укупно
294.695 становника број љу-
ди од преко 65 година изно-
си 49.634 (16 одсто), а про-
сечна старост је 46 година. У

периоду од 2002. до 2011.
године у Србији је просечна
старост становника порасла
са 40,2 на 41,6 година, што
нашу земљу сврстава у једну
од најстаријих на свету.

Стручњаци напомињу да у
модерном друштву постоје
бројни стереотипи о старијим
људима. За њих се сматра да су
слаби, да су то они „чије је вре-
ме прошло”, карактеришу се
као неспособни за рад, физич-
ки и ментално спори, и сматра
се да заслужују здравствену не-
гу. Ове предрасуде, сматрају
стручњаци, могу спречити ста-
ре особе да у потпуности уче-
ствују у друштвеним активно-
стима, те је потребно радити
на промени сопствених ставо-
ва према старим људима.

Поводом Међународног
дана старијих особа Завод за
јавно здравље Панчево орга-
низоваће у четвртак, 1. окто-
бра, у Геронтолошком цен-
тру Панчево предавање за
кориснике тог дома.

И. П.

Четвртак, 1. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

АКТУЕЛНО 3

Гостују Андреа Плаци,
Ана Софреновић,
Братко Бибич 
и Јуџин Чедборн...

Идеја музичког 
сегмента јесте 
представљање 
савремених 
извођачких пракса

Наредног четвртка, 8. октобра,
у 20 сати, у Галерији Бате Ми-
хаиловића биће отворена изло-
жба „Двадесет лаких комада –
избор из италијанских стрипова
инспирисаних музиком”, коју
ће приредити Андреа Плаци,
колумниста, уредник и прево-
дилац стрип-издања. Уследиће,
од 21 сат, музичко-визуелни
перформанс „А. Кланг” Саве и
Николе Маринковића. Тиме ће
бити отворен Фестивал нове и
авангардне уметности „Нова”,
који ће у организацији удруже-
ња за промоцију културе и
уметности „КомуникАрт” од 8.
до 10. октобра угостити зани-
мљиве уметнике из земље и
света. У првом издању те мани-
фестације фокус ће бити на му-
зичким садржајима.

– Ана Софреновић, Братко
Бибич и Јуџин Чедборн су сва-
како извођачи с највећом ре-
путацијом на фестивалу, а не-
ки од њих су присутни на сце-
ни и читаве четири деценије.
Ипак, овом приликом бих
препоручила мађарски дуо
„12з”, млад састав који први
пут гостује у Србији и предста-

УСКОРО СТАРТУЈЕ ФЕСТИВАЛ „НОВА”

ФОКУС НА АВАНГАРДНОЈ 
И НОВОЈ УМЕТНОСТИ

вља занимљив осврт на могућ-
ности слободне и иновативне
импровизације у оквиру елек-
тронске музике – рекла је Мо-
ника Хусар Токин из органи-
зације „КомуникАрт”.

Како је објаснила, идеја му-
зичког сегмента фестивала
„Нова” јесте представљање са-
времених извођачких пракса,
оријентисаних ка експери-
менталном приступу и укр-
штању различитих жанрова
уметничке и популарне музи-
ке и креирању нове понуде
музичких садржаја.

– На дугорочном плану фе-
стивал „Нова” тежи да под-
стакне младе уметнике да се

баве авангардном уметношћу,
као и да промовише сарадњу
музичара и уметника различи-
тих жанровских оквира. Један
од циљева је и мотивисање пу-
блике да се боље упозна са
овом уметничком сценом и
почне редовно да посећује ова-
кве концерте и манифестације
– додала је наша саговорница.

Поред већ поменуте изло-
жбе о историји стрипа и му-
зичког перформанса Саве и
Николе Маринковића 8. окто-
бра, публика ће наредног да-
на, 9. октобра, бити у прилици
да испрати разговор с Брат-
ком Бибичем у Центру за кул-
турну деконтаминацију у Бео-

граду, као и концерте Јуџина
Чедборна од 20 сати и „12з”
од 22 сата у „Аполу”. У суботу,
10. октобра, Ана Софреновић
ће на сцени Културног центра
извести соло перформанс (20
сати), након чега на истом
месту следи (у 22 сата) кон-
церт Братка Бибича.

Фестивал „Нова” се реали-
зује под покровитељством
Града Панчева, Италијанског
института за културу из Бео-
града, Амбасаде Републике
Словеније и „Колегијума Хун-
гарикума”, а уз подршку „Вај-
ферт пива” компаније „Heine-
ken Србија”.

Д. Младеновић

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА

Измештена амбуланта

ФИТНЕС И БОДИ-БИЛДИНГ

„Флекс” спектакл

У СУСРЕТ ДЕЧЈОЈ НЕДЕЉИ

Осам дана празника за најмлађе
Седмица посвећена нашим
најмлађим суграђанима – Деч-
ја недеља – ове године почеће
5. и трајаће до 16. октобра.
Културни центар Панчева је за-
једно с партнерима и ове годи-
не у програм уврстио низ зани-
мљивих и едукативних садржа-
ја за децу. Он је представљен на
конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 29. септем-
бра, у Културном центру. Том
приликом је Немања Ротар,
директор те установе културе,
изјавио да она наставља да кроз
квалитетне садржаје негује пу-
блику од малих ногу.

– Сведоци смо да постоји
велики број представа које се
нуде најмлађем гледалишту,
али већина њих се праве ад
хок и недовољно усмеравају
дечји укус. Ми желимо да кроз
представе из наше продукције,
које су веома успешне, и дово-
ђењем озбиљних театара пока-
жемо деци шта је право позо-
риште – истакао је Ротар.

Он је додао како је веома
важно да деца науче да буду
хумана и помогну другим љу-
дима. Праву прилику за учење
солидарности малишани ће
имати током ове Дечје неде-
ље, с обзиром на то да она има
и хуманитарни карактер, јер
је новац од улазница за пред-
ставу „Мачак у чизмама”, која

ће бити одиграна 16. октобра
у Културном центру, намењен
деци из Школе за основно и
средње образовање „Мара
Мандић”.

Бранко Куриљ, директор те
школе, објаснио је да ученици
(њих сто педесеторо) од јануа-
ра ове године немају бесплат-
ну ужину коју су добијали од

локалне самоуправе током
протеклих осам година, те да
ће се новац искористити за
обезбеђивање оброка за ђаке.
Конференцији за новинаре је
присуствовао и Бојан Нико-
лић, ученик школе „Мара
Мандић” и освајач бронзане
медаље на недавно одржаној
Специјалној олимпијади у
Лос Анђелесу, који ће бити
промотер акције „Буди хуман,
сакупи ужину за дружину”.
(Опширнији текст о овој теми
објављујемо на првој страни.)

Током осам дана биће при-
ређено чак петнаест програ-
ма. Бранислав Радовановић,
уредник дечјег програма Кул-
турног центра, објаснио је да
су садржаји бирани детаљно,
тако да ће бити за сваког по
нешто – од радионица, преко
изложби, до представа и кон-
церата. (Програм Дечје неде-
ље може се прочитати на стра-
ни 12, у рубрици Културни те-
лекс.) И. П.

Клуб „Купе”, на велику радост поштовалаца тог култног
места, после летње паузе поново ће бити отворен у суботу,
3. октобра. Акција – DJ set JUST & RnB – почиње у 22 са-
та, а потом ће госте с ногу оборити „Beyonce Tribute Band”.

Током целог октобра клуб „Купе” ће емитовати есенци-
ју добре енергије. У петак, 9. октобра, наступа Бане Туба-
ћин. Сутрадан ће свирати панчевачки кавер бенд „Три-
Пут”, а посластица за посетиоце клуба биће промоција
„Јегера” с вредним наградама.

Наредне две суботе – 17. и 24. октобра – свираће трибјут
бендови: слушаћемо Балашевића и потом нумере бенда
AББA. Ноћ вештица ће све партимејкерке и сви „луди” ли-
кови, нормално, провести у клубу „Купе” уз „Loco Band”.

Будите кул и ви! Р. Т.

ОТВАРАЊЕ КУЛТНОГ МЕСТА

Ради клуб „Купе”!

Планинарско друштво „Јеле-
нак” позива све љубитеље
природе да се прикључе ре-
креативно-спортској и еколо-
шкој акцији пешачења под на-
зивом „У бојама руја”, која ће
бити одржана у суботу, 3. ок-
тобра, у пределу Делиблатске
пешчаре познатом као Чар-
дак, односно у Омладинском
насељу, удаљеном седам ки-
лометара од Делиблата.

Почетак седамнаестог изда-
ња поменуте манифестације за-
казан је за 9 сати, када ће уче-
сници моћи да се пријаве. Пола

сата касније стартоваће
Трекинг лига („Делиблат-
ски маратон”), а у 10 сати
сви остали кренуће на пе-
шачење стазама од три до
двадесет километара. Уче-
сници ће сами моћи да би-
рају маршруте, јер ће доби-
ти мапу маркираних стаза,
које спадају у категорију
лаких и безбедних за пеша-
чење. Поред тога, на про-
граму су и разне спортске, еко-
лошке и забавне активности.

Организован је и превоз из
Панчева; аутобуси ће у 7.30

кренути с паркинга хотела
„Тамиш”, а цена превоза је
500 динара. Улаз у Специјал-
ни резерват природе Чардак
износи 75 динара, а за децу из

основних школа цена је 36
динара. Обезбеђен је и ру-
чак (планинарски пасуљ са
салатом) по цени од 300 ди-
нара, који ће бити послужен
у ресторану на Чардаку.

Пријаве уз уплату могуће
су и на редовним састанци-
ма друштва „Јеленак” у До-
му омладине, четвртком из-
међу 19 и 20.30.
За све информације су заду-

жени Горан Шаренац (063/18-
02-667) и Милан Пиперски
(063/74-56-889).

Ј. Ф.

У СУБОТУ НА ЧАРДАКУ

Релаксација уз боје руја
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ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Мултикултуларност
као имиџ

Покрет социјалиста Панче-
ва залаже се за равноправ-
ност свих националних за-
једница, богатство различи-
тости, за остваривање инди-
видуалних и колективних
права, очување традиције и
националног идентитета,
али и за поштовање права
већинског српског народа.

Подржавамо конституи-
сање савета националних
мањина, као самоуправних
тела која припадници мањи-
на бирају ради заштите ет-
ничког, културног, образов-
ног и језичког идентитета.

У Панчеву 17,52 одсто ста-
новника чине припадници
националних мањина, те их
треба поштовати и уважава-
ти, уз примену и поштовање
свих законских обавеза и

ефикасно и равноправно
учешће у културном, соци-
јалном и економском живо-
ту, као и у јавним пословима.

Због свог специфичног,
мултикултуралног подручја,
чињенице да су поједине на-
ционалне мањине на овим
просторима настањене и ви-
ше од 200 година, као Сло-
ваци у Ковачици на пример,
залажемо се за очување нео-
пходних елемената иденти-
тета, вере, језика, традиције
и културног наслеђа као
примера добре праксе. Мул-
тикултуралност је тема која
у последње време све чешће
бива презентована као не-
што по чему би Војводина
могла градити препозна-
тљивост и имиџ на тржишту.

З. Сп.

Припремајући се за предсто-
јеће покрајинске и локалне
изборе, Градски одбор Српске
напредне странке је у среду,
последњег септембарског да-
на, посетио Игор Мировић,
потпредседник СНС-а и пред-
седник Савета ове партије за
Војводину. Најављујући разго-
вор с њим, Жељко Сушец, пр-
ви човек ГО СНС-а и народни
посланик, истакао је да ова
странка жељно очекује изборе
због тога што је Панчево од
владе „деспота Бојана Пајти-
ћа” годинама трпело „велику
опструкцију покрајинске ад-
министрације”.

– Налазимо се на кључној
тачки и прекретници поли-
тичког, друштвеног и економ-
ског преображаја Србије. Вла-
да и СНС лече крвоток еконо-
мије загађен посебно у перио-
ду од 2008. до 2012. године, а
зна се ко је тада био на власти
и ко је довео земљу до ду-
жничког ропства. Ми не же-
лимо да променимо покрајин-
ску владу само да бисмо сме-
нили Пајтића и није кључ у
томе, већ је кључ у томе да
променимо политику и да По-

крајинска влада не буде опо-
зиција републичкој, као и да
Војводина не буде више камен
око врата Србији. А да бисмо
то урадили морамо се окупити
око пројеката који су најва-
жнији за економски развој –
подвукао је Мировић.

За одлуку Демократске
странке да изађе из коалиција
с напредњацима у свим ло-
калним самоуправама у који-
ма су заједнички деловале,
Мировић је рекао „да се не
може људима управљати као у
луткарском позоришту”.

– Нама никада не би пало на
памет да донесемо генералну
одлуку и забрањујемо нашим
одборима да с неком политич-
ком странком сарађују. Ми та-
ко не комуницирамо с људи-
ма. Нека они наставе са тим
стаљинистичким методама, а
за нас су оне неприхватљиве –
рекао је Игор Мировић.

А на конференцији за нови-
наре, одржаној у четвртак, 24.
септембра, испред зграде ов-
дашње Опште болнице, Јован
Лазаров, покрајински посла-
ник СНС-а, осврнуо се на ста-

ње здравствених установа на
територији Војводине.

– Поред катастрофалног
стања у здравству, јавио се но-
ви проблем, а то је да у по-
следњих 20 дана не ради ске-
нер. Овде се не лече само па-
цијенти из нашега града, већ
из свих општина јужног Бана-
та које гравитирају ка Панче-
ву. Сада се само најтежи па-
цијенти упућују у Београд, ка-
ко би се тамо решио проблем
њиховог здравственог стања.
Апелујем на председника По-
крајинске владе да уместо
што шета по Србији и одржава
митинге на којима говори о
њиховој успешној политици,
обиђе нашу Општу болницу и
види какво је стање у њој – ис-
такао је Лазаров.

Он је додао и да протеклих
неколико година сви слушамо
обећања покрајинске Владе да
ће новац бити додељен Панче-
ву за завршетак зграде Завода
за јавно здравље, односно бол-
ници, чиме би се стекли усло-
ви и за адаптацију Интерног
одељења, али да се, међутим,
то не дешава.

С. П. и З. Сп.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 1. октобар 2015.
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На ванредној изборној
скупштини месног одбора
Партије уједињених пензио-
нера Србије у Долову, одр-
жаној 19. септембра, за но-
вог председника je изабран
Драгомир Грујић, a потпред-
седници су Десимир Пеште-
рац и Раде Јерковић. Пред
двадесетак присутних чла-
нова странке нови председ-
ник је обећао да ће настави-
ти досадашње залагање ове
политичке структуре, које се
огледало пре свега у бризи о
пензионерима, као и у реша-

вању социјалних проблема.
Локални ПУПС ће, колико је
то у његовој моћи, активно
учествовати и у побољшању
квалитета живота у том на-
сељеном месту, пре свега
подржавајући могућа инве-
стициона улагања.

Доловачки пензионери су
овом приликом поручили
да су спремни на сваку са-
радњу, а нарочито са удру-
жењем пензионера, пред ко-
јим је такође ускоро ванред-
на изборна скупштина.

Н. Р.

ИЗБОРИ У ДОЛОВАЧКОМ ПУПС-у

Грујић нови 
председник

Без обзира на то што је опозиција у
Србији а и у нашем граду скоро са-
свим маргинализована, у појединим
странкама се ипак не одустаје од про-
мишљања потеза које повлачи актуел-
на власт. Употреба термина као што

су додворавање, снисходљивост, не-
мар или неетичност већ и сами до-
вољно говоре о томе шта ЛДП, СДС
или ДСС, на пример, мисле о репу-
бличким и локалним владаоцима.
Немогућност озбиљнијег супротста-

вљања приликом доношења одлука у
самом парламенту надомешћује се
конференцијама за новинаре и обра-
ћањем саопштењима. Битно је да гра-
ђани ипак могу да чују и контрааргу-
менте.

ПАНЧЕВАЧКА ОПОЗИЦИОНА СЦЕНА

ПРЕВОЗ, ЗДРАВСТВО И МИГРАНТИ

Градски одбор Демократске странке Србије најоштрије је осу-
дио намеру овдашње власти, предвођене Српском напредном
странком, да насели мигранте у наш град.

„ДСС нема ништа против људи из ратом захваћених подруч-
ја који беже од метка и ножа и подржавамо их у настојању да
своју срећу потраже у богатим земљама Европске уније. Оно
што осуђујемо, јесте намера СНС-а да мигранте насели у Пан-
чево мимо воље грађана Панчева, а и против воље самих ми-
граната, који не желе овде да остану, већ желе да оду хиљаду
километара даље. Сраман је покушај Градског одбора СНС-а
да се додвори премијеру Вучићу спремношћу да мигранте на-

сели у Панчево. Колико је данас
Градски одбор СНС-а снисхо-
дљив према премијеру Алексан-
дру Вучићу, толико је јуче пре-
мијер био снисходљив према
канцеларки Ангели Меркел у
захтевима ЕУ да Србија насели
мигранте на својој територији”,
каже се у саопштењу ДСС-а.

За рат у Сирији и терор Ислам-
ске државе одговорни су НАТО и земље ЕУ, сматра ДСС, а на-
ша политика по којој „Европа нема алтернативу” довела је до
„катастрофе која може имати несагледиве последице”. Ова
странка нема ништа против тога да мигранти као руту кори-
сте наш град и позива грађане да им „помогну на том путу”,
али је против тога да се Панчево „додатно оптерети насељава-
њем миграната, против њихове воље”.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Срамна 
снисходљивост СНС-а

Социјалдемократска странка тражи да се промени лош
однос који власт има према Панчеву, што је посебно из-
ражено у области здравства и финансирања здравствене
заштите.

„Чињеница је да је на Дечјем одељењу панчевачке
болнице након пензионисања др Станише Баумана
остао само један једини пулмолог. А иста је ситуација и
с кардиологом и нефрологом на поменутом одељењу...

СДС, као одговорна политичка
партија, захтева од Министар-
ства здравља Републике Србије
да хитно одобри специјализа-
ције за сав дефицитарни кадар
на Дечјем одељењу панчевачке
болнице. Једино тако ћемо из-
бећи ситуацију да не можемо
да лечимо децу од плућних бо-
лести на почетку 21. века. Ова-
кав немар приписујемо поли-

тичким несугласицама на линији Република–Покраји-
на, јер да је другачије, нашло би се решење и пре покра-
јинских избора”, каже се у саопштењу ове странке.

С обзиром на то да је познато какав је квалитет панче-
вачког ваздуха и колики број деце пати од проблема с
дисајним органима, СДС сматра да су овакви пропусти и
„немар свих нивоа власти недопустиви, неприхватљиви
и изнад свега неетични”. И притом „сви негирају криви-
цу, а грађани Панчева трпе”, закључује СДС. З. Сп.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Они се свађају, 
а ми испаштамо

Тема конференције за новинаре Либе-
рално-демократске партије одржане у
среду, 30. септембра, била је идеја о
продужењу београдске аутобуске лини-
је број 108 и њеном уласку у Панчево.

– Ова идеја није нова, о њој се говори-
ло и раније. Ми јесмо заинтересовани да
превоз суграђана буде што квалитетнији
и јефтинији. Али ту постоји законско
ограничење које не дозвољава да бео-
градска линија улази на територију дру-
гог града. Међутим, јединствени тариф-
ни систем који је Београд предложио је
ипак могуће прилагодити закону. На
том састанку одржаном летос, Предраг

Патић, тада већник за стамбено-кому-
нална питања, предложио је да би ту ли-
нију требало да преузме АТП, јер би је-
дино тако то имало економски смисао.
Све друго било би завлачење руке у бу-
џет нашега Града и дошло би до уни-
штавња нашег градског превозника – ре-
кла је Лидија Марко, портпарол ЛДП-а.

Градска власт је, према мишљењу ове
странке, у обавези да штити интерес
АТП-а, а прихватање предложеног ре-
шења из Београда представљало би
штету због укидања једне профитабил-
не линије и „додворавање локалних по-
литичара врховима својих странака”.

ЛИБЕРАЛНО–ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Додворавање на штету АТП-а

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Војводина више неће бити камен око врата Србији

„ЛОКАЛ ПРЕС” О ГОВОРУ МРЖЊЕ

Ратни хушкачи 
дижу главу

Крајем прошле недеље на
скупу одржаном поводом
двадесетогодишњице рада
„Локал преса”, Пословног
удружења асоцијације неза-
висних локалних медија,
учесници су заједнички осу-
дили извештавање поједи-
них београдских листова.
Како су истакли, недопусти-
во је да данас насловне стра-
не новина у Србији изгледају
као деведесетих година, с

ратнохушкачким текстови-
ма пуним говора мржње.
Они су представнике власти
позвали да се јасно ограде од
оваквог начина извештава-
ња, јер се у супротном може
сматрати да подржавају та-

кав уређивачки концепт.
Учесници скупштине су
уредницима и новинарима
листова који поводом ми-
грантске кризе и о односима
с Републиком Хрватском из-
вештавају на недопустив на-
чин указали на могуће по-
следице и позвали их да се
придржавају етичких и про-
фесионалних стандарда.

Ово саопштење су потпи-
сала сва новинарска удру-

жења (УНС, НУНС, АНЕМ и
НДНВ), као и Коалиција
против дискриминације и
Коалиција за приступ прав-
ди, чије су чланице много-
бројне невладине организа-
ције и удружења. З. Сп.



– Намеравамо да у сарадњи с По-
крајином и Републиком направимо
атлетску стазу, уредимо свлачиони-
це за атлетичаре и средимо тоалете.
Ова управа „Динама” је доста учини-
ла претходних година. Реновиране
су управна зграда и трибине, које су
потом наткривене, а ми ћемо наста-
вити да уређујемо стадион. Хоћемо
да вратимо „Динамо” у виши ранг
такмичења и да подигнемо квалитет
фудбала у граду – рекао је Фаркаш.

Он је најавио да ће у склопу насто-
јања да се спортска инфраструктура
доведе у ред правно и фактички и Хи-
подром до краја године бити поново
под окриљем локалне самоуправе.
Фаркаш је изјавио да ће, према грубој
рачуници, основно одржавање стади-
она коштати око 1,8 милиона динара
годишње. Он је оценио како ће „Мла-
дост” то моћи да плаћа из сопствених
прихода, јер је 15. септембра школа-
ма фудбала почела наплата коришће-
ња терена, па тај новац више неће
ићи у приватне џепове.

Градско веће је исправило нечију
грубу омашку због које је застала ре-

ализација многонајављиваног про-
јекта ревитализације старе Вајфер-
тове пиваре. Наиме, трочланој групи
београдских архитеката, победници-
ма на конкурсу за идејно решење ре-
витализације тог објекта, исплаћена
је награда од 300.000 динара, али
није потписан уговор о томе. Сада ће
то бити учињено како би Дирекција
за изградњу и уређење Панчева мо-
гла да започне израду урбанистичког
пројекта за ту локацију и остале нео-
пходне документације.

Апотека Панчево ће од Градске
управе добити на употребу луксузни
аутомобил „шкоду суперб”, која је по
одлуци претходног градоначелника
Павла Раданова дата на продају ради
смањења трошкова локалне самоу-
праве. На оглас се није јавио ниједан
купац, па ће тај аутомобил добити
Апотека за своје потребе. Објашње-
ње је да је то једино слободно возило
Градске управе. Уосталом, апотекар-
ска установа је толико задужена да
ће јој скупа кола бити само кап у мо-
ру финансијских проблема.

Д. Вукашиновић

Од пореских обвезника
30 милиона динара за
„покривање” проневера
бивше шефице
рачуноводства

Панчевачка извршна власт усвојила
је предлог да Градска библиотека
Панчево из предстојећег ребаланса
буџета добије тридесетак милиона
динара ради намирења дуга Поре-
ској управи. Градско веће је ту сагла-
сност дало на седници одржаној у
четвртак, 24. септембра, а ради се о
дугу насталом због познатог случаја
злоупотребе бивше шефице рачуно-
водства библиотеке, која од 2010. до
2015. године није плаћала порезе на
зараде и друга примања.

Директор библиотеке Дејан Бо-
снић намерава да с Пореском упра-
вом склопи споразум о репрограму
дуга како установи не би био блоки-
ран рачун, а одлука Већа је гаранци-
ја неопходна да порезници одобре
одлагање плаћање ове обавезе. Би-
блиотека треба да добије четири ми-
лиона динара за плаћање обавеза до
истека 2015. и још 26 милиона за ра-
те које ће бити измирене до краја
2016. године.

Градоначелник Саша Павлов је
рекао како Град не би пристао да
плати дуг да се не ради о установи од
великог значаја за панчевачку кул-
туру. Додао је како ће локална само-
управа морати да размотри начине
да буџет и пореске обвезнике зашти-
ти од оваквих злоупотреба у будућ-
ности.

Већници су се сагласили с нацртом
одлуке по којој ће Градски стадион
бити враћен на коришћење Граду.
Александар Фаркаш, већник задужен
за спорт, изјавио је да је то договоре-
но са управом Фудбалског клуба „Ди-
намо”, те да се од Републичке дирек-
ције за имовину очекује да потврди
тај договор. Фаркаш је најавио да ће
стадион потом бити пренет ЈКП-у
„Младост” на управљање.

ХРОНИКА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ
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За неколико дана више ништа неће
бити као што је некад било. Бар ка-
да је реч о школству. Очекују се
озбиљне промене у овом систему, а
како је најављено, највише користи
треба да имају сами ученици. Кон-
кретно, у наредном периоду ђаци
могу да рачунају на то да ће се, по-
ред усмених и писмених задатака,
оцењивати и учешћа у различитим
пројектима. Затим, распоред пи-
смених задатака биће објављен на
огласној табли, а ученици ће оцену
моћи да поправе и на допунском
часу. Такође, укида се поклањање
оцена од одељењског већа зарад бо-
љег успеха, а наставници ће морати
благовремено да најаве писмене за-
датке. Ново је и то што ће ђаци нај-
више једном дневно моћи да имају
такве провере, а уводи се и описно
оцењивање владања током школске
године. Има и других новина. По-
лемика да ли је ово добро или лоше
за нашу децу већ је кренула, а ми
смо питали наше суграђане шта ми-
сле о томе.

ДУШАН ГОЛУБОВ, заваривач:
– Ја сам се школовао по старом си-

стему и, како ми се чини, било је ви-
ше користи од таквог деловања. Ви-
ше смо се бавили праксом, а мање

теоријом. Шта данас деци значе пе-
тице ако то што су научили не могу
или не умеју да примене у свако-
дневном животу. Свака реформа
школства требало би да има за циљ
да ученици разумеју све оно што им
се предаје и да то касније примењују
у животу.

ПЕТАР ШЕШЛИЈА, тренер:
– Док сам студирао било је про-

фесора који су држали штап у тор-
би. Да тако кажем. Нисам ни за то.
Раније смо више учили о чињени-
цама, али је било мало праксе. Сада
је потпуно другачије време. Ту су
нове технологије и треба се прила-
годити светским трендовима. Зато
се ваљда и често мењају правила по
школама.

ДАНИЈЕЛА ИВАНОВСКИ МИТРЕВСКИ,
хемијски лаборант:

– Мислим да је реч о добрим про-
менама које ће користити деци али и
целом том систему. Неће више, ко-
лико знам, бити поклањања оцена и
то ми се посебно допада. Корисно је
и што ће ђаци моћи да се припреме
за писмени задатак. Данас деца има-
ју много ваншколских активности и
треба све то ускладити, а ове проме-
не ће и због тога бити корисне.

ИВАН ТЕШИЋ,
дипломирани економиста:

– Чини ми се, на крају крајева, да ће
мало тога користити деци. Више сам
за то да се врати онај стари систем ка-
да су наставници и професори били
неприкосновени ауторитети. Недоста-
је строгоће. Све те нове повољности у
школи нису ни до сада донеле нешто
посебно, а видимо добро каква нам је
омладина данас и колико они сами
имају користи од нових правила.

АЛЕКСАНДРА ЖУТИЋ, студент:
– Морамо се прилагођавати новона-

сталим приликама. Сигурна сам да је
ове новине смислио неко ко је добро
проучио шта се данас дешава у школ-
ском систему и како може да се по-
могне ученицима. Верујем да ће ово
користити ђацима и да ће им помоћи
да лакше прођу кроз школовање.

МАРКО ПОПОВИЋ, будући фризер:
– Уколико су намере часне, онда у

потпуности подржавам све новине
које ће деци донети могућност да на-
предују. Надам се да је то стварно та-
ко. Уколико је и овог пута намера би-
ла само да се нешто мења јер тако
диктирају модерне тенденције, онда
смо сви ми у проблему.

Анкетирао С. Дамјанов

И. ТЕШИЋД. ИВАНОВСКИ А. ЖУТИЋ М. ПОПОВИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СЕ СЛАЖЕТЕ С НОВИМ ПРОМЕНАМА У ШКОЛИ?

Све што је дозвољено није и корисно

П. ШЕШЛИЈА

Бојан Пајтић се с пуним правом
здраво наједио видевши свој теле-
фонски разговор с Лидијом Удо-
вички „телепромптован” на истои-
мени портал. Касније је тај „садр-
жај”, како бисмо рекли, развикан
на све стране. Садржај, у ствари,
није важан: жалила се жена да је
тај неки Вучићев кум рекетира, ја-
ка ствар; важна је форма.

Дакле овако: није проблем у томе
што неко прислушкује телефоне
Бојана Пајтића и/или гђе Удович-
ки; обоје треба с тиме да рачунају
као нормалним. Пајтић је ем по-
крајински премијер, ем председник
опозиционе странке; Лидија Удо-
вички представља компанију на ко-
ју је премијер из неког за сада неја-
сног (није умео да објасни) разлога
љут; молим, будимо реалисти, зна-
мо где живимо и која су времена.

Проблем је, међутим, у томе што
се садржај пресретнутих разговора
(али и кришом снимљених видео-
урадака, као што ћемо видети) по-
јављује у јавности; то никако не би
смело. Постоји – или је барем по-
стојало – неко правило игре по ко-
ме обавештајни подаци те врсте не
иду у јавност, него се користе у ана-
литици и планирању. Једна је ствар
кад неки „Викиликс” или млади
Сноуден телале около државне тај-
не и сличне бруке; друга је ствар
кад такве ствари исцуре из аноним-
них извора који могу бити једино
из Служби. То се односи и на неми
филм на коме Ивица Дачић и њего-
ви најближи сарадници седе с Ми-
шом Бананом и мичу устима.

Ту, дакле, неко некога „ради”, у
жаргону Служби. Размотримо мо-

гућности: ако је истина да је тај не-
ки кум Петровић тражио два ми-
лиона еврића од гђе Удовички да
њене ветрењаче прикључи на мре-
жу ЕПС-а – а не видим зашто би
госпођа лагала – могуће је да је не-
ко поштен побеснео и пустио то у
јавност. Подсетићу да је бисзнис
са алтернативним изворима енер-
гије много добар бизнис; то смо
научили из случаја малих хидрое-
лектрана, па се ваљда односи и на
ветар: подстицаји су такви да је те-
шко одолети искушењима. Ако је
гђа Удовички љута што је не пу-
штају на тај озбиљан пашњак, мо-
жда измишља рекет; а можда кум
Петровић пази кога пушта на па-
шњак и по којој цени (знамо слу-
чајове...). Струја из алтернативних
извора најслађи су новци.

Него, вратимо се ми предмету: са-
ма околност да пресретнуте кому-
никације (и неми филмови) дођу у
јавност забрињава. То може да зна-
чи две ствари: или Службе манипу-
лишу политичарима или политича-
ри користе Службе за међусобне
подле обрачуне. И једни и други жа-
ле се једни на друге на ту тему и обе
стране су – на жалост – у праву.
Имао сам и сам неприлику да се на-
ђем у тој ситуацији, чак двапут: јед-
ном су ми поштени људи дали пре-
сретнуте комуникације скандало-
зног типа; други пут су моје пресрет-
нуте комуникације освануле у сум-
њивим новинама. Некако сам се из-
вукао, али ствар није наивна.

И немојте ми само рећи да су то
урадили богати људи „опремом
коју свако може да купи”; није то
тако лако.

Пише: Милош Васић

Шпицлови

Д. ГОЛУБОВ

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

СПАСАВАЊЕ БИБЛИОТЕКЕ

Трећа седница Одбора за здравље и
социјалну политику одржана је у
уторак, 29. септембра, у просторија-
ма Сталне конференције градова и
општина у Београду. Тема састанка
била је улога локалних савета за
здравље у имплементацији страте-
шких циљева европске стратегије за
здравље „Здравље 2020”, a седници
је председавао Саша Левнајић, заме-
ник градоначелника Панчева. Са-
станку је присуствовала и др Мирела
Петровић, чланица Градског већа за-
дужена за здравство, која је присутне
упознала са активностима панчевач-
ког Савета за здравље.

Заменик градоначелника Саша
Левнајић нагласио је да је за град
Панчево учешће на оваквом састан-
ку корисно јер је важно да и пред-

ставници локалних самоуправа ути-
чу на нова законска решења у обла-
сти здравства. Он је рекао да је пан-
чевачки Савет за здравство међу бо-
љима у Србији. Истакао је да локал-
на самоуправа треба да унапређује
примарну здравствену заштиту и да
она мора бити доступна свим грађа-
нима, али да је неопходно веће из-
двајање средстава у нашем граду за
област здравства.

Учесници састанка били су и пред-
ставници Светске здравствене орга-
низације, који су позитивно оценили
наш здравствени систем, али су ука-
зали и на његове недостатке, као што
су мањак средстава која се улажу у
здравство и лоша организација у по-
јединим установама.

И. П.

ПРЕДСТАВНИЦИ ГУ ПАНЧЕВО НА СЕДНИЦИ ОДБОРА

ЗА ЗДРАВЉЕ

Акценат на примарној
здравственој заштити



циљеве које је Европска унија
ставила пред нас, али да треба
радити на развијању саку-
пљачке мреже.

– Поменути пројекат вало-
ризације омогућио би да до-
бар део фракција што се до-
бијају третманом отпада који
се данас извози након ова-
квог третмана остане у Срби-
ји и буде овде искоришћен
као сировина. И поред воље и
жеље локалних панчевачких
власти да ново постројење
што пре крене да ради и по-
дршке која не изостаје, вели-
ки број прописа и закона нас
успорава – каже Божић и об-
јашњава да су бројна планска
документа тек у процесу из-
раде.

Како је рекао, проблем је
изградити објекте за потре-
бе рециклаже, јер планска
документа нису усаглашена
са законом који уређује
област заштите животне
средине. Божић истиче да
би и други из дијаспоре уло-
жили велика средства у срп-
ску привреду, јер су се инве-
стициони услови знатно
променили набоље, нарочи-
то у делу макроекономског
аспекта. Он сматра да је Ср-
бија, без обзира на тромост
система и неуређену и с
планским документима не-
усаглашену законску регу-
лативу, добра земља за ула-
гање из само једног разлога
– зато што овде још не по-
стоји права и здрава конку-
ренција.

З. Ст.

Третман ЕЕ отпада у
складу са актуелним
европским
директивама

Постројење за 
третман расхладних
уређаја 

Божић: „Србија је 
добра земља за 
улагање, јер нема
конкуренције”

Компанија „Божић и синови”
донела је одлуку о куповини
постројења и изградњи новог
објекта – фабрике за рецикла-
жу која ће користити тренут-
но најбољу доступну техноло-
гију (БАТ) за рециклажу елек-
тричних и електронских (ЕЕ)
уређаја. Ново постројење биће
лоцирано поред већ постоје-
ћег комплекса „ИТ рецикла-
жни центар” у Омољици, у ко-
јем „Божићи” непуних десет
година обављају исту делат-
ност.

Када оно буде почело да ра-
ди, омољички рециклажни цен-
тар биће оспособљен за квали-
тетан третман готово свих раз-
реда ЕЕ отпада, и то по актуел-
ним европским директивама.
Постројење за третман расхлад-
них уређаја купљено је од
угледне италијанске фирме
„Forrec”, која део своје опреме
производи и у нашој земљи,
што представља посебну погод-

Пред нама су тешки задаци, јер нам предстоји приватизација
и разговори с могућим стратешким партнерима.

Славица Гарчев, 
председница Самосталног синдиката „Азотаре”
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Славица Гарчев 
изабрана за време
трајања решења 
о удаљењу с посла 

Чланови Председништва ор-
ганизације Самосталног син-
диката „Азотаре” изабрали су
у понедељак, 28. септембра,
Славицу Гарчев за новог
председника те организације.
Њену кандидатуру је подржа-
ло једанаест од седамнаест
синдикалних подружница у
тој фабрици, док друга двоји-
ца кандидата нису имала до-
вољну подршку чланства да
би се у складу са Статутом
синдиката нашли на изборној
листи.

Изборе је обележило неко-
лико куриозитета. Славица
Гарчев је прва жена на челу
синдиката „Азотаре”, изабра-
на је за време трајања решења
о удаљењу с посла које је до-
нео Миљан Ђуровић, заменик
директора тог предузећа, а
поступак гласања је одржан у
просторијама Већа ССС Пан-
чева, јер због суспензије ново-
изабрана председница није
могла да уђе у фабрику.

Секретар овог синдиката по-
стао је Петар Ивошевић и он
ће фактички управљати орга-
низацијом док не буде решена
судбина њене председнице.

– Пред нама су тешки зада-
ци, јер нам предстоји привати-
зација, за коју треба да се спре-
мимо, а то подразумева и раз-
говоре које ће синдикат води-
ти са заинтересованим страте-
шким партнерима – рекла је
Славица Гарчев. 

Она је навела како је Пред-
седништво изабрало и Над-
зорни одбор, у коме су Горан
Божић, Слободан Војновић и
Предраг Гајић. Синдикалисти
су обавезни да у року од осам
дана званично обавесте по-
слодавца о овим променама
како би он сачинио решења
на основу којих ће председни-

Милана Ивовића, претходног
председника, још увек на сна-
зи. Колико је познато, договор
о решавању њиховог радног
статуса између пословодства
предузећа и врха Савеза само-
сталних синдиката Србије још
није постигнут.

Ово двоје азотараца суспен-
довани су под сумњом да су об-
манули послодавца тако што
му нису пријавили да су им
мандати истекли, него су на-
ставили да примају плате као
професионални синдикалисти.

Разговори пословодства „Азо-
таре” и највиших представника
Савеза самосталних синдиката

стоји извесна конфузија, недо-
реченост или неискреност не-
ких од преговарача.

Подсећамо да је Миљан Ђу-
ровић, заменик директора
„Азотаре”, раније сугерисао
да је дијалог настављен с
„представником синдиката
кога су изабрали за контакт, а
који није из Панчева”, не име-
нујући о коме се ради, док је
Горан Милић, председник
синдиката Војводине, напо-
менуо да он није та особа те
да очекује позив из „Азотаре”
за наставак разговора.

Једини преостали овла-
шћени преговарач Љубисав

чин и даље је једна од најчу-
ванијих тајни у Србији.
Истина, учесници првих раз-
говора обавезали су се у пи-
саној форми да неће давати
изјаве о њиховој садржини,
али је неуобичајено то што
није јасно да ли је комуни-
кација прекинута или је и
даље има и у којој форми. Да
не помињемо како је у нај-
мању руку збуњујућ утисак о
„раштимованости” и хетеро-
гености синдикалне стране,
која треба да заступа интере-
се својих чланова о чијим је
радним местима реч.

Д. Вукашиновић

ИЗБОРИ У САМОСТАЛНОМ СИНДИКАТУ „АЗОТАРЕ”

АПСУРДНА СИТУАЦИJА
ца и секретар добијати плате
док се професионално баве
заступањем свог чланства.

Није јасно како ће то изгле-
дати, јер је решење о удаљењу
с посла Славице Гарчев као
бившег секретара Самостал-
ног синдиката „Азотаре” и

Србије и Војводине о овом про-
блему почели су пре две недеље,
али нису дали никакве резулта-
те. Судећи по изјавама учесника
у овом поступку који су „Пан-
чевцу” раније били доступни, у
преговарању о судбини синди-
калиста удаљених с посла по-

Орбовић, председник Само-
сталних синдиката Србије,
остао је недоступан за меди-
је. Колико је познато, до за-
кључења овог броја није би-
ло нових састанака двеју
страна, а да ли је нешто до-
говарано на неки други на-

Обећан разговор на
„високом нивоу” 
о субвенцијама 
и будућности 
пољопривредника

Удружења пољопривредни-
ка „Панчевачки ратари” из
Долова и Аграрни форум
Панчево су тек након другог
покушаја да држави скрену
пажњу на неиспуњене за-
конске обавезе према про-
извођачима успели да доби-
ју некакав одговор. На први
захтев за разговор о исплати
овогодишњих субвенција од
6.000 динара по хектару и
регреса за гориво и ђубриво,
који касне и до пет месеци,
и о другим важним питањи-
ма, Влада Србије остала је
нема. Тек након што је Јо-
ван Негован, представник
двеју организација, у поне-
дељак, 28. септембра, однео

публичког буџета што пре
буде донет, јер мали пољо-
привредници неће имати
новца за сетву озимих усева,
која је на прагу – рекао је
Негован.

Он је додао како ће друга
тема бити стари захтев срп-
ских сељака да Влада проду-
жи рок за отплату државне
земље коју ће паори моћи да
купе – са пет на 20 година,
како би сви који су заинте-
ресовани могли да плате те
оранице из својих невели-
ких прихода.

„Панчевачки ратари” и
Аграрни форум Панчево на-
меравају да поново покрену
питање законитости обрачу-
на камата на дуг који пољо-
привредници имају за одвод-
њавање и тврде како она мо-
же бити највише 100 одсто, а
не до 689 процената, како
пише у неким решењима.

– Четврта тема је страте-
шки важна, а то је шта ће би-

други захтев за састанак на
писарнице Владе и мини-
старстава пољопривреде и
финансија, званичници су
реаговали.

Негован је рекао да се та-
да накратко састао с једним
од помоћника Снежане Бо-
госављевић Бошковић, ми-
нистарке пољопривреде, ко-
ји је обећао да ће се потру-
дити да преко Ивице Који-
ћа, шефа кабинета премије-
ра Александра Вучића, за
две-три недеље организује
састанак „на вишем нивоу”.

– Министарство пољо-
привреде је субвенције ис-
плаћивало само два дана у
мају, а онда је престало. Оно
тврди да за исплату ове по-
моћи укупно треба око 11
милијарди динара, а да су
досад поделили око 2,7 ми-
лијарди и да пара више не-
ма. Зато ћемо на састанку
затражити да ребаланс ре-

ти с домаћим произвођачи-
ма након 2017. године. Како
сада ствари стоје, бићемо
лак плен европској конку-
ренцији, јер већ сада не мо-
жемо да се носимо с њом, а
када од 2017. странци буду
могли да купују земљу у Ср-
бији, покупиће овде све што
буду могли. Зато тражимо
оснивање пољопривредне
коморе чије мишљење би
институције морале да ува-
жавају, као што је то случај у
Аустрији – изјавио је Него-
ван.

Он је најавио да се плани-
ра да на састанку у Влади
професор Мирослав Мале-
шевић, копредседник Аграр-
ног форума, изнесе предлог
како да се произвођачи за-
штите од прерађивача који
манипулацијама ценом по-
љопривредних производа
праве екстрапрофит на ра-
чун паора. Д. В.

ПАОРИ ТРАЖЕ ДИЈАЛОГ С ДРЖАВОМ

Састанак на помолу

НОВА ИНВЕСТИЦИЈА КОМПАНИЈЕ „БОЖИЋ И СИНОВИ”

Модернизација рециклажног центра
ност, јер је захваљујући близи-
ни могуће брже и јефтиније
сервисирање. Основна опера-
ција у новом постројењу подра-
зумеваће резање (средирање)
отпада на гранулате које систем
сепаратора може да раздваја
без штетног утицаја на животну
средину. Како би постигли већи

милиона евра. Директор ком-
паније Никола Егић каже за
наш лист да ће, уз добру орга-
низацију и расподелу ресурса,
тај рециклажни центар у на-
редним годинама третирати
13.000 тона годишње.

– Рециклажа је тренутно
једина индустријска грана

степен третмана, „Божић и си-
нови” су ове године инвестира-
ли и у куповину машине за ре-
циклажу катодних цеви ЦРТ
монитора. У плану је куповина
још истих машина за неколико
градова у Србији, а све с циљем
да буде смањен трошак тран-
спорта, али и ризик транспорта
ове врсте отпада.

Развити сакупљачку мрежу
Када све буде комплетирано,
укупна инвестиција у нову
фабрику достићи ће седам

која показује велики раст и
потенцијал за запошљавање,
а бити сакупљач ЕЕ отпада је
најбољи старт-ап бизнис и
захтева најмању инвестицију
– сматра наш саговорник и
позива све заинтересоване на
сарадњу. 

Прописи коче
С друге стране, Јовица Божић,
власник компаније „Божић и
синови”, истиче да Србија
има довољно прерађивачких
капацитета да може испунити

Настављено „велико спремање” у фабрици минералних ђубрива

Исправка 
информације 
о висини накнаде
за практиканте

Секретаријат за привреду
Градске управе Панчева
обавестио је јавност да ће
месечне накнаде за петнае-
сторо младих незапослених
људи из јужног Баната који
су ушли у програм спрово-
ђења професионалне праксе
у овдашњим фирмама доби-
јати месечну накнаду у бру-
то износу од 18.000 динара.

Јелена Матић, представ-
ница Министарства омлади-
не и спорта, прошле недеље
је након свечаног потписи-
вања уговора између Града
Панчева, практиканата и
послодаваца панчевачким
медијима изјавила како ће
накнада износити 25.000
динара месечно. Она је на-
поменула да није сигурна да
је то прави износ, а како ни-
ко из локалне самоуправе
тада није изнео овај пода-
так, та грешка је сада испра-
вљена.

Д. В.

ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Прави податак



Млади истраживачи Србије и
„Еко центар” из Београда су,
заједно с неколико еколо-
шких невладиних организа-
ција из Чешке и Словачке, ор-
ганизовали од 22. до 26. сеп-
тембра стручну екскурзију по
источној Чешкој и западној
Словачкој. 

Првог дана смо посетили че-
шки градић Кијов, где су нас
чланови локалне акционе
групе упознали с вишегоди-
шњим пројектом одрживог
јачања локалне заједнице у
еколошком, економском, со-
цијалном и културном по-
гледу, потпомогнутим нов-
цем ЕУ. Недалеко од Кијова,
близу села Жданице, обишли
смо заштићено подручје
природе „Рај лептира” у ко-
јем је своје уточиште нашло
стотинак врста ретких леп-
тира.

Раније је то подручје било
запостављено, тако да су доли-
не и брда прекриле инвазивне
врсте жбуња и дрвећа. Струч-
њаци из локалног Института
за примењену екологију „Даф-
не” и један заинтересовани
фармер успели су да рашчи-
сте терен и да предео врате у
стање блиско првобитном –
степу, која највише одговара
угроженим врстама лептира и
осталој флори и фауни.

Искуства других
Настављајући пут ка Белим
Карпатима, стигли смо у сео-
це Хосћећин, које има свега
230 житеља. Били смо сме-
штени у просторијама инсти-
тута „Вероника”, који органи-
зује за децу часове у природи,
стручно помаже развој малих
пољопривредних газдинстава, Ротари-клуб „Михајло Пу-

пин” и ове године oрганизује
акцију „Честитке за срећније
детињство”. Реч је о ликов-
ном наградном конкурсу за
све основце с територија
Панчева, који почиње 1. ок-
тобра. Деца ће радове за
конкурс предавати својим
наставницима ликовне кул-
туре до 21. октобра. Дело
мора бити оригинално и са-
мостално решење ученика.
Сваки ђак може учествовати
са по једним радом у било
којој ликовној техници, а те-
ма је слободна и препуштена
дечјој креативности. При-
спеле радове ће прегледати
стручни жири.

Педесет радова из ужег из-
бора биће употребљени као
мотиви за новогодишње че-
ститке и друге промо-арти-
кле и биће представљени на
изложби почетком децем-
бра. Акција „Честитке за
срећније детињство” једна је
од најстаријих акција Рота-
ри-клуба „Михајло Пупин” и
до сада је имала много успе-
ха. Хиљаде хуманитарних
честитки су помогле да се уз
помоћ спонзора обезбеде

знатна средства за разне про-
јекте за помоћ деци у овом
граду. Први корисници по-
моћи су били школа „Мара
Мандић” и дом за децу „Спо-
менак”. У склопу ове акције
чланови клуба су окречили
део фасаде, очистили олуке,
обновили расвету, санирали
телефонске инсталације и
заменили све дотрајале ду-
шеке на Дечјем одељењу
панчевачке болнице. Већи
део новца утрошеног на ову
акцију потиче од новогоди-
шњих честитки, тако да су
заправо деца из Панчева фи-
нансирала овај пројекат.
Чланови Ротари-клуба се на-
дају да ће и ове године, уз по-
дршку и помоћ добрих људи
и спонзора, успети да оства-
ре бар исте резултате као
прошле године. Ипак, кажу
да је најважније да најмла-
ђим суграђанима пруже до-
бар пример, да им покажу да
се креативност, рад и труд
увек исплате. Више инфор-
мација о самом конкурсу и
досадашњим акцијама Рота-
ри-клуба „Михајло Пупин”
може се прочитати на сајту
www.rotarypapupin.org.

Хемијски факултет Универ-
зитета у Београду, ПСС „Ин-
ститут Тамиш”, Секретаријат
за заштиту животне средине
града Панчево и Hyogo Envi-
ronmental Advancement Asso-
ciation (HEAA) приредили су
радионицу о пестицидима у
среду, 30. септембра, на
огледном пољу „Института
Тамиш”. Стручни скуп је одр-
жан као део програма „Поди-
зање капацитета за анализу и
мере смањења дуготрајних
органских загађујућих суп-
станци у Србији”, који фи-
нансира Јапанска агенција за
међународну сарадњу (JICA).

У радионици је било речи
о пестицидима, о њиховим

декларацијама и упутству за
примену, о обуци за безбед-
ну примену пестицида, мо-
ниторингу и уништавању
штеточина итд. Предавачи
су били др Нобутоши Охцу-
ка (Center for Environmental
Science in Saitama), др Јуки
Хага (Hyogo Prefectural In-
stitute of Environmental Sci-
ences), проф. др Такеши На-
кано (Research Center for
Environmental Preserva-
tion), Никола Шкрбић,
дипл. инж. пољопривредне
механизације са „Института
Тамиш”, и Маја Судимац,
дипл. инж. заштите биља са
истог института.

З. Ст.

Ученици петог и седмог
разреда ОШ „Братство–је-
динство” посетили су у пе-
так, 25. септембра, изложбу
„Додирни природу” у На-
родном музеју Панчево. То
је била идеална прилика да
ђаци учешћем у манифеста-
цији „Ноћ истраживача” на
једном месту обједине свој
авантуристички дух и жељу
за знањем. Уз подршку сво-

јих одељенских старешина
54 ученика су имала могућ-
ност да додирну музејске
експонате, али и да направе
своје парфеме, науче нешто
о ДНК ланцу јагоде и чују
причу о људској лобањи.
Како кажу, то је било узбу-
дљиво едукативно поподне,
добра „инвестиција” за раз-
вој дечје маште и интересо-
вања. З. Ст.

НАЦИОНАЛНА КАМПАЊА МЕРЕЊА РАДИОАКТИВНОГ ГАСА

Ниво радона у кући
Србија је једина земља у регио-
ну и у Европи која нема мапу
радона, природног радиоактив-
ног гаса који је Светска здрав-
ствена организација прогласи-
ла другим највећим узрочни-
ком рака плућа, после пушења.

У среду, 30. септембра, у
Вршцу је почeo 28. симпози-
јум Друштва за заштиту од
зрачења Србије и Црне Горе,
који траје до 2. октобра. На
том стручном скупу биће речи
о напретку у области заштите
од јонизујућих зрачења у на-
шој земљи, као и у региону.
Првог дана симпозијума
представници Агенције за за-
штиту од јонизујућих зрачења
и нуклеарну сигурност Србије
промовисали су национални
програм мерења радона на те-
риторији наше земље, који је
почетком ове године почео да
се реализује као део сарадње с
Међународном агенцијом за

атомску енергију и надле-
жним министарствима. Циљ
ове националне кампање јесте
да се одреди радиолошка из-
ложеност овом гасу у борави-
шним просторијама, првен-
ствено у кућама и становима
приватних лица, као и да се
пронађу подручја у Србији с
повишеним концентрацијама
овог радиоактивног гаса.

Радон је природан радиоак-
тиван гас који у организам
улази респираторним путеви-
ма, а његово штетно дејство је
потврђено у епидемиолошким
студијама, због чега га је Свет-
ска здравствена организација
прогласила другим највећим
узрочником рака плућа. Увр-
штен је и у листу главних за-
гађивача ваздуха у затворе-
ним просторијама и предста-
вља потенцијалну „опасност”
уколико не знамо колика је
његова концентрација у на-

шим кућама и становима.
Највише га има у земљишту
испод или око објекта, и то у
тлу које садржи глину и фос-
фате. Има га и у грађевин-
ским материјалима и у неким
врстама камена, а највише у
граниту. Нема га у дрвету, ста-
клу и тканинама. Овај гас мо-
же проћи кроз темеље кућа и
вентилационе отворе, а њего-
ва концентрација зависи од
конструкције зграде, квалите-
та прозора, као и од висине на
којој се стан налази. Радон у
организам улази респиратор-
ним путевима, ту се распада и
том приликом оставља велике
последице на ткиво.

Учешће у пројекту је потпу-
но бесплатно. Ово је једин-
ствена прилика да грађани
провере један од параметара
за квалитет ваздуха који уди-
шу у својим кућама и станови-
ма. Планом и програмом је

предвиђено да дистрибуција
детектора за радон почне у ок-
тобру ове године. У овај про-
цес ће бити укључени власни-
ци кућа и станова који су за-
интересовани за учешће у
пројекту. У априлу 2016. годи-
не детектори што су стајали
шест месеци у кућама и ста-
новима биће послати у овла-
шћену лабораторију, која ће
извршити њихову обраду и на
тај начин ће бити направљена
прва национална мапа радон-
ског ризика у Србији. Резулта-
ти који буду добијени у оквиру
ове националне кампање ме-
рења биће анализирани и пре-
зентовани јавности, као и по-
јединачним учесницима у
пројекту. Угрожени власници
добиће препоруке о поступци-
ма за смањење концентрације
радона у кућама и становима
у складу са измереним вред-
ностима. З. Ст.
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НОЋ ИСТРАЖИВАЧА

Додирни природу

ПОУЧАН ПУТОПИС: НАУЧИМО ОД ДРУГИХ

ЕКО-КАРИКА КОЈУ ВАЉА ИСКОВАТИ

подстиче локално становни-
штво да еколошки узгаја ау-
тохтоне врсте воћа, откупљује
јабуке и друго воће за произ-
водњу сокова и сирупа, одр-
жава тзв. мокра поља за обра-
ду сеоских отпадних вода и
сл. Сама зграда института је
саграђена као пасивна кућа,
која минимално троши енер-
гију и воду.

У селу Подкилава посетили
смо породичну фарму. Поред
узгоја говеда расе шароле то-
ком целе године под отворе-
ним небом, на околним па-
шњацима, породица држи и
коње за јахање, организује
летњу школу за ђаке и летње
кампове за спортисте. Стару
школу у непосредној близини
имања су претворили у мали
хотел са затвореним базеном
и конгресним салама и у ње-
му служе намирнице с фарме,
месе и пеку хлеб и кувају до-
маћи пекмез од шљива.

Последњег дана екскурзије
смо, у околини Братиславе,
обишли резерват природе „Ђе-
винска кобила”, где, као и у
„Рају лептира”, еколошка не-
владина организација усмере-
ном испашом коза и оваца
враћа пределу првобитна степ-
ска својства. Посетили смо ет-
но-био фарму Ступава, која је
од ботаничке баште претворе-
на у мини-фарму домаћих и
дивљих животиња, излетиште,
малу пекару, галерију дрвених
скулптура на отвореном и ми-
ни-комплекс старинских дрве-
них кућица. Фарма је у вла-
сништву једне жене која је по-
сланик у словачком парламен-
ту, иначе заљубљенице у при-
роду и традицију.

Афирмисани и неафирмисани
То је оно што недостаје Срби-
ји и Панчеву: предузимљиви
појединци и групе које држа-
ва подстиче да остваре своје
замисли у заштити животне

средине и еколошкој еконо-
мији. С друге стране, требало
би да се млади предузетници
и неафирмисани, незапосле-
ни стручњаци из разнород-
них области обуче и усаврша-
вају у писању предлога еко-
пројеката које би делом фи-
нансијски подржала ЕУ. Све
поменуте чешке и словачке
еколошке невладине органи-
зације делују на тај начин и
дугорочно „запошљавају”
своје чланове.

Предузетницима, опет, до-
бро дође помоћ младих, агил-
них и образованих људи, еко-
лошки опредељених. Можда
би онда и наша Поњавица,
Надела, Јабучки рит, Пилот-
ска школа, стара фабрика
обуће, Свилара, Вајфертова
пивара, Црвени магацин и
Потамишје заблистали новом
лепотом и одагнали чемер
што се надвио над Панчевом.

Иван Зафировић

РАДИОНИЦА О ПЕСТИЦИДИМА

Међународни скуп

Брвнара у којој обитавају они што знају шта је живот

ЛИКОВНИ КОНКУРС

Акција ротари-клуба

Пето коло државног првенства у
спортском пењању, у дисципли-
нама тежинско и брзинско, одр-
жано је у Панчеву, а домаћин је
био ПЕК Соко. У парку Барутана
за одличја су се надметала 53
такмичара из осам клубова, а у
наш град су стигли из Београда,
Ниша, Земуна и Суботице.

Такмичења су одржана про-
шле суботе и трајала су цео
дан. Чланови клуба Соко осво-
јили су 12 медаља, а најуспе-
шнији је био Михајло Шебаљ,
који је као јуниор стигао до
првог места у категорији до
шеснаест година. Наш сугра-
ђанин је био успешан и у сени-
орској конкуренцији, у којој је
зарадио сребрно одличје, а

остале медаље су освојене у
бројним другим категоријама.

Соко је имао учеснике у
свим категоријама. Неки од

такмичара су имали прилику
да први пут учествују на овако
важном догађају. Ово је важно
искуство и за клуб, који другу

годину заредом организује
овакав скуп, али први пут са-
мостално. Та спортска дружи-
на се нада да ће наредне годи-
не моћи да угости и пењаче из
околних земаља.

Следеће коло државног пр-
венства биће одржано у срп-
ској престоници у новембру, и
то у дисциплини болдер, а у
нашем главном граду у окто-
бру ће бити приређен „Трофеј
Београда” у свим дисципли-
нама. Чланови клуба Соко на-
стављају тренинге на вештач-
кој стени у парку Барутана, а
све који желе да се прикључе,
могу добити информације на
сајту soko.rs.

С. Д.

ПАНЧЕВО УГОСТИЛО НАЈБОЉЕ СПОРТСКЕ ПЕЊАЧЕ ИЗ СРБИЈЕ

Михајло Шебаљ блистао



ног предузећа Дирекција за
изградњу и уређење града
припремили су пројекат за
комплетну реконструкцију
крова и санацију зидова и
тротоара око амбуланте, а из-
вођач радова је фирма „Про
Банат”.

Здравствену станицу у До-
лову су у петак, 25. септембра,
обишле Маја Витман, дирек-
торка Јавног предузећа Ди-
рекција за изградњу и уређе-
ње Панчева, и др Мирела Пе-
тровић, чланица Градског ве-
ћа задужена за здравство. Ди-
ректорка Дирекције је преци-
зирала о каквим поправкама
је реч и истакла да је рок за
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СВЕТСКИ ДАН СРЦА ОБЕЛЕЖЕН И У НАШЕМ ГРАДУ

ЗДРАВЕ НАВИКЕ У БОРБИ ПРОТИВ
СВЕТСКОГ УБИЦЕ БРОJ JЕДАН

На превенцију 
указали и малишани
из ПУ „Дечја радост”

Све већи број млађих
пацијената с 
повишеним 
притиском и болом у
грудима

Деца из вртића „Петар Пан”
и њихови родитељи укључи-
ли су се у обележавање Свет-
ског дана срца – 29. септем-
бра. Они су имали прилику
да учествују у радионици ко-
ју је спровела Дубравка Ни-
коловски из Завода за јавно
здравља Панчево на тему
здравих стилова живота, а
потом је приређен час фи-
зичког за децу и родитеље,
који је одржао Иван Марко-
вић, педагог за физичко вас-
питање у Предшколској уста-
нови „Дечја радост”. Он је
истакао да је за децу веома
важно да се од малих ногу
баве физичком активношћу,
како би се правилно развија-
ла и заволела спорт. С обзи-
ром на то да је Иван Марко-
вић једини спортски радник
у поменутој установи, на
дванаест дана успе да обиђе
сваки од 20 вртића. Ипак, су-
штина је, како каже наш са-
говорник, да се знање прене-
се на васпитаче, али и на ро-
дитеље.

Здрави избори за срце
Према речима Дивне Андрић,
сестре на превентиви у ПУ
„Дечја радост”, сличне актив-
ности поводом Светског дана
срца организоване су и у оста-
лим вртићима, а велика мани-
фестација у Народној башти
која је била заказана за уто-
рак, 29. септембар, одложена
је због лошег времена. Она об-
јашњава да се с децом током
целе године разговара о здра-

ома су застуљенe и у нашој зе-
мљи и округу – саопштавају
доктори из Завода за јавно здра-
вље Панчево. Према подацима
те здравствене установе, у Ју-
жнобанатском округу годишње
се региструје 780–970 нових па-
цијената који су имали ин-
фаркт миокарда или нестабил-
ну ангину пекторис, а у току

Александра Гавриловић из Слу-
жбе хитне медицинске помоћи.

Ове године слоган Светског
дана срца „Здрави избори за
срце, за све и свуда” истиче
значај здравог радног окруже-
ња и места где људи проводе
слободно време.

– Важни су здрави стилови
живота, али и превенција

Пише: Драгана Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА

Универзални лек

Лук
садржи доста лековитих
материја, највише у лу-
ковици, иако се у исхра-
ни користе и стабљика и
листови. Од давнина је
познат као храна, зачин
и лек. Зависно од старо-
сти и врсте лука разли-
кују се и његове нутри-
тивне вредности, али су
лековита својства свих
врста неоспорна. Од ви-
тамина садржи витамин
Б3, Б6 и Ц, а од минера-
ла калијум, калцијум,
натријум, магнезијум,
гвожђе и цинк. Због са-
држаја Це-витамина цр-
вени лук делује као сна-
жан антиоксиданс и ути-
че на јачање организма
и имунитет, па је посеб-
но пожељна намирница
у периоду прехладе и
грипа. Лук је од давнина
познат и признат као
природни антибиотик. У
нашој народној медици-
ни сматра се универзал-
ним леком за исхрану,
али и за облоге на кожи.
Сматра се да лук регули-
ше шећер у крви, олак-

шава искашљавање, де-
лује као лаксатив, по-
бољшава рад црева, под-
стиче апетит и смањује
ниво холестерола.

Лук је и одличан диу-
ретик. Он врло ефика-
сно одстрањује течност
из организма, па се пре-
поручује оболелима од
реуматизма, артритиса,
код отежаног мокрења и
смањења функције бу-
брега. Поред тога, од-
лична је намирница
против остеопорозе, на-
рочито код старијих же-
на, које су прошле мено-
паузу. Ипак, не препору-
чује се особама са осе-
тљивим желуцем. Лук је
незаменљив састојак
многих куваних јела и
незаобилазан прилог уз
роштиљ. Као и већина
здравих намирница, нај-
кориснији је за органи-
зам уколико се конзуми-
ра у свежем облику, јер
се лековита својства пр-
жењем и кувањем знат-
но умањују. Зато вам
препоручујемо ову јед-
ноставну, али необичну
салату.

Салата с црвеним луком
ППооттррееббнноо:

Један свеж парадајз, једна црвена паприка, једна поморанџа,

једна кисела јабука, пола црвеног лука, 50 грама младог сира,

маслиново уље и суви оригано. 

ППррииппррееммаа:

Парадајз, паприку, поморанџу и јабуку очистити, па исећи на

коцкице. Помешати с маслиновим уљем. Лук сечен на колутове и

сир на коцкице поређати по површини салате. Посути ориганом.

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

вим стиловима живота и да
им се фактори ризика презен-
тују на њима близак начин.

Светски дан срца су, као и
сваке године, обележили и
Дом здравља Панчево и Пре-
вентивни центар акцијом
превентивних прегледа у Ме-
сној заједници Центар. Њој су
се придружили и запослени у
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Вежбање кроз игру – малишани у акцији

Први радови после
четири деценије

Представници локалне само-
управе и Дома здравља Пан-
чево већ две године се боре са
административним пробле-
мима у вези са објектом у ко-
јем се налази амбуланта у До-
лову, због чега је реконструк-
ција неколико пута одлагана.
Како би се добила грађевин-
ска дозвола, коју зграда нема
иако је подигнута пре четрде-
сет година, неопходно је да се
спроведу одређени радови.
Они су почели крајем августа,
а за ту намену из градског бу-
џета је издвојено десет мили-
она динара. Стручњаци Јав-

У ТОКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА АМБУЛАНТЕ У ДОЛОВУ

Кров, подови и зидови ускоро у новом руху
У оквиру програма Мини-
старства здравља „Поступа-
ње у ванредним ситуација-
ма”, уз мрежу института и
завода за јавно здравље, а
под покровитељством Свет-
ске здравствене организа-
ције, у Заводу за јавно здра-
вље Панчево биће прире-
ђен низ едукација о посту-
пањима у ванредним ситуа-
цијама. Први састанак
представника полиције,
војске, Јужнобанатског уп-
равног округа, санитарне
инспекције, Опште болни-
це, Дома здравља, Црвеног
крста и других институција
одржан је у понедељак, 28.
септембра, у Градској упра-
ви Панчева. Поменута пре-
давања организована су то-
ком недеље и за представ-
нике кризних штабова из
општина Вршац, Ковачица,
Опово, Пландиште и Али-
бунар, док ће за запослене у
Ковину и Белој Цркви еду-
кација бити спроведена у
уторак, 6. октобра.

Како је објаснила др Тања
Тодоровић, епидемиолог у
Заводу за јавно здравље и
шеф Одсека за здравствени
надзор и Одсека за незара-

зне болести, циљ поменутог
програма је подсећање
представника свих служби
које учествују у решавању
кризних ситуација на њихо-
ве обавезе и указивање на
недостатке и њихово откла-
њање како би се ризик од
угрожавања живота и здра-
вља људи у ванредним ситу-
ацијама смањио.

– Свака институција има
план поступања, али је нео-
пходно да они буду ажури-
рани како бисмо у свакој си-
туацији знали на који начин
да реагујемо. За сваку поје-
диначну ситуацију, као што
су биле поплаве прошле го-
дине или топлотни талас
овог лета, мора постојати
детаљно објашњење о мера-
ма које треба предузети –
истакла је др Тања Тодоро-
вић.

У Панчеву је у току изра-
да документа о процени
угрожености од елементар-
них непогода и других не-
срећа, а уједно се ради и на
плану заштите и спасавања.
Према речима Миодрага
Милошевића, шефа Одеље-
ња за одбрану у ванредним
ситуацијама Градске управе
Панчева, другопоменути
документ ће садржати пет-
наест мера цивилне зашти-
те, међу којима су план за-
штите од поплава и снега, и
план евакуације.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО

ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

Едукација о поступању
у кризним ситуацијама

завршетак прве фазе рекон-
струкције 27. децембар.

– У питању су инвестициони
радови који се односе на сана-
цију лименог кровног покри-
вача, замену дрвене конструк-
ције крова, која је прилично
дотрајала, и лимарске радове
– опшивке и олуке. Поред то-
га, биће адаптирани зидови,
као и темељ објекта, а попра-
виће се и тротоари око самог
објекта за потребе контроле
одвођења атмосферске воде –
истакла је Маја Витман.

Током обиласка амбуланте
др Мирела Петровић је оце-
нила да је реконструкција тог
објекта важна како за здрав-
ствене раднике, тако и за па-
цијенте. Она је додала да ће
се локална самоуправа труди-
ти да одржи континуитет у из-
вођењу радова.

Подсетимо, зграда у којој се
налази здравствена станица
већ годинама је неусловна за
рад и лечење јер су витални
делови објекта, темељи и
кров, у веома лошем стању, с
обзиром на то да поправке
нису рађене откако је она са-
грађена. Градски челници су
раније најавили да ће новац
за другу фазу санације амбу-
ланте у Долову бити обезбе-
ђен из буџета за наредну го-
дину, што значи да би мешта-
ни тог насељеног места уско-
ро могли најзад да добију
пристојно место за лечење.

Служби хитне медицинске
помоћи. Подаци из те службе
говоре да је све већи број па-
цијената с повишеним прити-
ском и боловима у грудима.

– Оно што посебно забриња-
ва, јесте да је то углавном млађа
популација, људи од четрдесе-
так година. Зато су превентивни
прегледи од изузетне важности,
како би људи преконтролисали
крвни притисак, шећер, холе-
стерол и све оно што оштећује
крвне судове и што може дове-
сти до инфаркта и других срча-
них обољења – истакла је др

фактора ризика за настанак
срчаног и можданог удара.
Потребно је елиминисати ду-
вански дим јер он повећава
ризик за оболевање од болести
срца два до три пута. Код же-
на које користе контрацепцију
чак је осамнаест пута већи ри-
зик да ће имати проблема са
срцем – објаснила је др Све-
тлана Рогожарски, начелница
Опште медицине Дома здра-
вља Панчево.

Уклонити факторе ризика
Болести срца и крвних судова
су убица број један у свету, а ве-

прошле године њих сто
седамдесетчетворо је преми-
нуло. Од инфаркта миокарда у
јужном Банату чешће оболевају
и умиру мушкарци него жене.

Сваке године од ових боле-
сти срца умре 17,3 милиона
људи, а до 2030. године број
умрлих износиће 23 милиона.
Ипак, кардиоваскуларне бо-
лести, кажу доктори, могуће
је спречити уклањањем фак-
тора ризика као што су упо-
треба дувана, неправилна ис-
храна и недовољна физичка
активност.

Једнодневни семинар за во-
лонтере Црвеног крста Панчево
одржан је у четвртак, 24. сеп-
тембра, у просторијама те орга-
низације. У тренингу је уче-
ствовало двадесеторо младих
људи из Долова, који ће заједно
с групом ученика Основне шко-
ле „Аксентије Максимовић” из
Долова учествовати у реализа-
цији пројекта Црвеног крста и

Града Панчева „Солидарност
међу генерацијама”. Према ре-
чима Јасминке Ристић, струч-
ног сарадника Црвеног крста и
координатора пројекта, циљ се-
минара је оспособљавање во-
лонтера за учешће у пројекту и
развијање и неговање међугене-
рацијске солидарности ради
подизања квалитета живота
старијих особа.

СЕМИНАР ЗА ВОЛОНТЕРЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

Подизање квалитета
живота старих

Страну припремила 

Ивана 
Предић



Захваљујући надлежнима у
граду ускоро ће трајно бити
решен проблем који је настао
због тога што Месна заједница
Младост није имала свој обје-
кат, већ је радила у изнајмље-
ним и неусловним простори-
јама.

Након бројних писама и
молби наших суграђана који
живе у том делу града Дирек-
ција за изградњу и уређење
Панчева инвестирала је
1.469.784,60 динара у рекон-
струкцију зграде у којој се на-
лазила та месна заједница.

Маја Витман, директорка
Дирекције за изградњу и уре-

ђење града, 30. септембра је
обишла место на коме се из-
воде радови. Она је саопшти-
ла новинарима да је рекон-
струкција некадашње зграде
месне заједнице у Сремској
улици на Миси почела 5. сеп-
тембра, а да би требало да бу-
де завршена до краја октобра.

Према њеним речима, до
сада су окончани радови на
електроинсталацијама, угра-
ђена је спољашна столарија,
изглетовани су и обојени пла-
фони и зидови, а завршено је
и стругање старе боје на уну-
трашњој столарији и њено по-
новно фарбање.

У току су постављање кера-
мичких плочица и израда
улазног степеништа, а прео-
стало је да се исхоблује пар-
кет, поставе санитарије, угра-
де металне решетке и офарба
фасада.

– Ова реконструкција је зна-
чајна зато што су некадашње
просторије Месне заједнице
Младост биле неусловне два-
десет година. Нама је задовољ-
ство и част што ћемо, када се
заврше сви радови, омогућити
грађанима који живе у овом
делу града да добију своје про-
сторије, које ће бити условне,
сређене и подесне за боравак и
разне активности у њима. Они
су то заслужили и надам се да
ће уживати. С обзиром на ве-
личину насеља Миса и број
становника који живе на тери-
торији овог дела града, за нас
је ово једна од приоритетних
овогодишњих инвестиција –
изјавила је Маја Витман.

Она је додала да је објекат у
коме се некада налазила Ме-
сна заједница Младост био у
власништву Града, али да ће
сада бити учињено све да ње-

гов власник убудуће буде
Скупштина МЗ Младост.

Грозда Ловрић, председник
Скупштине Месне заједнице
Младост, рекла је да је рад до
сада био отежан с обзиром на
то да је Скупштина одржавала
састанке у изнајмљеном стану
у Јастребачкој улици.

– Нисмо имали где да прима-
мо грађане и нисмо могли да се
бавимо најважнијим проблеми-
ма. Захваљујући реконструкци-
ји таква ситуација ће се проме-
нити набоље. Када радови буду
завршени, становници Мисе
могу очекивати да ће зграда би-
ти отворена сваког радног дана
и да ће у њој боравити секретар
и неко од чланова Скупштине
Месне заједнице ко ће их при-
мати. Бићемо сто посто посве-
ћени грађанима Мисе и реша-
вању проблема које они имају –
додала је Грозда Ловрић.

9ХРОНИКА

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас ко је за
вас највећи незнанац и због
чега. „Панчевац” и издавач-
ка кућа „Вулкан издава-
штво” припремили су по је-
дан примерак књиге „Кад
падну маске” Сандре Браун
за два наша читаоца или
читатељке који су најкреа-
тивније одговорили на то
питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Сама сам себи највећи
незнанац – увек када нешто
чврсто одлучим и исплани-
рам, урадим тотално друга-
чије.” 063/3100...

„Мој супруг. Иако смо већ
одавно прославили ’сребрну
свадбу’, он је за мене још
увек највећи незнанац.”
060/6672...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на
питање: „Од чега највише
стрепите?” Они ће освојити
по један примерак књиге
„Слепи миш” Јуа Несбеа.

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

„Стрепим да ће једног да-
на она проћи крај мене без
поздрава.” 064/2556...

„Највише стрепим да ми
се неко од пријатеља не по-
јави у ’Фарми’ или ’Великом
Брату’.” 064/9694...

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.

ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР КОРИСНИКА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

РАЧУНИ ТРЕБА ДА БУДУ НИЖИ

Четвртак, 1. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

Не сме да се
игнорише
појефтињење гаса

Грејање: нема
основа за ниже цене

Поводом опречних информа-
ција о цени даљинског грејања
које се ових дана објављују у
медијима Иницијативни од-
бор грађана корисника даљин-
ског грејања упутио је писмо
градоначелнику, председнику
Скупштине града, члану Град-
ског већа задуженом за кому-
налну делатност и ЈКП-у „Гре-
јање”. У њему пише:

„По ко зна који пут уочи
почетка грејне сезоне кори-
сници услуга даљинског гре-
јања не знају колико ће и на
који начин плаћати ту услугу.
На основу информације обја-
вљене у ’Панчевцу’ најверо-
ватније је да ће цена остати
иста као и током прошле греј-
не сезоне. Ми сматрамо да
она треба да се смањи због
појевтињења гаса за 25 одсто,
а зна се да у структури цене
даљинског грејања тај енер-
гент учествује са 70 одсто.
Поред тога, у формули за об-
рачунавање услуга даљинског
грејања ЈКП ’Грејање’ је укал-
кулисало потрошњу од 140
киловат-часова по метру ква-
дратном, а познато је да је по-
следње две грејне сезоне про-
сечна потрошња била 120 ки-

одсто. Корисници даљинског
грејања имају право да буду
обавештени о томе на који
начин се формира цена те
услуге, па зато тражимо од
надлежних у овом граду да
методологија обрачуна да-
љинског грејања буде тран-
спарентна”, пише у овом пи-
сму, које су потписали члано-
ви Иницијативног одбора
Славко Малиџан, Ђорђе Бе-
лић, Станоје Ћук, Миле Не-
дељковић и Радојица Раиче-
вић.

Подсећамо, директорка „Гре-
јања” Сандра Божић изјавила
је новинарима током недавног
састанка градоначелника с ди-
ректорима јавних комуналних
предузећа да ове јесени и зиме
неће бити услова за појевтиње-
ње грејања. Она је објаснила да
је прошле године „Грејање”
морало да плаћа „Србијагасу”
таксе за тзв. приступ систему и
капацитет у износу од 10 ми-
лиона динара, а да ће ове годи-
не те обавезе износити 170 ми-
лиона динара.

ловат-часова по метру ква-
дратном. У прилог томе гово-
ри податак да је и претпро-
шле и прошле зиме ’Грејање’
остварило екстраприход од
преко 100 милиона динара.
По основу смањења цене га-
са даљинско грејање треба да
појевтини за око 17 одсто, а
због смањене потрошње за
додатних 10 одсто, што зна-
чи да би рачуни који се буду
испостављали када почне
овогодишња грејна сезона,
морали да буду мањи за 27

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

А ако пријатељ уђе у
кућу „Великог Брата”?!

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Нашој редакцији ових дана су
се јавили суграђани који тврде
да су на градским улицама ви-
дели беле аутомобиле марке
„рено клио” са знаком ЈКП-а
„Хигијена”.

Према њиховим речима, у
питању су нови аутомобили,
што је за чуђење ако се узме
у обзир да је Влада Србије
крајем новембра прошле го-
дине затражила од свих јав-
них и јавних комуналних
предузећа да максимално
штеде и да смање накнаде
члановима надзорних одбо-
ра, трошкове за службена пу-
товања и репрезентацију,
трошкове за ауторске хоно-
раре и уговоре о делу, као и
све друге издатке који нису
неопходни.

У „Хигијени” смо сазнали
да је тачно да је то јавно кому-
нално предузеће купило „Ре-
ноове” аутомобиле, али да ни-
је реч о новим, већ о полов-

ним возилима, чија је цена
знатно нижа и повољнија.

У том јавном комуналном
предузећу нам је речено и да је
„Хигијена” купила те аутомоби-

ле пре пола године и да је то
учињено уз сагласност и одобре-
ње оснивача, Скупштине града.

Речено нам је и то да је ку-
повина „Реноових” аутомоби-

ла била неопходна и због за-
старелости постојећег возног
парка тог јавног комуналног
предузећа. Тај проблем је,
према речима наших саговор-
ника у „Хигијени”, немогуће
игнорисати ако се узме у об-
зир да ће ускоро почети да ра-
ди нова депонија на доловач-
ком путу, те да ће возила бити
неопходна за превоз радника.

На сајтовима за продају по-
ловних аутомобила може се
видети да се цене половних
аутомобила „клио” крећу у ра-
спону од 1.500 до највише
6.000 евра, а да могу бити и
повољније ако је купац правно
лице и уколико је заинтересо-
ван за више возила.

Стручњаци кажу да су ква-
литети „клија” поузданост,
способност да добро савлађује
лоше путеве, као и ниска по-
трошња горива, а мане су ви-
соки трошкови за поправке и
одржавање.

ТРАГОМ ПИТАЊА ЧИТАЛАЦА

Зашто је „Хигијена” купила аутомобиле?

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

Реконструкциjа МЗ Младост при краjу

У КЛУБУ „ДВОРИШТЕ” 3. ОКТОБРА

Обележавање Светског
дана животиња

Друштво за заштиту живо-
тиња „Еколибријум” обеле-
жиће Светски дан животиња
низом активности у суботу,
3. октобра, од 10.30 до 13
сати, у клубу „Двориште”. 

Ради промовисања здра-
вог начина исхране, без упо-
требе животињског меса,
посетиоци ће бити послуже-
ни веганским специјалите-
тима као што су сир и намаз
од сунцокрета, веге кулен,
кобасица и пљескавица, а од
присутних стручњака моћи
ће да добију све одговоре на
питања о понашању и здра-
вљу кућних љубимаца. 

Планирано је и дружење с
произвођачем здраве хране

„Вегетаријана” и Удруже-
њем за развој мирољубиве
пољопривреде из Сомбора.

Они који немају нијед-
ног кућног љубимца, а во-
лели би да имају, током
дружења у клубу „Двори-
ште” моћи ће да удоме не-
ку животињу. Уколико то
из неког разлога не могу да
ураде, а подржавају удо-
мљавање, моћи ће да по-
клоне храну за животиње
или добровољни прилог за
стерилизацију напуштених
животиња.

На крају дружења са чла-
новима удружења „Еколи-
бријум” посетиоци ће доби-
ти мали поклон.

У ТОКУ ВЕЛИКА АКЦИЈА ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

Одношење кабастог
смећа

Од 28. септембра до 30. ок-
тобра радници „Хигијене”
сакупљају и односе кабасти
отпад и стари намештај, белу
технику, амбалажу, ауто-ли-
марију, гуме и баштенско ђу-
бре (све осим грађевинског
шута) из свих делова града.

Ова акција се одвија сва-
ког радног дана од 7 до 15
сати, а детаљне информаци-
је се могу добити на телефо-
не 327-010 и 310-931.

У петак, 2. октобра, екипе
„Хигијене” ће поново обићи
све улице кроз које су про-
шле од почетка акције, а од
понедељка, 5. октобра, на-
стављају даље. На реду ће
бити улице Светог Саве, Ру-
жина, Кочина, Синђелиће-
ва, Браће Југовић, Југ-Бог-
дана, Милоша Обилића,
Мајке Југовића, Топлице
Милана, Косанчић Ивана,
Моше Пијаде, Нишка, Кра-
љевачка, Ивана Милутино-
вића, Стевице Јовановића,
као и Машинска школа.

Дан касније, 6. октобра,
радници „Хигијене” чистиће
насеље Тесла, као и улице
Ослобођења, Лава Толстоја,
Милке Марковић, Кнеза Ми-
хаила Обреновића, Чумиће-
ву, Јосифа Маринковића, Ак-
сентија Максимовића, Др
Марије Прите, Петра Кочи-
ћа, Радоја Домановића, Гра-
ничарску, Пере Сегединца,
Стеријину, Милоша Обрено-
вића, Стевана Шупљикца,
као и железничку станицу
Предграђе и школе „Исидора
Секулић” и „Ђура Јакшић”.

У среду, 7. октобра, на ред
ће доћи насеље Војловица,
улице Спољностарчевачка,
Јаношикова, Светозара Мар-
ковића, Шандора Петефија
и Братства–јединства, као и
истоимена основна школа.

У четвртак, 8. октобра, ак-
ција ће поново обухватити
насеље Војловицу, као и
улице 7. јула, Јанка Чмели-
ка, Добровољачку, Гробљан-
ску, Борачку и Пољску.



Којим казнама се санкцио-
нишу коришћење и растура-
ње опојних дрога, а којим
насилничко понашање и на-
сиље у породици? Како се
суди малолетницима који
почине неко кривично де-
ло? Да ли је у порасту број
деце која су била жртве на-
сиља?

Ово су само нека од пита-
ња која су интересовала гру-
пу ђака из Економске шко-

ле и Гимназије који су 25.
септембра посетили Основ-
но и Више јавно тужила-
штво у оквиру акције „Отво-
рени дан”. Она је покренута
да би се рад тужилаштава
приближио јавности.

Ученицима Економске
школе и Гимназије омогу-
ћено је да посете неке про-
сторије у Вишем и Основ-
ном суду и тужилаштвима,
а о највећим изазовима у
борби против криминала
говорили су им заменик ви-
шег јавног тужиоца Оливе-
ра Секулић Шошдеан и
основни јавни тужилац Ана
Боровић.

– У протеклих годину дана те-
жиште нам је било на унапре-
ђивању наше оперативне спо-
собности и јачању наше улоге
у систему одбране. Захваљују-
ћи доброј организацији и не-
себичном залагању командног
кадра, као и свих припадника
јединице, реализовали смо
преко хиљаду гађања, курсева
и више десетина вежби специ-
јалистичке обуке. Тешка ма-
теријална ситуација је имала
утицај, али нас није спречила
да изнађемо најбоља решења
и да реализујемо најсложени-
је облике обучавања, о чему
говоре позитивни резултати
које смо постигли – изјавио је

командант Специјалне брига-
де бригадни генерал Зоран
Величковић на свечаности по-
водом празника те јединице
која је одржана 29. септембра.

Он је као позитивну праксу
навео и то што је Специјална
бригада ради стицања нових
знања често имала заједничку
обуку с припадницима других
јединица Војске Србије и коле-
гама из специјалних јединица
полиције. Рекао је да је та обука
обострано корисна и да је из го-
дине у годину све садржајнија.

Величковић је истакао да је
Специјална бригада успешно
представљала нашу државу и
војску и у иностранству, те да

је наставила сарадњу са слич-
ним јединицама у околним др-
жавама. Подсетио је да су при-
падници Специјалне бригаде
одржали једну заједничку ве-
жбу с руским специјалцима на
територији наше државе, а јед-
ну с руским и белоруским ко-
легама на територији Русије.

– Специјална бригада је
учествовала и у мултинацио-
налним војним операцијама
Уједињених нација и Европ-
ске уније од Централноа-
фричке Републике до Сома-
лије. Ту смо показали висок
ниво професионализма и до-
казали да смо с разлогом це-
њени – додао је Величковић.

Он је рекао и да ће Специјал-
на бригада наставити да инси-
стира на доброј селекцији људи
који су заинтересовани да раде
у њој. Додао је да су припадни-
ци Специјалне бригаде постиза-
ли добре резултате на спорт-
ским такмичењима и да су били
изузетно ангажовани у спасава-
њу унесрећених након поплава
и других природних несрећа.

У име врха Војске Србије
припадницима Специјалне
бригаде је празник честитао ко-
мандант Копнене војске гене-
рал-потпуковник Милош Мак-
симовић, а обратио им се и Зо-
ран Тасић, начелник Јужноба-
натског округа.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Четвртак, 1. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

10 ХРОНИКА

У ПОСЛЕДЊЕ ВРЕМЕ НА УЛИЦАМА И ПУТЕВИМА

БИЦИКЛИСТИ СВЕ ЧЕШЋЕ СТРАДАЈУ
За већину удеса 
криви 
аутомобилисти, али
ни возачи 
двоточкаша нису без
одговорности

Забрињавајући 
подаци о броју 
повређених на 
територији Панчева

Мушкарац из Старчева који је
возио бицикл погинуо је на
лицу места у саобраћајној не-
срећи која се догодила 25.
септембра у касним попо-
дневним часовима у Војлови-
ци, на раскрсници Борачке
улице и Улице Шандора Пе-
тефија.

На њега је налетео аутомо-
бил BMW, чији је возач саче-
као да полиција стигне на ме-
сто удеса. Након доласка де-
журног тужиоца обављен је
увиђај како би се утврдило
због чега је дошло до овог тра-
гичног догађаја. Док је увиђај
трајао, саобраћај у том делу
Војловице био је блокиран.

У размаку од само два месе-
ца то је трећи удес на терито-
рији Панчева у којем су тешко
повређени или су страдали би-
циклисти. У саобраћајној не-
срећи која се догодила 27. јула
око 14 сати код „Авив парка”
тешко је повређен бициклиста
Иван Т. (рођен 1974).

Према речима очевидаца,
ударио га је аутомобил марке
„пасат караван”, а бицикл је од
силине удара одлетео десетак
метара од места удеса. Након
доласка екипе Хитне помоћи
утврђено је да је Иван Т. задо-
био потрес мозга, као и повре-

де главе и десног рамена, због
чега је одмах пребачен у Ур-
гентни центар у Београду.

Пре две недеље, 17. септем-
бра, на Јабучком путу се дого-
дио још један саобраћајни
удес у коме је страдао бици-
клиста. Општинско јавно ту-
жилаштво поднело је кривич-
ну пријаву против возача ау-
томобила Н. В. из Качарева
зато што је налетео на Срећка
Миленковића (1953) из тог
села, који је возио бицикл, и
на лицу места га усмртио.

Према статистичким пода-
цима Агенције за безбедност
саобраћаја, број бициклиста
који су страдали у саобраћај-
ним удесима на територији
Панчева током последњих не-
колико година није забриња-

вајући (2007. године – шест
бициклиста, 2008, 2009. и
2010 – ниједан, 2011 – два,
2012 – један, 2013 – два). Ме-
ђутим, подаци о броју повре-
ђених знатно су неповољнији:
2007. године било их је 36, го-
дину дана касније чак 47, а
2009. године – 30; 2010. повре-
ђено их је 13, 2011. године –
24, 2012 – 25, а 2013 – њих 18.

Ситуација је забрињавајућа
ако се узме у обзир податак да
је у целој Србији током про-
шле године у саобраћајним
несрећама погинуло 50 бици-
клиста. У 50 процената тих
удеса они су изгубили животе
у вечерњим часовима, због
чега је предложено да се из-
менама Закона о безбедности
саобраћаја пропише обавеза

бициклиста да носе светлоод-
бојне прслуке.

Иако су за велики број сао-
браћајних несрећа у којима
су страдали бициклисти били
криви возачи, ни друга стра-
на није без одговорности.
Према подацима МУП-а Ср-
бије, саобраћајна полиција је
током прошле године казни-
ла 882 бициклиста због тога
што су возили под дејством
алкохола.

Када се томе дода да бици-
клисти често неопрезно возе и
претичу, немају светло у ве-
черњим часовима, нагло скре-
ћу и возе преко зебри на пе-
шачким прелазима, јасно је да
су и сами били криви за број-
не несреће у којима су уче-
ствовали.

ЗАВРШЕНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА ЈАВНИ ТУЖИОЦЕ

Једини који могу наређивати полицији
Крајем прошле недеље исте-
као је рок за пријављивање за-
интересованих на оглас за из-
бор првих људи у тужила-
штвима за организовани кри-
минал и ратне злочине, као и
тужилаца у градовима широм
Србије.

Иако је међу заинтересова-
нима за ту дужност највише
оних који већ обављају тужи-
лачку функцију, предвиђено
је да они, уз неопходну доку-
ментацију, доставе и програ-
ме за унапређивање рада ту-
жилаштава која предводе.

Након разматрања тих про-
грама Државно веће тужилаца
ће саставити прелиминарну
листу кандидата који су испу-
нили све критеријуме и доста-
виће је Влади Србије. Коначну
одлуку донеће посланици На-
родне скупштине Србије на
једној од наредних седница.

Треба да буде изабрано 85 ту-
жилаца, највише од реформе
правосуђа која је спроведена
2010. године, а они ће се бира-
ти на рок од шест година.

Важност тужилаца за наш
правосудни систем и њихов
значај у борби против крими-
нала најбоље се види из тога
да се од 2013. године у читавој

Србији примењују тзв. тужи-
лачке истраге.

То значи да су јавни тужио-
ци овлашћени да руководе
предистражним поступком,
одлучују о почетку кривичног
гоњења осумњичених или од-
лагању тог поступка, спроводе
истражне поступке, закључују
са осумњиченима споразуме о

сведочењу и признању криви-
це, подносе жалбе итд.

Када се томе дода да припад-
ници полиције не могу предузе-
ти ниједну радњу док то од њих
не затражи јавни тужилац, или
је, ако су је сами иницирали, не
одобри, много је јасније колики
су значај и моћ оних који оба-
вљају тужилачку функцију.

Подсећамо, на челу Вишег
јавног тужилаштва у Панчеву
од почетка 2010. године налази
се Гордана Чолић, која је на ту
функцију дошла с места судије
Трећег општинског суда у Бео-
граду, уместо дотадашњег ту-
жиоца Милана Нишкановића.
Дужност основног јавног тужи-
оца такође од почетка 2010. го-
дине обавља Ана Боровић, која
је претходно радила у Трећем
општинском тужилаштву у Бе-
ограду. На том месту је замени-
ла Бранку Вучковић.

Највећи проблем неопрезна вожња, претицање, нагло скретање...

СПЕЦИЈАЛНА БРИГАДА ПРОСЛАВИЛА СВОЈ ПРАЗНИК

Узданица Војске Србије

ИДУЋЕГ УТОРКА У ГРАДСКОМ ПАРКУ

Борци обележавају 
6. октобар

Полагањем венаца на спо-
менике народним херојима
у Градском парку чланови
Градског одбора Удружења
бораца НОР-а обележиће и
ове године 6. октобар, дан
када је Панчево ослобођено
од нацистичке окупације
1944. године.

Окупљање је заказано за
10 сати, у просторијама тог
удружења, које се налазе у
Улици др Светислава Каса-
пиновића 1, а церемонија у
Градском парку почеће у
11.15. Поред представника
Удружења бораца НОР-а,
венце на споменике ће по-
ложити и представници
Градске управе, Војске Ср-
бије, удружења и организа-
ција које делују под окри-
љем Удружења бораца и
многи други. 

На церемонији ће гово-
рити председник Удружења
бораца Тодор Тоша Стоја-
новић, заменик градона-

челника Панчева Саша Лев-
најић и други.

Удружење бораца НОР-а
наставља обележавање 6.
октобра као дана ослобође-

ња Панчева због тога што
његови чланови сматрају да
је одлука ранијих градских
власти да се та традиција
прекине била неоправдана
и погрешна.

ПРОШЛОГ ПЕТКА 

Средњошколци 
посетили суд

Поштована редакцијо, обра-
ћам се поводом текста у про-
шлом броју „Панчевца”, под
називом „Џипси вицешам-
пион Војводине”.

Како пише ваш новинар
(А. Ж.), на такмичењу у ку-
вању рибљег паприкаша и
рибље чорбе, познатијем
као „Златни котлић Војво-
дине”, које је одржано у Де-
роњама, „учествовало је око
20 екипа, које су се за то
надметање углавном квали-
фиковале као победници
градова и општина у нашој
покрајини”. Е, управо ту ле-
жи проблем. Одговорно твр-
дим да тих квалификација у
Панчеву није било, а наш
град је ипак имао своје
представнике, чији је одла-
зак финансирала Туристич-
ка организација Панчева.

С обзиром на то да је ова
манифестација под покрови-
тељством Туристичке органи-
зације Војводине, а да је по-
бедницима у Дероњама награ-
де уручио директор Туристич-
ке организације општине Оџа-
ци, намеће се констатација да
је то, у ствари, било такмиче-
ње туристичких организација
градова и општина Војводине,
јер како другачије протумачи-
ти чињеницу да је панчевачки
ТОП на своју руку одабрао по-
јединце из Панчева који ће
представљати наш град на
овом важном надметању.

Даље, судије су биле из
Кикинде, Апатина и Панче-
ва, а трофеји са „Златне вар-
јаче” су отишли управо у
поменуте градове. Случајно
или не? Како се наводи у
поменутом тексту, „попу-
ларни Учитељ је имао исти
број бодова као и трећепла-
сирани такмичар, али му је
бронза измакла на прегла-
савање судија”. Наравно,
када је већ један пехар сти-
гао у Панчево (освојио га је
Јован Недељков Џипси у ку-
вању паприкаша), није мо-
гао и други. Буразерски од-
носи? Или што би рекао
Ђенка у „Маратонцима”:
„Ти ћеш сутра, куме...”

Овим путем не желим да
отварам никакав рат јер, како
је рекао наш нобеловац Иво
Андрић – „Дођу тако времена
када памет зашути, будала
проговори, а фукара се обога-
ти”, али желим да истакнем
да Туристичка организација
Панчева ни прошле, а ни
претпрошле године није одр-
жавала квалификације за
„Златни котлић Војводине”, а
опет је слала своје представ-
нике.

Има у нашем Панчеву
још кувара аматера, поре-
ских обвезника, од чијег
новца се ТОП такође фи-
нансира. Мислите о томе.

Име и адреса
познати редакцији

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ЏИПСИ ВИЦЕШАМПИОН

ВОЈВОДИНЕ”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4628

Кога финансира
ТОП?



Крајем августа и почетком
септембра урађен је велики
посао на далеководима који
преносе електричну струју
преко Дунава и њоме снабде-
вају јужна панчевачка села и
велики део града. Том прили-
ком су замењени проводници
и овесна опрема (изолаторски
ланци и арматура за качење
на стубове) у прелазном зате-
зном пољу, у распону од 1.200
метара и дужини од преко два
километра.

Заслуге за то припадају бео-
градском предузећу „Енерго-
пројект опрема”, пре свега мон-
терским и стручним екипама,
као и радницима „Енергомон-
таже” из Београда и ветеранима
фирме „Минел – далековод”.
Поред осталих, као шеф гради-

лишта био је ангажован и Ми-
лан Срећковић из Омољице.

– Радове смо обављали у пе-
риоду од 28. августа до 19. сеп-
тембра, када је на далеководи-
ма снаге 220 и 400 киловолти,
од разводног постројења „Бео-

град 8” у Лештанима до тра-
фостанице „Панчево 2”, ком-
плетно замењено све што је
неопходно за несметани пре-
нос струје, рачунајући и про-
воднике оштећене у бомбардо-
вању 1999. године. Реч је о нај-

вишем нивоу снабдевања стру-
јом и изузетно комплексном
послу. Примера ради, само је-
дан проводник у затезном по-
љу на прелазу далековода пре-
ко Дунава од Винче ка атари-
ма између Иванова и Старче-
ва, код такозване црвене пум-
пе, тежак је око 17 тона. Из тог
разлога радове су обезбеђива-
ле три барже, а речни саобра-
ћај је био блокиран у већем де-
лу дана. По завршетку овог по-
сла наш енергетски систем је
апсолутно обезбеђен – истакао
је Срећковић.

Инвестиција је била „те-
шка” око пет милиона евра; на
материјал су отпале две пети-
не наведене суме – проводни-
ци су норвешке производње, а
опрема је из Русије.

СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: По на-
логу Месне заједнице фир-
ма „Трио пројект” завршава
пројекте за асфалтирање
улица Моше Пијаде, Жики-
це Јовановића, Поњавичке,
као и за паркинг испред
српске православне цркве.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Про-
шлог викенда је одржана
централна прослава вели-
ког јубилеја – 250 година од
оснивања места. Том при-
ликом су приређени бројни
и разноврсни програми.

ДДооллооввоо::  Удружење винара и
виноградара „Свети Три-
фун” је протеклог викенда
трећи пут организовало ма-
нифестацију под називом
„Берба грожђа”. Промоција
часописа „Видело” биће
одржана у четвртак, 1. ок-
тобра, од 17 сати, у Дому
културе. Наредног дана од
16 сати биће изведена дечја
представа под називом „За-
леђено краљевство”. Удру-
жење бораца из свих ратова
у суботу, 3. октобра, од 10
сати, одржаће комемора-
тивну седницу поводом да-
на ослобођења села.

ГГллооггооњњ:: Месна заједница је
расписала јавну набавку за
изградњу паркинга испред
школе. Монодрама Јовице
Јашина под називом „Има

једна земља” изведена је у
суботу, 26. септембра, у До-
му културе. На истом месту
је у уторак, 29. септембра,
изложбом радова под нази-
вом „Папир као тачка доди-
ра” ликовних уметница Иве
Јосифове (Кавадарци) и
Снежане Манасић (Панче-
во) окончана манифестација
„Дани македонске културе”.

ИИввааннооввоо::  Инсталиран је си-
стем видео-надзора на
школским објектима и тере-
нима, за шта је локална
образовна установа добила
око триста хиљада динара од
Покрајинског секретаријата
за образовање. Ускоро треба
да почну радови на адапта-
цији фискултурне сале.

ЈЈааббууккаа:: У току су радови на
уређењу пијаце. Прошлог
викенда грађани су добро-
вољно учествовали у поста-
вљању двадесет пет канти за
смеће по селу. Меморијал-
ни турнир у малом фудбалу
поводом смрти штићеника
Дома за ЛОМР „Срце” у Ја-
буци Милана Милутинови-
ћа одржан је у суботу, 24.
септембра, а у среду је та
установа обележила славу.

ККааччааррееввоо:: Месна заједница је
донела одлуку да, почев од 1.
октобра, комплетан простор
уступи локалној амбуланти,
зато што почиње комплетна
реконструкција тог објекта,
која ће трајати седамдесет
дана. У том периоду неће
функционисати гинеколо-
шка, педијатарска и стомато-
лошка служба. За то време ће
технички секретар своје ду-
жности обављати у Дому кул-
туре.

ООммоољљииццаа:: Удружење грађа-
на „Наша Поњавица” одржа-
ло је састанак на којем је
усвојен план и програм рада
за наредну годину. У центру
села је отворена нова пекара
под називом „Квас”. Дечја
представа „Обеликс и Пипи
полазе у школу” биће изве-
дена у петак, 2. октобра, од
11 сати, у Дому културе.

ССттааррччееввоо:: Изложба акварела
Зорана Михајловића, слика-
ра из Београда, отворена је у
четвртак, 24. септембра, у
галерији „Боем”. На конкур-
су Министарства омладине
и спорта под називом „Мла-
ди су закон” Одред извиђача
„Надел” добио је новац за
уређење платоа Дома култу-
ре, окренутог према парку.

Прегажени јазавци су све
чешћа слика на путу Панче-
во–Брестовац, тачније на
деоницама од Надела до
улаза у Омољицу и око ка-
нала Бегеј. То посебно важи
за јесење доба, у периоду
бербе кукуруза, када ова
штеточина обично ноћу из-
лази по оброк, прелази пут
и тако настрада. Један од
њих, тежак око 30 килогра-
ма, натрчао је на точкове у
суботу, 26. септембра, у по-
одмаклим сатима.

Јазавац је до пре десе-
так година био редак гост
на овим просторима, али
се у последње време на-
множио и нашао уточи-
ште на пшеничним пољи-

ма уз обале Надела и Поња-
вице.

Овај сисар углавном је ак-
тиван ноћу, може бити и са-
мотњак и живети у клану од
петнаестак јединки. Има
слабији вид, али добар слух
и још боље чуло мириса, као
и снажан угриз и оштре кан-
џе. Раздражљиве је природе,
нарочито када брани младе;
не преза да нападне много
веће животиње, па ни чове-
ка, те га се треба клонити.
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Преко шест милиона
за рурални развој

Од манифестација 
до уређења обала

Град Панчево у овом тренутку
на неколико начина подржава
рурални развој, као и рад ор-
ганизација чији је циљ уна-
пређење живота на селу.

Пре неколико месеци распи-
сан је први јавни позив за
(су)финансирање пројеката из
поменуте области, а на конкур-
су су прошла тридесет два
удружења, од којих велики број
потиче из сеоских средина.

И трактори и ловишта
Многе активности широког
дијапазона финансиране тим
новцем већ су реализоване.
Међу њима је „Тракторијада”
у организацији удружења „Но-
восељанки паори”, а за изло-
жбу модерне механизације и
интересантне програме издво-
јено је 250.000 динара. Три
пута мања сума припала је
„Доловкама” за недавно успе-
шно организовану „Штрудли-
јаду”, док су „Сосе” из Бре-
стовца добиле 165.000 динара
за чувену „Паприкијаду”. Не-
што мање (150.000) следовало
је доловачком Удружењу ви-
нара и виноградара за „Трећу
бербу грожђа”, која је уприли-
чена протеклог викенда.

Међутим, нису само мани-
фестације у фокусу. Рецимо,
ивановачки паори добили су
путем истог конкурса 250.000
за уређење обале Дунава (не-
давно су организовали „Ри-
барске дане и ноћи” за иден-
тичну своту), а толико је при-
пало и Удружењу грађана
„Наш Тамиш” из Јабуке за
промоцију заштите животне
средине, тачније за довођење
у ред плажа на банатској реци
на коју се ово место наслања.

Град се трудио да оснажи и
организације које окупљају
припаднице лепшег пола
(„Омољчанке” и „Новосељан-
ке/Boboacele”), културно-
-уметничка друштва („Жи-
сел”, „Боназ Шандор” и „Весе-
лија”), старчевачке извиђаче,
јабучке винаре и виноградаре,
глогоњске повртаре... Нису
запостављене ни потребе ло-
ваца, па је на текуће рачуне
друштава из Качарева, Новог
Села и Омољице „легло” по
сто хиљада динара за улагања
у повећање фонда дивљачи у
њиховим ревирима, док је
старчевачка „Јаребица”, по-
ред наведеног, на конкурсу
освојила још „стотку” за уре-
ђење свог ловишта.

Даме у фокусу
Неки догађаји се тек очекују,
попут „Глогоњске јесени” (по-
пуларне „Купусијаде”), а ускоро
би требало да буде реализован и
пројекат Женске мировне групе
(ЖМИГ) из Панчева под нази-
вом „Женска радиност није на-
ивност!”. У питању је одлазак
по седам-осам представница

појединих удружења жена, ме-
ђу којима је и пет са села (Омо-
љица, Ново Село, Старчево,
Брестовац и Долово), на седми
Сајам стваралаштва жена Вој-
водине 10. октобра у Бачкој Па-
ланци. Реч је о догађају који се,
поводом Међународног дана
жена са села, сваке године одр-
жава у другом месту, а прошло-
годишње издање окупило је не-
вероватних сто шездесет осам
удружења из целе покрајине.
Захваљујући поменутом про-
јекту, биће обезбеђени превоз и
покривени трошкови.

Када је реч о припадницама
нежнијег пола, тренутно је,
под сводовима Градске управе,
у току још једна активност: на-
стављена је информатичка
обука за жене са села. Прошле
године одржан је први циклус
предавања, који је финансирао
Покрајински завод за равно-
правност полова, када је осно-
ве рада на рачунарима учило
четрдесет осам жена, а савла-
дало их је њих четрдесет две.
Поменута војвођанска инсти-
туција одобрила је продужетак

пројекта, па су почетком сеп-
тембра полазнице наставиле
са унапређивањем информа-
тичких знања, што ће чинити
све до средине октобра.

И то није све. Према речима
запослених у градском Секре-
таријату за пољопривреду и ру-
рални развој, баш ових дана за-
седа комисија задужена за ода-
бир пројеката на основу другог
јавног позива, односно мера
које је формулисала локална
самоуправа с циљем да се
оснажи рад постојећих и фор-
мирају нова удружења на селу.

За ову намену предвиђено је
укупно два и по милиона дина-
ра, а максимални износ по јед-
ном пројекту је двеста педесет
хиљада динара. Комисија је већ
утврдила да је двадесет седам
пријава регуларно што се тиче
документације, а сада се обавља
селекција на основу усклађено-
сти с циљевима конкурса.

Упркос немаштини, ове го-
дине је изгледа сасвим довољ-
но подстицаја за развој ци-
вилног сектора у сеоским сре-
динама.

ГРАД И ОВЕ ГОДИНЕ ФИНАНСИРА ОРГАНИЗАЦИЈЕ СА СЕЛА

ДОВОЉНО ПОДСТИЦАЈА ЗА РАД УДРУЖЕЊА

ИЗМЕЂУ ОМОЉИЦЕ И БРЕСТОВЦА

Опрез – јазавци 
на путу!

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

НА ДУНАВУ У БЛИЗИНИ ЈУЖНИХ СЕЛА

Нова опрема на далеководима

ЈЕДИНСТВЕНА ДОЛОВАЧКА ГЕНЕРАЦИЈА

Прослава матуре сваке године
Постоје генерације које годи-
шњицу матуре прослављају на
десет година, понеке то чине
на пет, али у ширем окруже-
њу, бар колико је познато, је-
дино некадашњи ученици
ОШ „Аксентије Максимовић”
рођени 1962. године тај ва-
жан догађај из ране младости
обележавају сваког лета.

Доловци који су основну
школу завршили сада већ дав-
не 1977. године окупљају се
сваке последње суботе у авгу-
сту, како би уз музику и добро
расположење евоцирали успо-
мене из ђачких клупа. И када
се сретну Валерија, Жива, Љи-

ља, Зоран, Злата, Аца, Нада,
Кемпа, Славица, Павле, Рајка и
други, забава до зоре је зага-
рантована, а велика количина

нескривене љубави неретко би-
ва зачињена и понеком сузом.

Тешко је одгонетнути која је
та танана нит која спаја ове љу-

де. Можда то што се на улица-
ма ословљавају са „школски”
или „генерацијо”, или то што у
тешким тренуцима збијају ре-
дове и помажу једни другима?
Не заборављају се ни учитељи
и наставници, а како су неки
„бисери расути по целом све-
ту”, и одмори се штелују према
сусретима.

У припреми је и фото-бук
ове јединствене генерације,
која ће 2017. године на посе-
бан начин прославити четири
деценије матуре, уз поклич:
„Док смо ту на броју, бићемо у
строју – последња субота у ав-
густу”.

У току је други део информатичке обуке за даме
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После великог успеха роман-
сиране биографије Мирослава
Антића „Сутрадан после де-
тињства”, која је у протеклих
годину дана објављена у два из-
дања и доживела више од 25
промоција, „Архипелаг” је
управо објавио нову књигу Не-
мање Ротара – „Последњи Ро-
меји”, у едицији „Златно руно”.

Књига „Последњи Ромеји”
доноси два историјска романа
Немање Ротара о Византији

(„Последња ноћ на Леванту” и
„Чувари Балкана”), као и нову
Ротарову поствизантијску но-
велу „Златни рог”, у којој се на
узбудљив начин срећу исто-
ријско доба и савремени тре-
нутак. Ротар приповеда суге-
стивно и заводљиво, интри-
гантно и промишљено, плету-
ћи приче у којима се сустичу
историја и савременост, чи-
њенице и епска фантастика,
документи и имагинација.

Три списатељице из Панчева
представиће своју поезију у
петак, 2. октобра, у Центру за
културу и уметност у Алек-
синцу, у оквиру вечери поези-
је под називом „Крилате пе-
сме”. Реч је о Иванки Радма-
новић, која ће се представити
поезијом из „Рајских кавеза”,

Гордани Влајић и књизи „Из-
ложба речи”, те Милосави Па-
вловић и њеној „Игри”.

КЊИЖЕВНИЦЕ У АЛЕКСИНЦУ

Крилате песме

Иако Момир Кнежевић, Зо-
ран Тодор и Жарко Вучковић
имају сасвим различите сли-
карске поетике, њих тројица
су се у Галерији савремене
уметности 22. септембра
представили једном крајње
уравнотеженом и пажње вред-
ном изложбом.

Зоран Тодор је том прили-
ком изложио радове из циклу-
са „Корозија”, тачније слике-
објекте начињене од лима на-
четог корозијом.

– Реч је о асоцијативним пре-
делима, пејзажима. Може се ре-
ћи да корозија и ја подједнако
утичемо на њихов коначан из-
глед. Ту технику сам почео да
развијам пре десетак година,
када сам наишао на комад ко-

родиралог плеха који је дуго
стајао у мом атељеу и никако
ми се није дало да га бацим. На-
једном се тај лим уклопио у це-
лину и тако је кренуло, од малог
комада се с временом развио

циклус на којем и дан-данас ра-
дим – објаснио је Тодор. 

На питање да ли га узнеми-
рава то што корозија наставља
да делује и након тога што је
нека слика-објект завршена,
он каже да је то дуг процес и
уверен је да време само може
допринети тим делима.

Цртежи односно радови у
комбинованој техници Жарка

Вучковића изложени у Панче-
ву на суптилан начин говоре о
простору интимног, што је
уједно једна од важнијих ком-
понената стваралаштва тог
уметника.

– Сва ова дела су настала
недавно, ове године, и у њима
сам више окренут колажира-
њу него иначе. Определио сам
се да радим на папиру, а он
сам по себи дозвољава комби-
новање више техника – обја-
снио је Вучковић.

Момир Кнежевић се пред-
ставио сликама великог фор-
мата урађеним техником уље
на платну. Како је објаснио,
самостално посматрана, то је
једна мала камерна поставка.

– Те слике произилазе из
мог сећања на мој крај, зави-
чај. То је, тачније, моја под-
свест, која се јавља с времена
на време, пренесена у слике –
казао је Кнежевић.

НОВА КЊИГА НЕМАЊЕ РОТАРА

Последњи Ромеји

ских демонстрација 1968. у
Љубљани. И данас је то неза-
висна, урбана радио-станица,
која поред тога што емитује
веома различите музичке,
уметничке и информативне
садржаје, води рачуна о едука-
цији нових сарадника, има из-
давачку кућу и организује два
музичка фестивала. Многи од
тих аспеката осветљени су из-

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА РАДОВА ЧЛАНОВА УЛУС-а

Мали прозори
у уметников рад

Сигурно сте некад пожеле-
ли да водите дневник, али
вам једноставно није ишло
то редовно испуњавање
страница. Сад је пред вама
нестварно забаван начин
да забележите свакодневи-
цу – свака страница ове
оригиналне књиге даје вам
идеје како је најлепше мо-
жете уништити. Да, уни-
штити. Уживајте у најкреа-
тивнијем хаосу!

Ова илустрована књига
садржи скуп идеја које вам
помажу да искористите
чак и своје грешке како би-
сте створили право умет-
ничко дело. Кери Смит ну-
ди различите предлоге за
уништавање сваке поједи-
начне стране вашег днев-
ника – од цртања помоћу
кафе и украшавања ли-
шћем до цепања страна и
поновног враћања у књигу

након извршеног задатка.
Књига која помаже да про-
будите машту и представља
вам нову врсту уметности у
којој сте аутор баш ви и ко-
начно имате потпуну сло-
боду да искажете све што
сте одувек хтели.

Четвртак, 1. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

12 КУЛТУРА

Књижевност
Четвртак, 1. октобар, 19 сати, Градска библиотека: промо-
ција књиге Николе Лоренцина „Џејмс Џојс и филм”. О књи-
зи говоре: Боро Драшковић, Мирољуб Стевановић и аутор.

Петак, 2. октобар, 19 сати, Историјски архив: представља-
ње књиге „Приче о Лали” Стевана Зебића (1888–1967) и
изложба илустрација Николе Драгаша.

Уторак, 6. октобар, 19.30, Градска библиотека: промоција
збирке поезије Николе Јовановића „Дилеме”. О књизи го-
воре: Тања Вукићевић, Александра Јовановић, Катарина
Годић, Верица Секирарски и аутор.

Представе
Понедељак, 7. октобар, 19 сати, „Аполо”: представа „Го-
спођа министарка” драмског студија „Атеље младих”, у ре-
жији Данијеле Лаловић.

Тематски програм
Четвртак, 1. октобар, 17 сати, Дом културе „25. мај” у До-
лову: представљање часописа „Видело” и трибина.

ПРОГРАМ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ
(од 5. до 16. октобра)

Понедељак, 5. октобар

• 10 сати, дворана Културног центра: интерактивни научни
шоу „Експлодирајућа открића” (8+).

• 12 сати, фоаје биоскопа „Војводина”: уметничка радиони-
ца „Надмоћ је” (7+).

• 18 сати, Галерија Бате Михаиловића: изложба радова из
дечје ликовне колоније на Дивчибарама.

Уторак, 6. октобар

• 11 сати, Изабински простор КЦП-а: презентација прели-
минарних резултата о културним потребама деце у Панче-
ву, под називом „Колико волим културу?”.

Среда, 7. октобар

• 18 сати, фоаје Културног центра: обележавање десет годи-
на дечје позоришне сцене „Пођи туда...”.

Културни телекс

„Уништи дневник”
Кери Смит

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, 7. октобра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Због чега (не) треба бележити свакодневицу?”, награ-
дићемо по једним примерком књиге „Уништи дневник”
Кери Смит. 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.

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Изложба плаката 
и три концерта 
словеначких аутора

Побуна која траје 
од 1968. до данас

Један сегмент шестог Фестива-
ла несврстаног стрипа „Ново
доба”, као и претходних годи-
на, приређен је у нашем граду.
Захваљујући томе суграђанима
су се у суботу, 26. септембра,
представили алтернативни му-
зичари из Словеније у „Аполу”,
чему је претходило отварање
изложбе плаката која прати 45
година словеначког Радио
Штудента, у „Новој електри-
ци”. Сам фестивал се одвијао
од 22. до 27. септембра у неко-
лико простора у Београду и на
њему су учествовали уметници
из Немачке, Пољске, Шведске,
Америке, Француске, Белгије,
Словеније, Мађарске, Хрват-
ске, Македоније и Србије.

Прича о Радио Штуденту је
посебно интересантна када се
има у виду јадно стање у које
су доспели неки од најзначај-
нијих српских радија. Реч је,
заправо, о најстаријој студент-
ској некомерцијалној радиј-
ској станици у Европи, која је
почела да ради 9. маја 1969,
као непосредни продукт и гла-
сник захтева с првих студент-

ФЕСТИВАЛ „НОВО ДОБА” У ПАНЧЕВУ

ЧЕТИРИ И ПО ДЕЦЕНИЈЕ РАДИО ШТУДЕНТА

ложбом плаката која доноси
занимљив историјски пресек,
а посетиоци су такође могли
да чују џинглове с Радио Шту-
дента и да погледају филм о
том медију.

У Панчеву је поводом изло-
жбе боравио Арнолд Марко,
који ради као спикер и тонац
на Радио Штуденту, а раније
је водио и видео-секцију. Ка-

ко је он изјавио, Радио Шту-
дент се, као и претходних 45
година, бори за опстанак.

– То је још увек отворена
платформа за све врсте друга-
чијег, алтернативног израза.
Он сервисира све мањине, би-
ле оне националне, сексуалне
или неке друге – рекао је Ар-
нолд Марко.

Наш саговорник је објаснио
да тај медиј има око 35.000
слушатеља, што је много, по-
себно када се има у виду да не
поседује националну фреквен-
цију. Иако је окренут алтерна-
тивној музици и култури, је-
дан од принципа пословања је
поштовање различитих музич-
ких афинитета, али са акцен-
том на алтернативном ствара-
лаштву. Данас Радио Штудент
има 15 до 18 сати програма
дневно, а вечери су посвећене
ауторским емисијама. За ту
медијску кућу ради око двеста
педесеторо људи.

– Радио Штудент је једна
„ваљаоница кадра”. Ми произ-
водимо људе који не остају са-
мо у медијима, већ се могу ви-
дети и у политичком или не-
ком другом друштвеном про-
стору – додао је Арнолд Марко. 

После изложбе у „Аполу” је
приређен концерт на којем су
наступили: one-man-band „Ол-
фамож”, „Жоамбо Жоет вор-
кестар” и „Не се бат”.

У Историјском архиву Панчева у
петак, 2. октобра, у 19 сати, биће
представљена књига „Приче о Ла-
ли” Стевана Зебића (1888–1967).
Том приликом ће бити отворена
изложба цртежа Николе Драга-
ша, аутора који је илустровао на-
ведену књигу.

ПРОМОЦИЈА И ИЗЛОЖБА

Приче о Лали

ТРИ АУТОРА И ТРИ ПОЕТИКЕ – ЈЕДНА ДОБРА ИЗЛОЖБА

Корозија, интима и завичај

Изложба „Београд–Панчево”
чланова Удружења ликовних
уметника Србије (УЛУС)
отворена је у среду, 23. сеп-
тембра, у галерији Народног
музеја Панчево. Посетиоци су
имали прилику да погледају
више од 60 радова педесет
двоје аутора, рађених у ра-
зним техникама – од уља на
платну, цртежа, акварела и
акрила, преко дигиталне фо-
тографије, графике, дрвореза
и скулптура у дрвету и металу,
до комбиноване технике. На
отварању су говорили Душан
Русалић, председник Управ-
ног одбора УЛУС-а, и Ведран
Вучић из Организационог од-
бора УЛУС-а. 

Ведран Вучић је истакао
интерактивност изложбе с пу-
бликом и жељу УЛУС-а да
склопи сарадњу са што више
институција, како би што
бројнија публика имала при-
лику да је види.

– Циљ ове изложбе није са-
мо да се уметници покажу.
Свака слика, сваки рад је једна
пружена рука. Иза многих од

ових радова стоје опуси од 60-
70 или више слика и скулпту-
ра, тако да, када их гледате,
они, у ствари, представљају
мале прозоре у рад уметника –
рекао је Ведран Вучић.

Изложба је досад обишла
девет градова (Ровињ, Загреб,
Прокупље, Крушевац, Свилај-
нац, Грачаницу, Косовску Ми-
тровицу, Штрпце и Панчево),
а планирано је да настави сво-
је путовање.

– До сада је ова изложба об-
ишла пола бивше Југославије.
Милим да је то леп покушај
да направимо један културни
излет, уметнички излет, тамо
где нас можда и нису очекива-
ли. Уметност нема границе, а
ми смо слободни летачи, нај-
чешће смо „птице без ногу” и
летимо – изјавио је Душан Ру-
салић.

УЛУС постоји од 1919. и
најстарија је уметничка асо-
цијација. Броји више од 2.500
чланова. 

Изложба ће бити отворена
до средине октобра.

М. М.

One-man-band „Олфамож” у дворани „Аполо”
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два најбржа читаоца који до среде, 7. октобра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одго-
вор на питање: „Шта је данас табу тема у нашем дру-
штву?”, наградићемо по једним примерком Неџмине
књиге „Ћилибар и свила”. Имена добитника ћемо обја-
вити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу
преузети у књижари „Делфи”.

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

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

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

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Милош Бакаловић, 

илустратор и аниматор

ЛЛИИЧЧННООССТТ//ММУУЗЗИИККАА:: Пр-
венствено бих препоручио
Матија Кларвејна, сликара
који се прославио шездесе-
тих и седамдесетих година
прошлог века радовима ко-
ји су карактерисани као по-
пуларни, али и надреални,
спиритуални, чак и визио-
нарски. Нешто млађим чи-
таоцима је можда познати-
ји, тематски сличан, Алекс
Греј (аутор већине омота
бенда „Tool”), којег такође
препоручујем. Грејеви ра-
дови су мало „геометриј-
скији” од Кларвејнових, али
он има сличан, класичан
технички приступ. Вероват-
но сте некада и видели неке
Кларвејнове радове а да ни-
сте ни знали ко је аутор, ре-
цимо на омотима албума
Мајлса Дејвиса, Џорџа Дју-
ка, Брајана Ена, група „Сан-
тана”, „Last Poets”, „Earth,
Wind and Fire”, „Osibisa”…
То би уједно био и мој му-
зички избор за ове хладне
дане, у којима ми увек годи
енергичнији фанки звук
подвучен афричким ритмо-
вима и врућим џези дувачи-
ма. Од нешто новијег звука
издвојио бих мање познатог
хип-хоп извођача Кедрика
Ламара („To Pimp a But-
terfly”), чији је стил врло
свежа комбинација „spoken

word” поезије, олд-скул
фанка и џеза.

ССЕЕРРИИЈЈЕЕ::  Кад смо већ код
хладнијих дана, ТОПЛО
препоручујем да се умотате
у неко ћебенце и, ако већ
гледате телевизију, погледа-
те неку породичну серију,
од којих бих, као аниматор,
издвојио „Family Guy” или,
уколико више волите ове
актуелне ријалити програ-
ме, серију „Drawn Together”.

ЛЛИИЦЦЕЕУУЛЛИИЦЦЕЕ::  Лично избе-
гавам дневну штампу, вести
и таблоиде, те би мој избор
из штампе био ЛИЦЕУЛИ-
ЦЕ, јер купујући ЛИЦЕУ-
ЛИЦЕ помажете многима, а
читајући ЛИЦЕУЛИЦЕ по-
мажете себи!

Топле препоруке 
за хладне дане

Карим је одрастао у Маро-
ку не знајући ништа о љуба-
ви. Студент, затим и нови-
нар у Паризу, он урања у вр-
тлог еротских авантура, от-
кривајући постепено да не
успева истински да воли.

И трећи пут Неџма граби
табу тему у арапском свету:
секс. После „Бадема”, ро-
мана који ће остати у исто-
рији књижевности запам-
ћен као први еротски ро-
ман који је написала једна
Арапкиња, и „Путање чу-
ла”, који прати еротски пут
младе муслиманке, овде
откривамо сексуалне аван-
туре мароканског студента.
Док га његова култура не
подучава како да воли же-
ну, а камоли Европљанку,
имигрант Карим ће се од-
једном наћи у сексуалном
вртлогу који карактерише
западњачко друштво. Суд-
бина ће му на том путу по-

слати Бадру, јунакињу „Ба-
дема”, која ће га узети у
своје руке. Њој ће Арапин
Карим испричати свој љу-
бавни и сексуални живот
како би разумео своје неу-
спехе. Заузврат Бадра неће
оклевати да му све отворе-
но каже о Арапима.

Неџмина књига 
„Ћилибар и свила”

У коликој је мери world mu-
sic правац шаролик и ши-
рок, показао је и бенд „Na-
ked”, који негује фузију ур-
баног грува, балканске тра-
диције, фри џеза, па чак и
панка. Како је објаснио кла-
ринетиста и саксофониста
Иван Теофиловић, већина
ствари које су извели у Пан-
чеву је с њиховог последњег,
трећег студијског албума
„Nakedonia”. Међу њима је
била и нумера „Nakedonia”,
која је, у ствари, све прео-

кренула и бенд увела у игру
с неправилним ритмовима.

Панчевачка публика је,
такође, била у прилици да
чује неколико одличних
ствари са албума на којем
„нејкедовци” тренутно ра-
де. Тај састав чине интере-
сантни, харизматични му-
зичари: поменути Иван Те-
офиловић, затим виолини-
ста Ђорђе Мијушковић,
басиста Бранислав Радој-
ковић и бубњар Горан Ми-
лошевић.

ОСВРТ НА ТРИНАЕСТИ „ETHNO.COM”

СВЕ НИЈАНСЕ МУЗИКЕ СВЕТА

Огољено боси

То да бенд „Istanbul Night”
експериментише с музиком
амбијента и транса, постало
је јасно већ приликом изво-
ђења његове прве нумере (у
суботу, 26. септембра), буду-
ћи да звук који он производи
буквално „лепи” слушаоца за
столицу. Како је открио вио-
лончелиста Рони Бераха, сва-
ка њихова свирка се разлику-

је од свих осталих, а оно чи-
ме се баве, дефинисао је као
истраживање и пројекат који
се све време развија.

У Панчеву је трио „Istanbul
Night” извео неколико аутор-
ских нумера, које су, како је
рекао Бераха, инспирисане
музиком транса и крећу се од
мирног почетка до енергич-
ног краја што је као перпету-
ум мобиле. Поред тога, на ре-
пертоару су биле и обраде се-
фардских песама, као и неке
од песама које својатају мно-
ги народи (као на пример
„Русе косе”).

Рони Бераха објашњава да
постоји стандардни реперто-
ар за сефардску музику (му-

зику шпанских Јевреја), који
се може чути у Истанбулу, али
на местима у која иду локал-
ци, као што се и прави дух су-
физма да пронаћи у истан-
булским текијама, а не на по-
знатим туристичким дестина-
цијама. Спој свих тих музич-
ких утицаја износи се у нео-
бичној комбинацији инстру-
мената: виолончела Ронија

Бераха, електричне гитаре ко-
ју свира Александар Липован
и читавог спектра удараљки
којима феноменално влада
Владимир Цока Стојковић.

Донекле сличан групи „Is-
tanbul Night”, „Оријентал
трио” спаја музичку традици-
ју Балкана, Медитерана и
Блиског истока. Том саставу,
који чине Стефан Саблић
(оријенталне перкусије, оуд,
канун и вокал), Синан Аћи-
фовић (кларинет) и Акаш Бат
(перкусије), овом приликом
се придружио контрабасиста
Срђан Ђорђевић, тако да су
они заједно донели звук који
је различит од свега што се
свира на овим просторима.

Оријентална ноћ

Фестивал је, сада већ тради-
ционално, отворен наступом
Тамбурашког оркестра „Не-
вен” Музичке школе „Јован
Бандур”, под руководством
професора Михајла Јовића. У
међувремену, тачније између
два „Ethno.com-а”, тај састав
је освојио прву награду на 59.
фестивалу музичких школа у

Неготину и прву награду на
Републичком такмичењу у
Београду, што га чини тренут-
но најбољим тамбурашким
оркестром у Србији. „Невен”
је овом приликом беспрекор-
но извео десетак композици-
ја, међу којима су: „Панчевач-
ко коло”, „Свилен конац”,
„Ситно банатско коло” и др.

Дует „Dharma”, који чине
Јасна Јовићевић, вокал и
мултиинструменталиста,
и басиста Арманд Меса-
рош – у комбинацији раз-
личитих акустичних и
електричних инструме-
ната, процесора и лупера
– креира звук који је сје-
дињује древне санскрит-
ске мантре, етно и џез. У
Панчеву је овај дует из-
вео део материјала са ал-
бума снимљеног пре две
недеље.

– То што свирамо су ма-
хом отворене форме, па
неке ствари нису исте као
оне на албуму, неке су
сличне, а поједине имају
само исти костур. Међу-
тим, главна идеја и ток
концерта су у складу са са-

мим албумом – објаснила
је Јасна Јовићевић.

Иако се стиче утисак да
је сваки звук у живом на-
ступу унапред одређен/де-
финисан, Јасна Јовићевић
каже да их у одређеној ме-
ри ограничавају лупови,
којих се морају држати, али
је изузетно велики степен
импровизовања на сцени.

– Ово је прилично нов
пројекат и још не знамо
која је наша циљна група.
У овом саставу свирамо
тек пола године, не дуже
од тога, обишли смо неко-
лико фестивала и позвани
смо на турнеје по ино-
странству. Важно нам је да
похватамо реакције, јер
смо још увек у тражењу –
додала је Јовићевићева.

Отварање уз „Невен” Мантре, етно и џез

Током два дана трајања тринаестог
фестивала „Ethno.com” (25. и 26. сеп-
тембра) публика је била у прилици да
на сцени Културног центра Панчева
отпрати чек шест занимљивих конце-
рата. Акценат је овом приликом био
на домаћим world music саставима.
Иако одзив публике није био као прет-
ходне две године, када је улаз био сло-

бодан (овом приликом је за целове-
черње дешавање било неопходно из-
двојити 200 динара), они који су до-
шли, присуствовали су оригиналним и
изванредним концертима, у извођењу
наших музичара светског калибра.
Још једна од особености овог издања
„Ethno.com-а” била је кретање по тан-
кој, суптилној линији између world

music-а и џеза. Томе у прилог иде и
чињеница да многи од састава које
смо имали прилике да чујемо, насту-
пају и на џез и на world music фести-
валима у земљи и иностранству.

Организатор ове манифестације је
Културни центар Панчева, а уметнич-
ки директор је виолиниста Филип
Крумес.

У Градској библиотеци Панчево ових да-
на је приређена изложба поводом 150 го-
дина од рођења Јована Цвијића
(1865–1927), родоначелника наше гео-
графије и антропогеографије. На постав-
ци се могу видети његове фотографије из
различитих крајева: с планине Риле у Бу-
гарској (1908), из Цазина у Босни (1921),

из манастира Враћевшница у Србији
(1913), као и нешто што је увек било уз
Цвијића – бележница са екскурзија, део
радне документације и анероид, инстру-
мент за мерење надморске висине.

Посетиоцима се пружа прилика и да
погледају део диплома и медаља које је
научник добио за свој неуморан истражи-

вачки рад, а у посебној витрини се налазе
детаљи из Меморијалног музеја Јована
Цвијића. Изложбу допуњују часописи
Матице српске и „Свеске”, чији су се ау-
тори бавили животом и делом овог вели-
ког научника.

Ауторка изложбе је Љиљана Дракшан,
запослена у Градској библиотеци.

ЈУБИЛЕЈ: 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА 

Спомен на Јована Цвијића

Када се кроз џез, класику,
фламенко и фјужн провуку
балкански етно-моменти, до-
бија се звук карактеристичан
за „Стоикс”, бенд Александра
Стојића, доктора гитаре (ма-
гистрирао класичну гитару у
Бечу, а ускоро треба и да док-
торира), у којем поред Саше
Ранковића (перкусије) и ба-

систе Јована Јовановића, сви-
ра и наш суграђанин – пија-
ниста Иван Алексијевић.

– Одсвирали смо скоро
цео први албум, са обрада-
ма које је Алексијевић на-
правио, и једну ствар са ал-
бума на којем тренутно ра-
димо – изјавио је Алексан-
дар Стојић. 

Овај састав је недавно
издао албум необичног на-
зива „For Whose Grandmas
Sake”, а пројекат на којем
тренутно раде донеће неке
иновације у односу на пр-
ви. Како је рекао фронт-
мен бенда, свако из тог са-
става доприноси сопстве-
ним ангажманом и иску-

ством у креирању њихове
музике.

Сам Стојић је у шали дао
интересантну дефиницију
world music-а:

– То вам је када измиксате бу-
гарске трилере са шумадијском
хармонијом, томе додате фла-
менко ритам и џез алтерације –
рекао је гитариста уз осмех.

Рецепт за world music

Драган Петковић, песник
из Јабуке, освојио је 14.
септембра прво место на
четвртим „Књижевним су-
сретима” у Смедеревској

Паланци, које организује
„Књижевни клуб 21” из тог
места. Он је то признање
добио по оцени учесника за
песму „Тајна откривена”.

Награда Петковићу

ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ ССВВИИ//ССВВУУДДАА



Национална служба за запо-
шљавање позива компаније
које послују у Србији да уче-
ствују у истраживању „Анкета
послодаваца 2015”, које почи-
ње 1. октобра. Запослени у
НСЗ-у ће разговарати с посло-
давцима о њиховим планови-
ма запошљавања, неопходним
вештинама и знањима која

потенцијални запослени тре-
ба да поседују, као и о задо-
вољству услугама које та слу-
жба пружа. Резултати ће бити
искоришћени за процењивање
ситуације на тржишту рада,
усклађивање услуга и мера ко-
је пружа НСЗ с потребама
привреде, као и за побољшање
квалитета услуга. И. П.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ НСЗ-а

Анкета за послодавце
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ПEТ МОРИЈАРИТИ ГОСТ ШКОЛЕ СЛИКАЊА

ОД МАЛОГ ПАПИРА ДО ЦЕЛОГ СТРИПА

одржи предавање на којем ће
домаћи уметници имати при-
лику да чују које методе рада
он користи приликом ствара-
ња дела и да погледају неке од
оригиналних радова – иста-
као је Борис Станић, један од
координатора Школе цртања.

Присутни су од уметника
могли да чују нешто о његовом

Поклонио
Панчевцима мурал

Цртање уживо пред
публиком

Пeт Моријарити, уметник из
Сијетла, одржао је у Школи
цртања Дома омладине пре-
давање о техници цртања
стрипова и уједно представио
своје радове у уторак, 29. сеп-
тембра. Панчевци су имали
прилику да виде неке од њего-
вих оригиналних илустрација
и чују који пут се мора прећи
од настанка неке идеје до ње-
не реализације.

Моријарити већ месец дана
борави у нашем граду, у окви-
ру резиденцијалног програма.
Он је током „Панчево филм
фестивала” изложио радове у
фоајеу Културног центра, а
утиске с тог фестивала поде-
лио је пре две недеље са чита-
оцима „Панчевца”. Такође је,
као поклон граду, осликао му-
рал код Зелене пијаце.

– Искористили смо прили-
ку што је Моријарити гост у
Панчеву и замолили га да
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животу, да виде његове прве ра-
дове и сазнају на који начин
уметник може да зарађује од
својих дела а да не изгуби соп-
ствени идентитет. Моријарити
је испричао како пише сцена-
рио и како текст претвара у
стрип, објашњавајући успут и
методе графичког дизајна и
илустрације. Посебно је иста-

као сарадњу са Чарлсом Буков-
ским, чија су дела често била
инспирација овом стрип-црта-
чу. Као дугогодишњи учесник
авангардне стрип-сцене Мори-
јарити је, поред позамашног
број стрипова, цртао и илустра-
ција за омоте, мајице, рекламе,
па чак и постере за филмове.

– Прве верзије мојих дела су
величине улазнице за бејзбол
утакмицу. Тек када је идеја у
потпуности разрађена, почињем
њено преношење на већи фор-
мат – објаснио је Моријарити.

Поред тога што црта стри-
пове, он је и професор на Ин-
ституту за уметност у Сијетлу,
на одсеку за анимацију, па је
током свог предавања посебну
пажњу посветио методама и
поступцима у креирању ани-
мираних филмова, односно
раду у студију за анимацију.

На крају дружења он је
пред публиком нацртао неко-
лико илустрација, а са собом
је донео и цртеже који су на-
стали током боравка у нашем
граду. У Школи цртања су би-
ли изложени његови радови
приказани током ПАФФ-а.

А. Баба

Част да репрезентује „Пан-
чевачки карневал”, а самим
тим и наш град, на карнева-
лу одржаном недавно пово-
дом педесет осмих „Дана
бербе грожђа” имали су уче-
ници доловачке основне
школе предвођени профе-
сорком Драганом Чавић.

Ови малишани већ неко-
лико година успешно насту-
пају на „Панчевачком карне-
валу”. Њихове маске Тита и
Јованке Броз с пионирима и
породице Кременко одуше-
вљавале су публику на ули-
цама нашег града, па су због
тога Доловци добили позив
од Града и Туристичке орга-
низације Панчева да се пред-
ставе на карневалу у Вршцу.

Поворке су биле постројене
испред Дома омладине, одакле
су убрзо кренуле ка централ-
ном тргу и месту где су пред-
стављале своје кореографије.
Међу двадесетак групних ма-
ски смешили су се и доловачки
Чаплини и продавачице љуби-
чица у прелепим љубичастим

хаљинама. Вршчани су на тре-
нутак могли да се врате на по-
четак прошлог века у време
чарлстона, а веселу кореогра-
фију су наградили великим
аплаузом. Главни „кривац” за
то је поменута професорка
Драгана Чавић, која је уз по-
моћ ученичког парламента ре-
ализовала своје идеје и прето-
чила их у занимљиве маске и
кореографије. Н. Р.

СПОРТСКИ СУСРЕТИ

Сарадња ФК-а „Воја
Гачић” и „Ђака”

КРВ НА ПОКЛОН

Одговорни средњошколци

У другој великој акцији чишће-
ња тамишког кеја, која је одр-
жана у четвртак, 23. септембра,
учествовало је око 70 панче-
вачких средњошколаца. Пози-
ву Покрета горана и центра во-
лонтера Панчево одазвале су се
Пољопривредна, Економско-
трговинска и Електротехничка
школа. Акција је трајала од
8.30 до 11 сати, а чишћено је
горње и доње шеталиште на по-
тезу од моста ка Београду до
„Бродоремонта”. За учеснике
су биле обезбеђене рукавице,
кесе, сендвичи и вода.

У акцији су учествовали и
радници ЈКП „Хигијене”, који

су обезбедили камион и ча-
мац. Прикупљени отпад са зе-
лених површина, дечјих и
спортских игралишта и самих
стаза одлаган је на три пункта,
одакле је одвожен „Хигијени-

ним” возилом у њен рецикла-
жни центар. Према процени
тог предузећа, које је званич-
ни партнер Покрета горана
Панчева у овим акцијама, са-
купљено је око 35 великих ке-
са различитог отпада. Ова ак-
тивност је реализована у окви-
ру пројекта „Чишћење град-
ског дела Тамиша и излети-
шта Бела стена на Дунаву”,
који је одобрило Министар-
ство за грађевинарство, сао-
браћај и инфраструктуру на
јавном конкурсу. Циљ је да се
очува пловност река Тамиш и
Дунав, али и да се допринесе
подизању еколошке свести

Панчеваца о потреби очувања
животне средине у граду и
околини.

У склопу овог пројекта већ
је одржана једна акција у ав-
густу, у којој су учествовала
удружења „На пола пута” и
„Препознај у себи”, као и ри-
боловачка удружења „Тамиш”
и „Марко Кулић”, захваљујући
којима је спроведено чишће-
ње саме реке Тамиш са чама-
ца. За октобар је планирано
још једно чишћење кеја, када
ће бити позване панчевачке
основне школе, и чишћење
излетишта Бела стена.

М. Ј.

ДОЛОВЦИ НА ВРШАЧКОМ КАРНЕВАЛУ

Чарли Чаплин 
на винским данима

У оквиру манифестације „Јед-
на издавачка година у једном
дану” коју трaдиционално ор-
ганизује Новинско-издавачка
кућа „Либертатеа”, у четвр-
так, 24. септембра, додељене
су награде за најбоља књи-
жевна дела објављена на ру-
мунском језику у издању „Ли-
бертатее” током 2014. године.
За најбољу књигу је изабран
роман „Пикник на рођендан
једног анђела” новосадског
писца Славка Алмажана, а на
конкурсу за поезију и кратку
прозу за најбољи рад је про-
глашена песма „Причај ми”
Панчевке Еуђеније Балтеану.

Прошла година је за ову
издавачку кућу била веома
успешна и богата. Објављено
је око 16 књига различитих
жанрова и наслова. Према
речима Вирџиније Поповић,
председнице жирија, румун-
ска књижевност у Војводини

кренула је узлазном пута-
њом, пошто се штампају све
боље књиге, које добијају до-
бре критике. Због тога је жи-
ри имао велики проблем да
издвоји само једну књигу и
прогласи је најбољом.

Овогодишњи добитник
Славко Алмажан представио
је присутнима свој роман, уз
објашњење да је то прича о
маргиналном човеку са соп-
ственим опсесијама, визија-
ма и илузијама, који ће, на-
кон познанства с једном же-
ном (њу назива анђелом), ре-
шити многа животна питања.

Еуђенија Балтеану је и ра-
није добијала награде за
књижевна дела објављена у
„Либертатеи”. Како је обја-
снила, песма „Причај ми”
сваком читаоцу даје прилику
да је сам доврши и одабере о
коме жели да прича.

А. Б.

НАЈБОЉА ДЕЛА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ

Издавачка година
у једном дану

Повереништво за избеглице
града Панчева обавештава
избегла, интерно расељена
лица и социјално угрожене
особе да се пријаве за доделу
пакета хране. Пријаве се мо-
гу поднети од 30. септембра

до 7. октобра у просторијама
Повереништва, Трг краља
Петра Првог 2–4, радним да-
нима од 8 до 15 сати. Додат-
не информације могуће је
добити на број телефона
308-818. И. П.

ИЗ ПОВЕРЕНИШТВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Пакети хране 
за социјално угрожене

Да добар рад увек изазива па-
жњу уверили смо се и у среду
увече у продавници „Ђак”, у
„Авив парку”, када је реноми-
рани произвођач спортске
опреме угостио мале фудбале-
ре, чланове ФК-а „Воја Гачић”.

Сарадња спортског колек-
тива из нашега града и „Ђака”
датира одавно, а пред нову се-
зону малишани су добили но-
ву гарнитуру дресова. У лепом
амбијенту, пред више десети-
на деце и њихових родитеља,
као и знатижељника, клинци
који воле фудбал добили су и
посебне поклоне и освежење.
Деца су уживала, а видело се
да је реч о обостраној потреби
да једни другима захвале на
успешној сарадњи.

– Клуб сам формирао у част
свог покојног оца Воје Гачића,
кога многи знају као најватре-
нијег навијача „Партизана” из
Панчева, а наш рад и резулта-
ти су препознали и људи који
воде познати бренд „Ђак”. По-
могли су нам у опремању еки-
пе, а ми им се вечерас одужу-
јемо на овај начин, трудећи се
да свима који купују спортску
опрему скренемо пажњу на
ову продавницу. Надам се да
ће наша успешна сарадња још
дуго потрајати – истакао је
Миодраг Гачић, први човек
клуба.

Дружење је потрајало, а ма-
ли фудбалери су кући отишли
пуни утисака.

С. Д.

Ученици и професори Средње
техничке школе „23. мај” у
среду, 30. септембра, укључи-
ли су се у акцију добровољног
давања крви коју је организо-
вала Служба за трансфузију
Опште болнице Панчево. Ве-
лики број ђака (око њих ше-
здесеторо) био је заинтересо-
ван да поклони крв онима ко-
јима је она најпотребнија. Јед-
на од њих је и Гордана Којић,
која похађа четврти разред.

– Први пут дајем крв, а
основни мотив за то је што
желим некоме да помогнем.

Обавештена сам на предава-
њима о процедурама и проце-
су давања крви и немам ника-
кав страх – рекла је ученица.

Како смо сазнали од др Све-
тлане Дробњаковић, трансфу-
зиолога у Служби за трансфу-
зију крви, јесењи месеци су

резервисани за акције у сред-
њим школама. У њима тран-
сфузиолози најпре одрже пре-
давање о значају добровољног
давалаштва, а потом се орга-
низују и акције. До сада су
овакви скупови одржани у
Машинској школи и Гимнази-
ји „Урош Предић”, а следе ак-
ције у Медицинској школи
„Стевица Јовановић” и у Гим-
назији у Белој Цркви.

Наша саговорница је иста-
кла да је одзив средњошкола-
ца одличан и да су они преза-
довољни свешћу коју млади

имају о значају давалаштва.
Она је додала да тренутно у
Служби нема несташице крви,
али да су резерве црвене теч-
ности променљиве, тако да су
сви добровољни даваоци увек
добродошли у Службу за тран-
сфузију крви.  И. П.

УСПЕШНА АКЦИЈА ГОРАНА И „ХИГИЈЕНЕ”

Oко 70 средњошколаца чистило кеј



УЛЕТИШ У ШВАЛЕРАЦИJУ – ИЗЛЕТИШ ИЗ ПАНЧЕВА
Дана 15. фебруара 1843.

панчевачки зидари Франц
Доби и Антон Кверфелд (син
Фридриха Кверфелда) доби-
ли су од Дворске коморе у Бе-
чу „привилегију на механи-
зам за млевење житарица на
парни погон”! Зграду млина
су изградили њих двојица.

Фридрих Макварт, машин-
ски инжењер из Будимпеште,
конструисао је парни млин за
млевење житарица, с три пара
млинских каменова. 

Парни млин је почео проб-
ну производњу 28. јула 1843.
Млин је изграђен на приват-
ном плацу Франца Добија, на
Старчевачком путу. На том
месту дуго је радило предузе-
ће „Гај”. Млин је почео да ра-
ди под фирмом „Царски и
краљевски приватни први
парни млин – Доби и компа-
нија”. Био је то први приватни
парни млин у Банату! Почет-
ком 1845. године инжењер
Макварт уграђује у Добијев
парни млин паробродску пар-
ну машину од 24 коњске сна-
ге. Парна машина је скинута с
пароброда чији је власник био
Франц Доби. Доби је тим па-
робродом обавио велику трго-
вину житарицама.

Почетком 1846. године
отворена је прва продавница
брашна првог парног млина
„Доби и компанија” у кући
апотекара Венигхофера, вла-
сника прве цивилне апотеке у
Панчеву. Зграда стоји и данас
на углу Војводе Путника и
Максима Горког. Апотеку је
тада водио Венигхоферов зет
Матијас Еберле. Радила је под
називом „Продавница брашна
царског и краљевског првог
приватног парног млина Доби
и компанија”.

Антон Грамберг, познати
панчевачки браварски мај-
стор, први пут се помиње у
документима Магистрата
1825. године: „Првог марта,

Име Франц Доби први пут се
помиње у магистратским до-
кументима 1832, када је 7.
априла постао зидарски мај-
стор. Дана 10. октобра 1836.
Магистрат је обавештен да су
зидарски мајстори Франц До-
би и Фридрих Кверфелд завр-
шили поплочавање Провијант
улице (тако се звала од 1855.
до 1891. године), или „улице
хране”, која данас носи назив
Игњата Барајевца. То је ули-
чица што од католичке цркве
поред Гимназије води ка Та-
мишу, у којој је доскора стаја-
ла Кверфелдова и Добијева
„турска калдрма”.

Улица је добила назив по
најстаријем државном мага-
цину хране у Панчеву, који се
налазио испод Гимназије. И
он је живи доказ како су нека-
да панчевачки зидари оба-
вљали свој посао. И даље одо-
лева зубу времена и немара!
Од 1841. до 1845. године зи-
дарски мајстор Франц Доби
зида више објеката за породи-
цу Обреновић.

ЗЗААННААТТССТТВВОО  УУ  ППААННЧЧЕЕВВУУ  ((11779955––22001155)),,  ППРРВВИИХХ  222200  ГГООДДИИННАА  ((1100))  Пише: Зоран Ротар

браварски калфа из Валден-
бурга, моли Магистрат за
пријем у општинску заједни-
цу и мајсторско право”. Еснаф
је Грамбергу задао испитни
задатак, који је он уметнички
урадио. Био је то један укра-
сни кључ од кованог гвожђа,
право ремек-дело, које се и
данас чува у Народном музеју
Панчева. Исте године Грам-
берг је постао браварски мај-
стор и члан панчевачког есна-
фа. Обавља успешно све бра-
варске послове у току изград-
ње нове зграде Магистрата.

Године 1853. Грамберг се
помиње као власник гостио-
нице „Код рибара”. Грамберг
„25. марта 1854. године моли
Магистрат да се његовом сину
Фердинанду Грамбергу, пи-
варском калфи, изда пасош за
Пешту и Беч”.

Године 1857. Грамберг је од
удовице Катарине Видман ку-
пио пивару, која се налазила у

Старчевачкој улици бр. 52.
Видманова пивара је, с мање
и више успеха, радила све до
1900. године, када је обуста-
вила производњу. Исте године
Грамберг почиње да гради но-
ву савремену пивару у Стар-
чевачкој улици бр. 56. Дана
10. новембра 1857. Грамберг
је добио од Генералне коман-
де у Темишвару „сагласност
да добије пиварско право (ко-
је купује од удовице Катарине
Видман), уз услов да се пива-
ра коју ће да сазида пренесе
на његовог сина Фердинанда
који учи пиварство, да пивара
почне да ради у року од две
године, да пивару, до завр-
шетка Фердинандовог школо-
вања, води један пиварски
стручњак, као пословођа”.

Феликс Милекер у „Исто-
рији Панчева” бележи: „Годи-
не 1859. Антоније Грамберг је
сазидао трећу пивару и ком-
плетно је удесио. Међутим,

Гостионичар Леополд Деса-
нић 12. фебруара 1860. моли
од Магистрата одобрење да „у
својој гостионици држи више
женских као послугу”. Маги-
страт је одговорио да „женску
послугу може држати, али да
је не сме употребљавати за
послуживање гостију. За по-
служивање мора да држи кел-
нере-мушкарце”.

Није нам ту баш све најја-
сније.

Женске не смеју послужи-
вати госте. Да ли се ту мисли
само на пиће, а другим ствар-
чицама их смеју послуживати,
или не смеју госте послужива-
ти ни тим другим стварчица-
ма, али зато смеју послужива-
ти газду Леополда: и пићем и
тим другим стварчицама?
Или не смеју пићем, а ствар-
чицама... Или превод овог ак-
та с немачког на српски није
баш сасвим тачан?!

Обућарски мајстор Јохан
Матејка 24. јуна 1862. моли
Магистрат да се извесни Ми-
хајло Менинг, који живи у
конкубинату с његовом же-
ном Елизабетом, најури из
Панчева, а да се Елизабети
нареди да му се врати. Маги-
страт је наложио полицији да
поступи по овој молби грађа-
нина Матејке.

Ето како једна озбиљна ца-
ревина решава чак и поро-
дичне и интимне проблеме
својих грађана. Протера шва-
лера и стави тачку!

А ми данас? 
Ми бисмо морали да се са-

ми прегањамо са жениним
швалером, да га евентуално
премлатимо, ако смо јачи од
њега, или да му запретимо не-
ким ватреним оружјем, којег
имамо, хвала Богу, у непозна-
тим и неконтролисаним ко-
личинама, или...

А замислите да одемо у по-
лицију и пожалимо се на же-
ниног швалера?!

она није стављена у погон. Го-
дине 1860. Грамбергова пива-
ра преудешена је у фабрику
штирка и шпиритуса, коју је
његов син Фердинанд држао у
погону све до 1884. године,
када је демонтирао јер није
могла да издржи конкуренци-
ју са великим фабрикама”.

Из једног пореског доку-
мента из 1866. године сазна-
јемо да Антон Грамберг посе-
дује 224 јутра пашњака и че-
тири јутра винограда и да је
„унајмио и плаћа посебне чу-
варе земље и винограда”.

И дан-данас стоје неки со-
лидни Грамбергови радови у
нашем граду: ограда од кова-
ног гвожђа на порти Успенске
цркве и тешке украсне вериге
пред зградом Магистрата и
око кипа Св. Флоријана, на
углу Цара Лазара и Војводе
Радомира Путника.

А сад – занимљивости из
19. века.

Четвртак, 1. септембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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СЕЋАЊЕ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

Узбудљиви 6. октобар 1944.
ШТА ТРЕБА ЗНАТИ О ПЕЧЕЊУ РАКИЈЕ?!

Једна је таман...

Недавно, пролазећи поред
Народног музеја града Панче-
ва, на двокрилним улазним
вратима приметио сам плакат
за изложбу слика и решио да
погледам поставку.

По изласку из музејске га-
лерије задесио сам се на месту
где сам 6. октобра 1944. при-
мао оружје које су становници
нашега града предавали пово-
дом ослобођења Панчева од
немачке окупације. Том при-
ликом сам, гледајући у пла-
фон зграде Музеја, запазио да
још увек стоји траг од метка
који је излетео када сам преу-
зимао пушку с дугачком цеви
од једног суграђанина. Дан
ослобођења Панчева – 6. окто-

бар – памтим по још једном
случају који заслужује да буде
поменут: учествовао сам као
омладинац у штампању и ле-
пљењу плаката са обавеште-
њем да је град ослобођен.

Сећам се свог оца као вели-
ког патриоте: Сретен Давинић
је држао кројачку радњу у
Змај Јовиној улици. За време
окупације он је одјавио радњу
и наставио да шије у својој ку-
ћи у Улици Светозара Миле-
тића. Мој ентузијазам прили-
ком обављања активности то-
ком првог дана слободе при-
хватио је са одобравањем и
свакако с поносом.

Отуда није никакво чудо
што је отац одлучио да своју

радост због ослобођења испо-
љи шивењем заставе. У кући је
било црвеног и плавог платна,
али је недостајало белог. Тада
је мој отац одлучио да иско-
ристи ћеркину хаљиницу коју
је она носила на венчању сво-
је тетке и тако сашије прву
грађанску заставу у слобод-
ном Панчеву. Моја сестра је
посматрала како тата са ужи-
вањем ствара ту заставу, коју
је поносито окачио на улазна
врата куће у Улици Светозара
Милетића 6.

Била је толико дугачка да је
њен крај додиривао тротоар,
па су сви пролазници застаја-
ли како би је боље осмотрили.

Миодраг Давинић

На почетку четврте децени-
је 19. века знатан број панче-
вачких трговаца и занатлија,
захваљујући трговини жита-
рицама, стекао је солидан ка-
питал, који је требало улагати
у нове послове.

Намера аутора овог текста ни-
је да пишу о технологијама до-
бијања ракија, већ да заинте-
ресованим читаоцима помог-
ну да правилно измере јачину
тог жестоког пића, као и како
да добијену концентровану ра-
кију разблаже водом (дестила-
том) до жељене јачине.

Апарати за мерење јачине ра-
кије зову се алкохолометри и
мере садржај етанола изражен
у запреминским процентима,
понекад и у градима (један
град је око 2,5 одсто запре-

минских процената). Прин-
цип рада тих уређаја заснива
се на уравнотежавању силе по-
тиска ракије и њихове тежине.
Што је она јача, има све мању
густину и алкохолометар све
више тоне. У вези с тим треба
истаћи да она зависи од садр-
жаја етанола, али и од темпе-
ратуре. Уз то, долази до кон-
тракције или сажимања рас-

твора етанола у води и додатне
промене густине.

Препоручујемо упрошћени
поступак.

Уколико је температура ра-
кије приликом мерења изнад
референтне температуре, за
сваки степен разлике у темпе-
ратури одузмите 0,4 одсто од
очитане вредности и добићете
приближну вредност јачине.
Ако је температура мерења
нижа од референтне, онда за
сваки степен разлике у темпе-
ратури додајте по 0,4 одсто на
очитану вредност.

Пример: мерите јачину раки-
је која има температуру 5° С ал-
кохолометром на којем је на-
значена референтна температу-
ра од 20° С, на очитану вредност
додајте шест одсто и на тај на-
чин ћете добити стварну јачину.

Понешто да кажемо и о то-
ме како разблажити ракију,
што можемо урадити „пипа-
њем у мраку”, или рачунски и

помоћу табеле. Уколико зане-
маримо утицај контракције
течности, онда ћемо употреби-
ти једноставну једначину: В =
К (Ј/С – 1). Притом је В по-
требна количина воде за раз-
блаживање изражена у литри-
ма; у истим јединицама мере
приказана је количина ракије
(К); а у запреминским процен-
тима представљене су јачине
ракије коју хоћемо да разбла-
жимо (Ј) и да добијемо (С).

Тако, рецимо, према тој
формули, да би било разбла-
жено 60 одсто (Ј) од 50 литара
ракије (К) до јачине од 40 за-
преминских процената (С),
потребно је додати 25 литара
воде (В).

За прецизна одређивања ко-
личине воде која је неопходна
за снижење јачине ракије,
треба употребити одговарају-
ћу табелу коју можете наћи у
стручној литератури или пре-
ко интернета. Разлике табе-
ларних и рачунских вредно-
сти су мале и често се могу за-
немарити. Тако је, у нашем
примеру, табеларна вредност
количине воде за разблажива-
ње ракије 25,75 литара.

Пре разблаживања укупне
количине ракије корисно је
организовати малу дегустаци-
ју. У четири-пет чаша припре-
мити различите концентраци-
је и одабрати најбољу према
сопственом укусу.

На крају подсећамо читао-
це на изреку: „Једна је таман,
две су много, а три су мало”.
Живели!

Веселин Вашчић 
и Ендре Ромхањи



Већ неко време се кроз по-
једине медије провлачи ин-
формација да би Влада Ср-
бије ускоро могла да проме-
ни начин обрачуна пореза
на путничка возила (реги-
страција).

Овај порез се тренутно об-
рачунава на основу радне
запремине мотора, при че-
му је висина пореза на мо-
торе радне запремине од
преко два литра скоро пет
пута већа од оних испод по-
менуте кубикаже.

Кубикажа код савреме-
них аутомобила није ника-
кав показатељ снаге, пер-
форманси или луксуза вози-
ла. Власници старијих ауто-
мобила знатно мање вред-
ности, слабијих перформан-
си и ни приближно луксу-
зних плаћају веома висок
порез само зато што радна
запремина мотора незнатно
прелази две хиљаде кубика.
Већи порез тако плаћа вла-
сник малог аутомобила с
дизел-мотором, мале снаге
и старости преко петнаест
година у односу на власника

новог, снажнијег возила ко-
је вреди више десетина хи-
љада евра.

Једно од решења могла би
да буде наплата према вред-
ности аутомобила. У том
случају би једини начин да
се дође до вредности сваког
возила био путем каталога
Ауто-мото савеза, који се
већ користи за процену
вредности приликом увоза
аутомобила и наплате поре-
за на пренос власништва.
Још једно од могућих реше-
ња јесте наплата према сна-
зи мотора, што се примењу-
је у Хрватској. У Србији се
тренутно снага мотора ко-
ристи за одређивање цене
обавезног осигурања.

Овај проблем је у другим
земљама решен на различи-
те начине, а све важнији
фактор јесте емисија угљен-
диоксида, па се у неким др-
жавама опорезивање већ са-
да врши само на основу то-
га. Основни циљ је да се
смањи испуштање угљен-
диоксида, као главног крив-
ца за глобално загревање.

Уз помоћ најсавременијих
машина за реглажу трапа „Ау-
торемонт Пивашевић” својим
клијентима нуди најквалитет-
нију услугу када је у питању
центрирање и испитивање
трапа на свим врстама возила.

Путем тродимензионалне тех-
нологије сервисери овог ауто-
центра мере следеће параме-
тре: траг точка, нагиб, затур,
нагиб осе болцне, максималан
заокрет, разлику заокрета, осу
и одступање од њеног центра,

дијагоналу и стање шасије, а
могуће је извршити и контро-
лу управљача, као и штелова-
ње шасије. У бази података
машине налазе се фабрички
параметри за трапове свих

марки и модела аутомобила,
што клијентима даје сигур-
ност да ће раглажа трапа на
њиховом возилу бити урађена
на најбољи могући начин.

„Ауторемонт Пивашевић”
ће у наредном периоду одо-

бравати попуст на центри-
рање трапа, уколико се при
контроли установи да је то
потребно учинити. Позови-
те и закажите сервис на
време.

- - - - - - -  АКТУЕЛНО - - - - - - - 

Источњак на 
западном тржишту

Један од симбола
Хладног рата

Аутомобили из Источног блока
су по много чему били карак-
теристични, поготову они који
су током година Хладног рата
прављени у Источној Немач-
кој. Када на улици чујете добро
познат звук двотактног мотора
и осетите мирис плавог дима,
не морате ни да погледате у
правцу аутомобила – знате да
је у питању „вартбург”.

Проблеми за Бе-Ем-Ве
Прича о фабрици аутомобила
у Ајзенаху почиње још у 18. ве-
ку, када су се у кратком перио-
ду склапале двоцилиндричне
моторне кочије под именом
„вартбург”. Тридесетих година
прошлог века ту фабрику је
преузео Бе-Ем-Ве и почео да
склапа своје моделе.

Име „вартбург” поново се по-
јављује на моделу „Бе-Ем-Ве
3/15 вартбург”. Производња ау-
томобила је трајала до почетка
Другог светског рата. После ра-
та град Ајзенах, а самим тим и
фабрика, улазе у састав Источ-
не Немачке, којом је управљао
СССР-а. Совјети већ 1945. го-
дине обнављају производњу ау-
томобила, користећи име Бе-
Ем-Ве. Централа у Минхену

- - - - - - - ИСТОРИЈАТ - - - - - - - 

ЧЕТИРИ МЕТРА ЛИМА И ПЕТ МЕТЕРИ ДИМА

није могла да уложи жалбу за
заштиту имена док год је била
под војном управом. Године
1949. фабрика у Источној Не-
мачкој је чак приказала модел
340, који је у ствари био уна-
пређен и дизајнерски препра-
вљен Бе-Ем-Ве 326.

Треба нагласити и то да фа-
брика у Минхену није радила
све до 1951. године, што зна-
чи да сви аутомобили са озна-
ком баварског произвођача
који су направљени у периоду
од 1945. до 1951. долазе ис-
кључиво из Ајзенаха.

Совјети су 1952. године пре-
дали фабрику у власништво др-
жаве ДДР, а у том периоду фа-
брика из Минхена је успела да
се избори за своје име, лого и

карактеристичну маску хлад-
њака, тако да су Источни Нем-
ци морали да направе велике
промене. Представили су свој
први независни модел ИФА
309, који је настао на бази про-
тотипа Де-Ка-Ве Ф9. Битно
унапређени модел „вартбург
311” појавио се тек 1956. годи-
не. Тај аутомобил је прављен у
бројним каросеријским верзи-
јама: као лимузина, караван,
купе, па чак и роудстер.

Понуда за „Фолксваген”
Нажалост, потреба за масов-
ном продукцијом јефтиних
аутомобила довела је до пре-
кида производње. Прекретни-
ца се догодила 1965. када је
представљен модел „вартбург
353”. Карактеристика модела
је била тропросторна каросе-
рија с веома јаком шасијом.
Покретао га је карактеристи-
чан троцилиндрични двотакт-
ни мотор радне запремине
1.000 кубика, а снага се путем
четворостепеног мењача пре-
носила на предње точкове.

Унутрашњост аутомобила је
била прилично комфорна, а пр-
тљажник је био велики. Захва-
љујући квалитету израде, свака-
ко бољем од већине аутомобила
из Источне Европе, као и до-
брим возним особинама, тај
модел је врло брзо постао ми-
љеник купаца широм Европе.

ИЗМЕНА УРЕДБЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Током производње модел
353 је три пута редизајниран.
Верзија 353 W представљена је
1975. године, затим 1983. годи-
не из фабрике излази побољ-
шани модел, а 1985. године по-
јављује се и 353 С. Ова послед-
ња верзија имала је електрон-
ско паљење, мењач с пет брзина
и бројна друга унапређења. Јед-
но од њих је и то да се хладњак
не налази више иза мотора, већ
крај маске. Постојале су три ка-
росеријске варијанте: лимузи-
на, караван и пик-ап.

Последња варијанта 353 С
могла је да се наручи са стан-
дардном или „де лукс” опре-
мом, која је имала кровни
отвор и светла за маглу, а би-
ло је могуће докупити аларм
и централну браву. У другој
половини осамдесетих година
произвођачи су желели да по-
већају економичност „варт-
бурга” и да смање загађење,
па су понудили „Фолксваге-
ну” да своју стару линију за
производњу мотора премести
у Источну Немачку. „Фол-
ксваген” је пристао и почела
је производња четворотакт-
них мотора запремине 1,3 ли-
тра, који почињу да се уграђу-
ју у „вартбургову” каросерију
од 1988. године, а 1991. зва-
нично престаје производња
модела 353.

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

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - 

Саобраћајна полиција у
граду Монровија у Либери-
ји од 1990. године контро-
лише проток саобраћаја ис-
кључиво ручном сигнализа-
цијом, јер је систем сема-
фора престао да функцио-
нише.

Такси служба у Лондону, ве-
ровали или не, постоји још
од 1636. године. У то време
је педесетак кочија било до-
вољно за тадашње потребе
становника главног града
Енглеске.

Француски војници су у
прву битку на Марни оти-
шли уз помоћ таксија.
Шест хиљада бораца је
смештено у 600 возила па-
риских таксиста и одвезе-
но на линију фронта, у
битку коју су Савезници
добили.

Папагај кеа, ендемска вр-
ста на Новом Зеланду, озло-
глашена је птица на том
острву јер воли да кида зап-
тивну гуму прозора на ауто-
мобилу.

ТАКСИЈЕМ НА ФРОНТ
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РЕНО МЕГАН 2007, рестај-
линг, власник, одлична, ка-
раван, црн, 4.000 евра.
064/224-13-87. (206053)

ПЕЖО 206, 1.6 цм, 65 кв,
1999, металик плав, може за-
мена. 064/176-91-85. (206371)

ТРАБАНТ караван, без ула-
гања, априлија скутер 50
цм. 064/558-95-40. (206461)

ЗАСТАВА 101 скала, 1996,
истекла регистрација, по-
вољно. 064/130-36-02.
(206468)

КОРСА 1.0, 2003, троја вра-
та, 91.000 км, власник, ре-
гистрован годину. 064/130-
36-02. (206468)

ПУНТО 1.2, 8 в, 2001, троја
врата, све од опреме, вла-
сник, регистрован. 064/130-
36-02. (206468)

ЗА ГОЛФ 2 и 3 мотори 1.3,
1.6, у деловима или ком-
плет. 064/130-36-02.
(206468)

КОМБИ опел мовано 2002.
годиште, у одличном стању.
Договор. 063/856-48-42.
(206492)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ, 2008,

2/3 врата, зимске гуме, пер-

фектан, 3.800 евра.

062/207-505. (206504)

МАЗЕТНА зглобова мазда

626 ГД/нисан, 4.000 динара.

066/270-170. (206504)

ПЕЖО 307, 1.6 ХДИ, 2008.

годиште, први власник. Тел.

064/115-28-93. (206427)

ФОЛКСВАГЕН џета, на про-

дају, 500 евра. Тел.

063/872-47-76. (206420)

ГОЛФ 2, 1.6 дизел, 1987. го-
диште, регистрован целе го-
дине, власник, 800 евра.
062/628-097. (106426)

ЈУГО корал 1.1, 2007, ате-
стиран плин, металик црвен.
064/142-55-93. (206454)

ШКОДА фелиција 1.300,
исправан, караван, 1996.
истекао атест, 600 евра,
063/811-24-99. (206443)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ пасат
2, нерегистрован, 1987. го-
диште, повољно. 061/131-
79-04. (206355)

МАЗДА 323 Ф, 2001, мета-
лик, клима, као нова, вла-
сник, повољно. 066/123-
646. (206306)

ПРОДАЈЕМ фолксваген бо-
ра 2002, 1.9 ТДИ, 3.500
евра. 063/354-221. (206254)

ФОРД фокус 1.8 ТДДИ,
2000, караван, 66 кв, клима,
металик, власник. 062/286-
031. (206306)

АСТРА Х, 1.6 и, 2005, плин,
5 В, металик, дуго регистро-
ван, влсник, повољно.
065/910-35-35. (206306)

ОПЕЛ агила 1.0 и, 2002, ме-
талик, клима, сервисна
књига, као нова, повољно.
066/123-646. (206306)

ФОЛКСВАГЕН поло 1.4,
1999. годиште, 2/3, шибер,
регистрован до јуна 2016,
1.350 евра. 063/386-378.
(206243)

ФИЈАТ мареа 1.9 ЈТД, 2001,
климатроник караван, при-
ватан увоз Аустрија, на име
купца, 1.850 евра. 063/289-
350. (206098)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2003, пе-
тора врата, клима, прива-
тан увоз, Аустрија, на име,
1.999 евра. 063/289-350.
(206098)

ПРОДАЈЕМ форд фокус 1.8
ТДЦИ, 2002. годиште, у до-
бром стању. 060/488-38-15.
(206099)

ЈУГО корал ин 2006, реги-
строван до јула 2016, цена
по договору. 064/260-04-20.
(206110)

ЗАСТАВА 128, 2004. годи-
ште, тек регистрован, нов,
гаражиран. 061/179-53-97.
(206129)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ пут-
нички рено кангу, теретни,
2003. годиште, регистрован
од 8. августа 2016. 065/348-
22-00. (206162)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ форд
сијера, 1988, бензин, гас,
регистрован до 2016.
064/154-25-82. (206176)

ОПЕЛ астра 1997, власник.
063/820-16-74. (206186)

ПРОДАЈЕМ опел астра 1.7
ДТИ, 2003. годиште, 5 В.
064/109-93-79. (206529)

ПРОДАЈЕМ рено лагуна 1.9
ДЦИ, 2002. годиште. Тел.
062/287-682. (206514)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила и катали-
затора, продаја делова.
064/455-23-119, 069/203-
00-44. 

СТАЛНИ откуп свих врста
возила и катализатора, до-
лазим на позив, продаја де-
лова. 063/782-82-69,
066/409-991. (205696)

КУПУЈЕМ возила до 3.000
евра, плаћам реално и од-
мах. 064/300-40-01.
(206129)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању, 90–500 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-
21. (106517)

ПОВОЉНО продајем трак-
тор имт 560, и прскалицу.
Тел. 062/198-13-88.
(206281)

ПРОДАЈЕМ зидану гаражу
код Хотела „Тамиш”.
063/203-052. (206262)

КРУПАЧ, прекрупач, инва-
лидска колица, нафта пећ,
метални канистри, 500 ди-
нара. 626-437. (206152)

ПРОДАЈЕМ једноредни бе-
рач змај 214, може замена.
063/708-13-01, 351-602.
(206161)

ТРАКТОР т 40, АС и прико-
лица утва, 3 тоне. 064/074-
55-15. (206382)

ИЗДАЈЕМ гаражу 52 м2, 10

х 5 х 3 м. 064/022-96-60.

(205498)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Браће

Јовановићa 133, 2.400 евра.

Тел. 069/540-63-33.

(1206434)

КИНО филмове 8 мм, 16
мм и све врсте видео касе-
та. Квалитетно преснима-
вам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (206108)

ЛАПТОП 17 инча, 90 евра,
ТВ полица 180 х 80 цм,
5.000 динара. 065/264-89-
00. (206322)

ТВ половни из увоза 37, 54,
72, 82. 348-975, 066/348-
975. (206176)

ВЕШ-МАШИНА, ел. шпо-
рет и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-05-
10, 063/703-76-07. (206256)

МЕСНАТИ прасићи на про-
дају, могућност клања.
069/331-85-11. (СМС)

ПРОЗОР дрвени са шало-
ном 80 х 140 цм, 14.000.
631-965. (205365)

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

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

ПРОДАЈЕМ полован наме-
штај из увоза, троседи, дво-
седи, угаоне, столови, сто-
лице, кревети. 065/592-78-
75. (205878)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим, ба-
кар, месинг, старе славине,
старе веш-машине, фрижиде-
ре, замрзиваче, акумулаторе,
каблове и остали метални от-
пад. 060/521-93-40. (206046)

КУПУЈЕМ очувано покућ-
ство, намештај, столове, сто-
лице, витрине, комоде, оста-
ло. 066/900-79-04. (206065)

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи, добро пла-
ћам, долазим. 062/974-14-
04. (206065)

БАЛКОНСКА врата 207 х
81, тучани радијатори, дво-
сед, кревет, ТВ ЛД. 063/164-
32-26. (206040)

ПРОДАЈЕМ бродски мотор
с копчом, дизел, осовина с
пропелером 3 м. Тел.
060/351-96-41. (206043)

ПРОДАЈЕ се виноградска
кућица од сипорекс блоко-
ва, бибер цреп, орахово др-
во за грађу. Тел. 060/351-
96-41. (206043)

ПРОДАЈЕМ бојлер 50 л,
прохромски. 064/354-69-
76. (206059)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи као нове, достава,
монтирање, гаранција.
062/974-14-04. (206065)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-
чеве, угаону гарнитуру, ре-
гале, мост + ормане, орман
трокрилни, орман двокрил-
ни, гарнитуре, мојца фоте-
ље, витрине, комоде, сто +
четири столице, сто + шест
столица, спаваћу собу ком-
плет, комплет кухињу, ком-
биновани фрижидер, фри-
жидер, замрзивач, дечја ко-
лица, телевизоре, двоседе,
ел. шпорет, ТА пећи, маши-
ну за веш, суђе, тепихе, ра-
зно. 063/107-78-66. (ф)

ТА пећ 3 кв, кревете, 1.000 х
2.000, повољно. 064/584-
53-38. (206335)

ПРОДАЈЕМ пијанино смо-
ленск, три педале, одлично
очуван. 063/835-81-90.
(103338)

ПРОДАЈЕМ фрижидер, за-
мрзивач, комбиновани
фрижидер, купујем неис-
правне. 063/248-734,
013/366-006. (206341)

ТА пећи 3,5 и 6 кв у одлич-
ном стању. 063/759-98-46. 

ПОЛОВАН намештај и тех-
ника, очуван као нов.
063/472-392. (206356)

ВЕШ-МАШИНА канди
2007. годиште, 900 обртаја.
063/314-803. (20634)

ПРОДАЈЕМ пет крава, три
отељене и две високо стео-
не, може и посебно.
064/344-74-40. (206271)

ТОПЛОТНЕ геотермалне
пумпе (70–300 м2), најеко-
номичнији вид грејања,
одржавање, гаранција, одр-
жавање. 062/118-26-81.
(206282)

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

ПЕТАО за оџак од нерђају-
ћег челика. Тел. 304-710.
(206248)

ПРОДАЈЕМ краве, јунице и
прегорело ђубре. 066/354-
791. (206259)

ПРОДАЈЕМ две фотеље на
извлачење и угаону трпеза-
ријску клупу и сто. 367-087,
062/769-070. (206263)

ПРОДАЈЕМ комплетно ре-
монтоване ТА пећи свих кв,
достава, монтирање, гаран-
ција, повољно. Тел.
061/284-11-86. (206091)

ПРОДАЈЕМ половну пећ на
дрва, алфа плам 90, за ета-
жно грејање до 120 м2, 8 до
9 кубика дрва за једну сезо-
ну. 064/896-25-29. (206126)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи од 2 до 6 кв, пре-
воз, достава, монтирање, га-
ранција. 335-930, 064/366-
57-87. (206144)

ПРОДАЈЕМ шпорет на чвр-
сто гориво алфа врање, ал-
фа пламен, нов, нову багат
шиваћу машину на струју.
Тел. 013/362-486. (206142)
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ПРОДАЈЕМ дрвена улазна
и балконска врата и прозо-
ре. 370-411. (106153)

ПЕЋ за централно грејање
30 киловата, радијатор кра-
љево, коришћена једну се-
зону. 063/803-95-73.
(206148)

ПРОДАЈЕМ младе козе, ја-
риће мушке-женске, по-
вољно. 065/348-22-00.
(1206160)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, канди замрзивач
сандучар, 210 л. 062/186-
48-22, 060/180-02-83,
013/251-28-97. (206183)

БИБЕР цреп продајем.
064/353-46-84. (206209)

ДВА кауча, прозор 120 х
140, ћилиме, каљева пећ.
341-401, 061/246-46-73.
(206213)

ШПОРЕТ равна плоча,
фрижидер, машина за веш-
судове, кухињски висећи,
стубни новији регал, лежај,
клик-клак, тросед с фоте-
љама, ормани, комоде, ма-
њи сто са столицама, шива-
ћа машина, мања витрини-
ца. Тел. 063/861-82-66.
(206359)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
кухиња 10.000 динара.
063/773-45-97, 371-568.
(206384)

ПРОДАЈЕМ два стола 200 х
80 и клупу. 064/182-45-38.
(206387)

ПРОДАЈЕМ повољно угао-
ну гарнитуру за дневну со-
бу, жичано језгро. 063/875-
88-83. (206406)

ПРАСИЋИ на продају,
услужно клање, Новосељан-
ски пут. 064/303-28-68.
(206534)

ПРАСИЋИ на продају, мо-
гућност услужног клања,
Панчево. 065/410-97-34.
(206534)

ЈАБУКА, грожђе, дуња, за
ракију, продајем и доно-
сим. Тел. 063/898-53-08.
(206494)

НА ПРОДАЈУ свињске по-

лутке. 013/632-145,

060/500-30-91. (206495)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 4,5 кв, с
постољем. 063/837-61-15.
(206499)

ПРАСАД месната и јарад
повољно, могуће клање.
060/444-55-01. (206493)

ПРОДАЈЕМ две високо-
млечне и сјарене козе.
063/311-281. 8206436)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи,
веш-машине, сушилице, ТВ
из Немачке, гаранција.
062/824-23-21. (206439)

ПРОДАЈЕМ преостало
огревно дрво, буква.
065/331-82-63. (206440)

НА ПРОДАЈУ две стеоне
краве, стелне четири месе-
ца. 013/354-719, 060/524-
14-30. (206448)

КАМИОН мерцедес 12,13 ,
камин, две ТА пећи, маши-
на шиваћа сингер, амбала-
жа јефтина, све повољно.
013/345-054. (206481)

ПРОДАЈЕМ кукуруз, трити-
кал и жито, доносим на
кућну адресу. Тел. 064/129-
45-43. (206415)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумула-
торе, веш-машине, замрзи-
ваче, бакаср, месинг, алу-
минијум. 061/206-26-24.
8206465)

КУПУЈЕМ гвожђше, бакар,
месинг, алуминијум, замр-
зиваче, веш-машине, дола-
зим. 061/322-04-94.
(206465)

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум, замрзиваче,
веш-машине, гвожђе, оста-
ло долазим. 064/484-13-76.
8206465)

ФЛАШЕ од ракије, вињака,
вина, пива и дрвене гајбе,
банане кутије, купујем. Тел.
064/516-62-62. (206494)

КУПУЈЕМ старе: сатове, но-
вац, пенкала, разгледнице,
књиге, ситне антиквитете.
013/233-35-01, 064/265-82-
98. 81206456)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправ-
не и неисправне, добро пла-
ћам. Тел. 061/284-11-86.
(206091)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, фигуре, старе
флаше сифон соде, старо
покућство.  335-974,
063/705-18-18. (206144)

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне ТА пећи свих вели-
чина. 335-974, 063/(182-08-
95. (106144)

КУПУЈЕМ сто за масажу.
064/348-07-60, 231-99-54.
(206156)

ОТКУП намештаја, комплет
покућства. 063/107-78-66.
(ф)

ПРОДАЈЕМ кућу, Максима
Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360.

КУЋА код бувљака, 64 м2,
4,14 ари, 38.000, договор.
064/151-37-66, 064/495-55-
59. (204801)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Панчеу, 130 м2, у центру.
060/028-14-80. (205106)

ПРОДАЈЕМ плац на Бава-
ништанском путу, 15,5 ари.
060/028-14-80. (105106)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, 16,5 ари, плац
близу центра. 060/028-14-
80. (105106)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ, мо-
же и село, улични део куће
90 м2, у Војловици. Тел.
063/887-09-82. (205165)

ПРОДАЈЕМ кућу с плацем,
Ул. Петра Кочића 23.
064/181-82-50. (205314)

ПРОДАЈА куће, Омољица,
стара реновирана, 160 м2,
цена 50.000 евра. 064/313-
92-50. (205563)

ПОВОЉНО, кућа с плацем
15 ари, плин, струја, вода,
телефон. Качарево.
060/330-65-87. (205495)

КУЋА на продају са плацем
од 6 ари, или мењам за по-
љопривредно земљиште,
Танаска Рајића. 063/215-
844. (205631)

ДОЊИ крај, кућа сређена,
са два стана, ЕГ, плац 7 ари.
064/066-78-43. (205811)

НА ПРОДАЈУ башта 19 ари,
делимично под воћем, гра-
ђевинско земљиште, на кра-
ју града (Козарачка улица).
Струја и вода. Тел. 331-562.
(205713)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старче-
ву, повољно, хитно, дого-
вор. Тел. 065/633-40-80,
064/190-96-50. (205888)

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

ПРОДАЈЕМ пет плацева по 16
ари у Баваништу, код Биљаре.
069/151-96-21. (205927)

КУЋА 62 м2, пом. објекти 12
м2, струја, вода, у склопу
њива прве класе, све зајед-
но 44 ара, 28 м2. 064/139-
83-92, Жељко. (206078)

ВИКЕНДИЦА, кућа, струја
ТР, све под воћем, ограђено,
површина 18 ари. 064/139-
83-92, Жељко. (206078)

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
плац 4 ара, укњижена, вла-
сник. 065/258-87-77.
(206112)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу,
нова Миса. 063/864-07-06.
(206118)

КУЋА, нова Миса, 240 м2,
на 2,3 ара плаца, близу вр-
тића „Петар Пан”, прода-
јем, власник. 063/826-97-
09. (206029)

ЗЕМЉА, 72 ара, Јабучки
пут, друга дуж и 57 м2 плус
10 ари код „Пивашевића”,
грађевинска зона. 060/499-
29-94, 060/353-99-10.
(206039)

ПРИЗЕМНА усељива кућа
на продају у Глогоњу.
061/154-57-32. (206048)

КУЋА Топола, 82 м2, 7 ари
плаца, 30.000, договор.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (206068)

ПЛАЦ, Баваништански пут,
230 ари, до пута, 130.000.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (206068)

ПРОДАЈЕМ кућу у Врњач-
кој бањи, и мењам за Пан-
чево. 064/026-89-14.
(206067)

КУЋА, Баваништански пут, 83
м2, помоћни објекат 54 м2, до-
говор. 065/561-01-50. (206141)

ТЕСЛА, кућа 60 м2, 4 ара,
50.000, 100 м2, 4,5 ари,
55.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (206127)

ЦЕНТАР, кућа 100 м2, 2,5
ари, 50.000, договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (206127)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 70
м2, 22 ара, замена стан. „Го-
ца”, 063/899-77-00. (206127)

ПЛАЦ 11 ари, Кудељарац,
8.000 евра, укњижен, вла-
сник, замена ауто. 064/300-
40-01. (206129)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качаре-
ву, са 10 ари плаца, замена
за ауто. 064/300-40-01.
(206129)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ослобо-
ђења 86, 90 м2, на 10 ари
плаца. Тел. 064/866-24-25.
(206167)

МРАМОРАК, кућа, прода-
јем 15 ари, воћњак, 15.000
евра. 064/311-41-94.
(206171)

ПРОДАЈЕМ плац 4 ара, на
Јабучком путу. 069/213-97-
37. (206175)

ДОЊИ град, 80 м2 + 35 м2, 4
ара, колски улаз, 1/1. 22.000.
061/321-92-28. (206180)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, 33 ширина, до пу-
та. 061/321-92-28. (206180)

ПРОДАЈЕМ дворишну кућу
136 м2, с великом баштом,
предато за легализацију.
063/820-16-74. (206186)

ПАНЧЕВО, Козарачка, нова
комплет кућа, 1/1, екстра дво-
риште, одмах усељива, 138 м2

бруто. 063/637-673. (206200)

ИЗДАЈЕМ земљу, хектар и
пет ари, друга дуж, иза „Зр-
на”, 350 евра. 063/659-590.
(206201)

ПРОДАЈЕМ четири ланца
земље, друга дуж иза „Ал-
мекса” и берач за кукуруз
222. 061/324-85-44.
(206205)

ПРОДАЈЕМ лепу породич-
ну кућу у насељу „Мла-
дост”, комплет сређена, без
даљих улагања, хитно.
063/143-65-71. (206229)

КВАЛИТЕТНА нова кућа,
Јабучки пут 35, прода-
јем/мењам за мањи стан.
345-534, 064/246-05-71.
(206252)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
155 м2, 4,5 ари + објекат у
изградњи, 300 м2, у двори-
шту. Хитно, Д. Туцовића.
065/335-32-37. (206225)
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ПРОДАЈЕМ ланац земље у
Црепаји, стари виногради.
060/351-03-56. (206257)

КУЋА, Змај Јовина, пешач-
ка зона, 180 м2, 100.000
евра. 060/034-31-11.
(206234)

ВИКЕНДИЦА, Баваништан-
ски, 30 ари, до пута, трофа-
зна, бунар, воће. 064/493-
00-47. (206238)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру,
5 ари, 220 м2, новија преле-
па. 066/937-00-13. (206237)

КУЋА на 7 ари плаца, поред
пруге, аеродром. 060/737-
37-67. (206241)

ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, 80 м2, повољно,
могућ договор. 064/902-28-
80. (206245)

ПРОДАЈЕМ кућу, трофа-
зна, вода, гас, замена стан,
башта, телефон. 064/462-
43-88. (206273)

БАЊА Врујци, кућа сређе-
на, асфалт, укњижена, про-
дајем, може замена.
064/955-51-85. (206279)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2, 14
ари, Војловица. 063/778-48-
35. (206317)

ЗАСЕБНА кућа 30 м2 + 30 м2

помоћни објекат, укњиже-
но, власник. 064/248-90-16.
(206319)

НОВА Миса, кућа три етаже
+ могућност поткровља,
близу вртића. 063/879-51-
40. (206330)

КУЋА код Болнице, 300 м2

на 4,5 ари, повољно.
064/584-53-38. (206335)

КУЋА, центар, 100 м2, 3 ара,
сређена, код угла Моше Пи-
јаде и Карађорђеве, 49.000
евра. 061/685-88-03.
(206340)

ПРОДАЈЕМ плац 11 ари,
Девојачки бунар. 063/865-
66-21. (206351)

ПЛАЦ, Миса, иза „Тмуши-
ћа”, 4 ара, 1/1, укњижен,
ограђен, дозвољена градња,
урбанистички услови, 9.500
евра. 061/685-88-03.
(206340)

ПРОДАЈЕМ одмах усељиву
кућу, 120 м2, код Спортског
центра, повољно. 062/320-
929, 063/289-968. (206348)

ПРОДАЈЕМ две куће у Вој-
ловици, једну нову и једну
стару на плацу површине
17 ари с великим воћња-
ком. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (206335)

ПОВОЉНО кућа у изград-
њи, стављена под кров, 425
квадрата, сутерен + призе-
мље + спрат. Плац 8 ари,
без посредника. 065/811-
31-92. (206353)

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

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

ХИТНО, центар, тринаесто-
собна вила, око 600 м2, 10
ари, 160.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398. (и)

ТУРСКА глава, за рекон-
струкцију, 45.000; Тесла две
стамбене јединице, 90.000.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (206294)

КУЋА, Миса, 98 м2, 7 ари,
договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (206302)

КУЋА, Старчево, 148 м2, 19
ари, 25.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (206302)

ХИТНО, Мраморак, дбора,
191 м2, 16 ари, 16.000. „Му-
станг”, 331-341, 062/226-
901. (206304)

ПОВОЉНО, Краљевића
Марка, самостална, 55 м2, 4
ара, 22.000. „Мустанг”,
062/226-901. (206304)

КОВАЧИЦА, нова кућа 220
м2, 4 ара, 55.000, договор.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (206376)

ЦРЕПАЈА, кућа 130 м2, 14
ари, 50.000. „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(206376)

СТРЕЛИШТЕ, 200 м2, 5 ари,
новија кућа, 75.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (206376)

ТОПОЛА, 97 м2, 7 ари,
40.000, договор. „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(206376)

ТЕСЛА, 152 м2, 4 ара, кућа
за реновирање, 50.000. „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15. (206376)

САМОШ, 80 м2, 16 ари,
9.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (206376)

МАРГИТА, почетак, старија ку-
ћа, 9 ари, 230 м2, 65.000. 064/206-
55-74, 362-027. (206393)

ПЛАЦ 10 ари, Новосељан-
ски пут, близу асфалта,
парцелизација, укњижена, у
катастру урађена, доступна
струја, ограђен, повољно.
066/385-289, 063/385-289. 

ВОЈЛОВИЦА, старија кућа

120 м2, 14 ари плац, 28.000.

064/206-55-74, 362-027.

(206393)
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СТРОГИ центар, 4,5 ари,
200 м2, фронт 20 метара,
100.000. „Премиер”,
064/206-55-74, 063/800-44-
30. (206393)

КУЋА центар, 350 м2, с ло-
калима, сва инфраструкту-
ра, двориште. 062/830-10-
73. (206363)

КУЋА, 120 м2, на 5 ари, мо-
же замена за већу. 063/307-
674. (206370)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди по-
гледати. 063/756-06-04.
(206395)

ПРОДАЈЕМ кућу и ауто-пе-
рионицу, Копаоничка ули-
ца (нова Миса), улаз са
главног пута. 064/120-65-
33. (206401)

ИВАНОВО, кућа, 92 м2, 7
ари, усељива, 15.500 евра.
061/613-64-95. (206423)

ПЛАЦ на Старом Тамишу,
продајем. 063/374-668.
(206428)

ПРОДАЈЕМ 27 ари воћњак,
у роду, поред касарне 5.000,
грађевинско земљиште,
8.000 евра, може ауто до
3.000 евра. 066/317-444.
(206430)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војлови-
ци. 063/311-281. (206436)

ОМОЉИЦА, кућа с поткро-
вљем, 160 м2, плац 7 ари
или мењам, 39.000.
013/617-260. (206442)

ХИТНО продајем 57 ари,
ограђено, на Миси.
069/415-27-77. (206445)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли.
Звати после 16 сати.
064/280-22-80. (206442)

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

ПРОДАЈЕМ кућу на Куде-
љарцу, 30.000 евра фиксно.
061/262-00-19. (206462)

ГРАЂЕВИНСКИ плац 4 ара,
власник, 1/1, Скадарска,
прекрупач оџаци. 060/442-
62-34. (206472)

НОВ пут, 20 ари, струја, во-
да, ограђено, викендица,
повољно. 345-825, 062/118-
48-46. (206473)

КУЋА, угао Д. Туцовића и
Танаска Рајића, продаја,
може замена за одговарају-
ћи стан. 064/665-86-25.
(106474)

ТОПОЛА, 80 м2, 12 ари, сре-
ђена, колски улаз, 30.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (206481)

ПЛАЦ фронт 25 м, центар,
сва инфраструктура, површи-
на 21 ар, локацијска за салу за
свадбе. 063/389-962. (206490)

КУЋА у Качареву, спратна,
недовршена, усељива, ај-
нфор капија, 5 ари.
063/218-860. (206503)

ЦРЕПАЈА, 118 м2, 16 ари,
може замена за стан,
45.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (206507)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

на Миси, три улаза, 300 м2,

договор. 061/381-00-88.

(206475)

ПРОДАЈЕМ ланац земље на

путу Качарево – Ново Село,

близу села. 064/193-19-01.

(206516)

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

ПРОДАЈА новог стана, 44
м2, Ослобођења 70, Панче-
во. 069/355-49-31.  (СМС)

ПРОДАЈА новог стана, 73
м2, Ослобођења 70, Панче-
во. 069/355-49-31.  (СМС)

ПРОДАЈЕМ двособан сређен
стан у центру, II спрат, 35.000.
063/801-56-63. (205626)

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

СТРЕЛИШТЕ, продајем стан,
ВП, ЦГ + тераса, + подрум.
064/066-78-43. (205811)

СТАН 80 м2, трособан, С.
Шупљикца 127, VI спрат,
Котеж 2. 064/614-08-08.
(205805)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру, 55 м2, II спрат, ЕГ,
сређен. Контакт тел.
064/528-32-10. (205166)

МЕЊАМ стан у Панчеву, 40
м2, за стан у Врујцима. Тел.
062/166-15-21. (205417)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ гар-
соњеру, Тесла, ЦГ, осми
спрат, није последњи, 24 +
2 м2. 063/392-309, 062/894-
49-52. (205424)

СТАН, 57 м2, Стрелиште, на
продају. Тел. 064/064-69-
72. (206030)

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

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
52 м2, Тесла, IV спрат, вла-
сник, 25.500, договор.
061/132-11-18. (206049)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан од 66 м2, у Кикиндској
улици, на Котежу 2.
062/311-955. (206054)

СОДАРА, гарсоњера, 26 м2,
VII, ЦГ, 17.500, договор.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (206068)

ЦЕНТАР, 45 м2, ВП, ТА,
двособан, 26.000, договор.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (206068)

СТРЕЛИШЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел. 064/267-
71-74. (206103)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, II, ЦГ,
тераса, 29.500, 42 м2, ВП, ЦГ,
24.000. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (206068)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37
м2, II, ЦГ, тераса, 24.000.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (206068)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
62 м2, IV, ЦГ, лифт, 33.000,
договор. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (206068)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ дво-
собан стан, Котеж 1, за ма-
њи једнособан, власник.
061/164-53-41. (206076)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
нова градња, Стрелиште,
власник. 063/779-59-07.
(206084)

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

ДВОСОБАН комфоран на
првом спрату, нова Миса,
код цркве. 060/156-65-88.
(206090)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 12,
44 м2, III спрат, ЦГ, клима,
у добром стању. Тел.
064/474-41-13. (206095)

ПРОДАЈЕМ стан, 65 м2, Ко-
теж 1, трособан, укњижен,
новоградња, III спрат.
064/200-00-37. (206102)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 31 м2, приземље, ново-
градња, укњижен, Котеж 1.
064/200-00-37. (206102)

КОТЕЖ 2, 58 м2, двоипосо-
бан, приземље, ЦГ, вла-
сник, укњижен, 25.000 евра.
Тел. 063/326-925. (206103)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
једнособан, I спрат, ЦГ,
власник. Тел. 064/800-36-
53. (206107)

ПРОДАЈЕМ једноипособан 45
м2, II спрат, Кеј Радоја Даки-
ћа. 064/192-98-93. (206107)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ/ИЗДА-
ЈЕМ четворособан, 92 м2, Ко-
теж 2. 063/856-74-02. (206136)

ЦЕТНАР, 90 м2, трособан,
43.000, 64 м2, двоипособан,
42.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (206127)

ВОЈНЕ зграде, 64 м2, двои-
пособан, 40.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (206127)

КОТЕЖ 1, 71 м2, трособан,
39.000; двособан, 35.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00. (206127)

КОТЕЖ 2, 50 м2, двособан,
25.000; 72 м2, трособан,
46.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (206127)

СТРЕЛИШТЕ, 40 м2, једнои-
пособан, нов, хитно, 22.000,
80 м2, трособан, 35.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00. (206127)
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ШИРИ центар, 38 м2, једно-
ипособан, 650 евра; двосо-
бан, 53 м2, 700 евра. „Гоца”,
063/899-77-00. (206127)

ДВОРИШНИ стан, центар,
40 м2, 14.500; 50 м2, улични
део стана, 28.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (206127)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, двориште, ба-
шта, гаража, укњижен.
064/938-41-99. (206132)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 80
м2, с три терасе, ЦГ, IV спрат,
без улагања, хитно, повољно.
064/323-91-93. (206132)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,
ЦГ, I спрат, одличан, без
улагања, повољно. 060/861-
83-06. (206131)

ТЕСЛА, 25 м2, једнособан,
12.500, 45 м2, двособан,
25.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (206127)

ТЕСЛА, 68 м2, трособан,
37.000; 58 м2, двособан,
28.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (206127)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан,
25.000; 55 м2, двособан,
36.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (206127)

СОДАРА, 64 м2, двоипосо-
бан, 37.000; 54 м2, двоипо-
собан, 35.000, 40 м2, једнои-
пособан, 21.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (206127)

ПОТРЕБНИ станолви до
28.000 евра, на свим лока-
цијама. „Гоца”, 063/899-77-
00. (206127)

КОТЕЖ 1, кружни ток, први
спрат, 57 м2, без улагања,
договор. Тел. 063/308-793.
(206275)

ПРОДАЈЕМ двособан стан и
гаражу, Стрелиште, ВП, ЦГ.
Тел. 064/222-49-74.
(206292)

ЦЕНТАР, 24 м2, једнособан,
18.000, двособан, 29.000.
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (206249)

КОТЕЖ, 49 м2, двособан,
31.500, 41, једнособан,
24.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (206249)

СТРЕЛИШТЕ, 38 м2, једно-
собан, 17.500, двособан,
30.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (206249)

МИСА, 30 м2, једнособан,
16.500, етажа, 39.000. „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-
20. (206249)

ТЕСЛА, 32 м2, једнособан,
22.000; двособан, 29.000.
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (206249)

ПРОДАЈЕМ стан од 43 м2,
на Стрелишту, без посред-
ника. Тел. 064/434-69-91.
(206250)

ТРОИПОСОБАН стан, први
спрат, Котеж 2, два ве-цеа,
81 + 6 м2, продајем/мењам.
345-534, 064/246-05-71.
(206252)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
усељив одмах, 68 + 8 м2,
43.000 евра. „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(206252)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж
2, усељив одмах, 26.000.
„Дива”, 345-534, 064/246-
05-71. (206252)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, Стрелиште, Гундули-
ћева, високо приземље, ре-
новиран, ЦГ, власник.
063/263-052. (206262)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
45 м2, у центру, приземље,
без грејања. Тел. 064/279-
59-98, 013/252-00-83.
(206265)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
38 м2, I спрат, ТА грејање,
власник, комплетно сређен,
26.500 евра, договор.
063/894-22-52. (206266)

ТЕСЛА, двоипособан, 74 м2,
ЦГ, две терасе, двостран,
други спрат. 064/176-08-57.
(206234)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан на Тесли, у ексклузиви,
повољно. 066/937-00-13.
(206237)

ХИТНО, повољно двособан
стан, 1/1, укњижен, Содара.
Тел. 013/344-388, 060/071-
59-64. (206149)

КОПАОНИК, апартмани у
сивој фази или кључ у руке,
може замена. 060/312-90-
00. (206151)

ЦЕНТАР, стан 30 м2.
060/312-90-00. (206151)

ПРОДАЈЕМ стан 75 м2, с
двориштем, 1/1, договор.
061/721-12-57. (206166)

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, једнои-
пособан, леп, без улагања.
18.000, хитно. „Гоца”,
063/899-77-00. 

НА ПРОДАЈУ једнособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52. (206323)

ЦЕНТАР, комфоран двосо-
бан, сређен, ТА, II, усељив,
договор. „Ивакс”, 064/376-
80-83. (206179)

ТЕСЛА, већи једнособан,
сређен, I, TA, 26.000, дого-
вор. „Ивакс”, 064/376-80-
83. (206179)

ТЕСЛА, 3,0, две терасе, ЦГ,
лифт, 600/квадрат, VI/X.
Агенција „Ивакс”, 064/376-
80-83. (206179)

ВЕЛИКИ избор дворишних
станова, делова кућа,
8.000–14.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (206179)

МАЊИ двособан, ЦГ, тера-
са, V, лифт, Стрелиште,
27.000. „Ивакс”, 064/376-
80-83. (206179)

ШИРИ центар, екстра сре-
ђен, тераса, I, 28.500, дого-
вор. „Ивакс”, 064/376-80-
83. (206179)

ХИТНО, Содара, 57 м2, ЦГ,
IV, први власник. 061/321-
92-28. (206180)

П Р О Д А Ј Е М / И З Д А Ј Е М
стан, II, 43 м2, III спрат, ЦГ.
060/318-61-30. (106189)

ЗЛАТИБОР, продајем
апартман 34 м2, тераса,
паркинг, етажно грејање.
063/716-48-68. (206199)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 30 м2, на Стрелишту.
Тел. 064/440-33-80,
063/892-38-30. (206226)

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

КОТЕЖ 2, лукс једноипосо-
бан, 49 м2, VI, 30.500; дво-
собан, 52 м2, I,  35.500.
„Кров”, 060/683-10-64, рег.
398. (и)

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

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

КОТЕЖ 2, двособан, 51 м2,
приземље, укњижен, одмах
усељив.  063/166-43-48.
(106297)

ТЕСЛА, гарсоњера, 26 м2,
догoвор.  „UnaDalli”,
064/255-87-50. reg. br. 188.
(206302)

КОТЕЖ 1, мањи двособан,
40 м2, 21.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. reg. br. 188.
(206302)

ЈЕДНОСОБАН стан, 35 м2,
I, са гаражом, 23.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50. reg.
br. 188. (206302)

ТЕСЛА, једноипособан, 40
м2, VI, ЦГ, 23.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. reg. br.
188. (206302)

СОДАРА, двособан, 57 м2,
ЦГ, сређен, 33.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50. reg.
br. 188. (206302)

КОТЕЖ 2, двособан, ЦГ, до-
говор. „UnaDalli”, 064/255-
87-50. reg. br. 188. (206302)

ЦЕНТАР, трособан, 73 м2,
III, нов са гаражом, 43.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
reg. br. 188. (206302)

ЦЕНТАР, мањи двособан,
ЕТ, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. reg. br. 188.
(206302)

СОДАРА, сређен трособан,
I, 41.500, двособан, VI,
27.000 и једнособан, VI,
17.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (206294)

СОДРА, леп трособан, II,
38.000, војне, двоипособан,
I, 41.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (206294)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, II,
договор и трособан, V, сре-
ђен, 41.000. „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(206294)

ТЕСЛА, двособан, призе-
мље, 30.000, двоипособан,
I, 37.000 и V, 38.000.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (206294)

ЦЕНТАР, салонски 114 м2,
67.000 и 86 м2, 43.000.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (206294)

ПЕПЕЉАРЕ, одличан тро-
собан, II, 27.000, Котеж,
гарсоњера, I, 17.500.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (206294)

ЗЛАТИБОР, апартман на
продају, хитно. 063/112-74-
77. (206311)

ГАРСОЊЕРА, центар, 12 м2,
плус галерија, комфорна,
8.000 евра. 063/847-41-62.
(206308)

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
ТА, тераса, 25.500. „Му-
станг”, 062/226-901. (206304)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 71
м2, II, леп, ЦГ, 34.000. „Му-
станг”, 331-341, 062/226-
901. (206304)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, I, ТА, 24.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(206304)

СТРЕЛИШТЕ, као нов, дво-
ипособан, I, ЦГ, 57 м2,
35.000. „Мустанг”, 062/226-
901. (206304)

ВЕЛИКИ избор довришних
станова од 8.000 до 17.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (206304)

СОДРА, двособан, добар, 57
м2, IV, лифт, ЦГ, 31.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (206304)

ТЕСЛА, 51 м2, тераса, ЦГ,
ВПР, 30.000. „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(206376)

ТЕСЛА, 50 м2, тераса, ЕГ,
30.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (206376)

ТЕСЛА, 30 м2, тераса, ТА, са
стварима, 26.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (206376)

ТЕСЛА, 61 м2, две терасе,
ЦГ, трособан, IV, 36.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (206376)

ЦЕНТАР, 65 м2, две терасе,
ЦГ, трособан, XII, 45.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (206376)

МАРГИТА, 85 м2, тераса,
зидана гаража, ЕГ, I, 60.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (206376)

СТРЕЛИШТЕ, 59 м2, тераса,
ЦГ, II, 33.000. „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(206376)

БЕОГРАД, Крњача, код
„Метроа”, нов, 37 м2,
34.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (206376)

ТЕСЛА, двособан, 55 м2, II,
ЦГ, сређен, усељив, 34.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (206378)

СОДАРА, двособан, 54 м2, I,
ЦГ, без улагања, 31.500, до-
говор. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (206378)

ШИРИ центар, новоградња,
једнособан, 32 м2, ВП, ЕГ,
22.000, договор. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (206378)

ТЕСЛА, једноипиособан, 47
м2, III, TA, 25.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (206378)

ШИРИ центар, двособан, 57
м2, II, ТА, потпуно ренови-
ран, 45.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (206378)

КОТЕЖ 2, двособан, 56 м2,
I, ЦГ, усељив, 35.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (206378)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 80
м2, II, ЦГ, 41.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (206378)

КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, 20.000. „Пре-
миер”, 064/206-55-74,
063/800-44-30. (206393)

КОТЕЖ 2, дуплекс 86 м2,
ЦГ, лифт, укњижен, 35.000,
договор. 064/206-55-74,
013/362-027. (206393)

7. ЈУЛА, једнособан, 38 м2,
приземље, ТА грејање,
16.000. 064/206-55-74. 

БЕОГРАД, Дорћол, 71 м2,
двособан, IX, 110.000 евра.
013/334-536, 064/348-05-
68, „Перфект” – 097.
(206385)

ЦЕНТАР, једнособан, ЦГ,
31, 16.000, улично 32,
12.000; Маргита дворишни,
29, 8.000. „Јанковић”, 348-
025. (206386)

КОТЕЖ 2, двособан, 59, I,
договор. „Јанковић”, 348-
025. (206386)

КОТЕЖ 1, двособан, 59,
32.000. „Јанковић”, 348-
025. (206386)

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

КОТЕЖ 2, једноипособан,
III, ЦГ, 38 м2, 25.000. „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (206405)

КЕЈ, војне зграде, двоипосо-
бан, ВПР, 61 м2, ЦГ, 32.000.
„Премиер”, 063/800-44-30.
(206405)

ШИРИ центар, двособан,
ВПР, 46 м2, ТА, 26.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (206405)

СОДАРА, трособан, I, 67 м2,
ЕГ, усељив, 41.000. „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (206405)

ТЕСЛА, двособан, III, 54 м2,
TA, усељив, 28.000. „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (206405)

ТЕСЛА, једнособан, IV,
лифт, 37 м2, ТА, 22.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (206405)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
62 м2, IV спрат, лифт,
33.000. 064/206-55-74,
063/800-44-30, „Премиер”.
(206293)

СТРЕЛИШТЕ, центар, тро-
собан, 80 м2, други спрат,
41.000, договор. „Преми-
ер”, 064/206-55-74, 362-
027. (206405)

СТРОГИ центар, салонски
стан 86 м2, ЦГ, може заме-
на, 38.000. 069/225-90-67.
(206397)

ПРОДАЈЕМ нов стан 52 м2,
Тесла, IV, 17.000. 062/160-
94-76. (206536)

СТАН, Карађорђева 2-е, 64
м2, IV спрат, ЦГ, лифт,
укњижен, власник. 061/152-
51-77. (206514)

ХИТНО, ХИТНО, триплек-
си 100 м2, 1,5 ари плца,
30.000. 341-789. (206512)

ПРОДАЈЕМ стан од 41 м2,
на Котежу 1, код окретнице.
Тел. 064/361-530. (206521)

СТАН, сређен, 46 м2, ЦГ,
двособан, центар Стрели-
шта, власник. 060/331-08-
01. (206523)

ПОВОЉНО продјем двосо-
бан стан, новоградња, Кара-
ђорђева 98. 065/812-48-55.
(206525)

ЈЕДНОСОБАН стан, лепа
зграда, добра локација. Мо-
же кредит банке. 063/890-
90-60. (206528)

ПРОДАЈЕМ двоипособан,
центар, 68 м2, ЦГ, ПВЦ, две
терасе, клима. 013/319-014.
(206533)

СТАН, 60 м2, близу школе,
обданишта, Стрелиште,
укњижен, повољно.
064/992-62-07. (и)

СОДАРА, хитно леп двосо-
бан, 64 м2, II спрат, ЦГ, две
терасе, могућ договор.
064/565-11-36. (206460)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, повољно, без по-
средника. 064/520-72-27.
(206480)

ТЕСЛА, 50 м2, преко „Ави-
ва”, високо приземље, ЦГ,
комплетно сређен, 40.000
евра. 064/514-05-06.
(206478)
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КОТЕЖ 2, двоипособан, 70
м2, III, ЦГ, сређен, 40.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (206481)

МИСА, 40 м2, опремљен,
18.000 евра; 55 м2, договор.
063/377-835. (206508)

СТАН, центар, 42 м2, I
спрат, локал у приземљу, 42
м2, повезан са станом.
062/886-56-09. (206490)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру, код америчких
зграда, 37.000 евра.
063/802-72-83. (206412)

СТРЕЛИШТЕ, центар, јед-
ноипособан , 46 м2, други
спрат, 27.000 евра, власник.
065/362-50-00. (206446)

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

ДВОСОБАН, Стрелиште,
52, 23.000, хитно, Котеж 1,
56, 29.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (206539)

ЈЕДНОСОБАН, Г. град, 24,
нов, 18.500, Миса, 30, сре-
ђен, 16.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (206539)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 2, 39,
тераса, 18.500, Тесла, нов, I,
46, 40.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (206539)

ДВОСОБАН, Тесла, сређен,
II, 55, 33.000, центар, III,
52, 30.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (206539)

КУПУЈЕМ једноипособан,
двособан стан. 062/207-004.
(206302)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију или ру-
шење. 064/218-15-72.
(206538)

КУПУЈЕМ гарсоњеру, јед-
нособан или једноипособан
стан без посредника.
061/296-87-70. (206305)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требне некретнине, све ло-
кације, брза реализација.
063/744-28-66. (206539)

ИЗДАЈЕ се дворишни стан
за 70 евра, Моше Пијаде 67.
Тел. 014/344-52-97. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан, нена-
мештен стан, Котеж 1, гре-
јање, телефон. 062/116-24-
27. (СМС)

ИЗДАЈЕМ ненамештен,
празан, једнособан стан с
подрумом код бувљака.
060/434-83-48. (СМС)

БЕОГРАД, издајем наме-
штену гарсоњеру на Дорћо-
лу, грејање, лифт. 062/155-
59-69. 

СТАН 30 м2, за издавање на
Новосељанском путу, само
за самице од 40 до 60 годи-
на, 50 евра. 064/137-48-67.
(205541)

ГАРСОЊЕРА код Стомато-
лошког, намештена.
064/386-55-96. (205556)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
комфоран стан у строгом
центру, Петра Драпшина,
од 1. октобра. 063/802-26-
71. (205698)

КОТЕЖ 2, I спрат, двосо-
бан, потпуно намештен, на
дуже. 311-647, 063/784-72-
80. (205813)

ИЗДАЈЕМ стан, Стрелиште,
трособан. Тел. 060/034-13-
61. (205862)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-
зан стан у згради, без греја-
ња, Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (206051)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
дворишни, празан, нова
Миса. 062/161-48-74,
013/373-027. (206061)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. 063/762-22-01.
(206064)

ИЗДАЈЕМ намештену собу,
кујну, купатило, засебан
улаз. Новосадска 2.
060/377-70-01. (206066)

ИЗДАЈЕМ мањи стан, у цен-
тру, са ЦГ. 064/010-50-69.
(206069)

СТРОГИ центар, једноипо-
собан комфоран стан, ком-
плетно намештен, каблво-
ска, ЦГ. 061/179-90-64.
(206312)

ИЗДАЈЕМ собу на Тесли,
централно грејање, тераса,
са употребом кухиње и ку-
патила. 063/315-381.

ПРАЗАН стан, 58 м2, V,
лифт, клима, ЦГ, телефон,
Стрелиште, код школе.
065/234-34-25. (206301)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен стан, Котеж 2,
повољно.  066/944-55-88.
(106307)

ИЗДАВАЊЕ стана, Котеж 1,
ЦГ, намештен и Стрелиште,
дуже време. 064/137-63-19.
(206267)

ИЗДАЈЕМ собе за самце и
теренце. 064/305-73-01.
(206273)

ИЗДАЈЕМ стан са грејањем
на Миси. Тел. 064/320-85-
37, 063/864-60-69. (206280)

ИЗДАЈЕ се двособан наме-

штен стан, ЦГ, ВП, Стрели-

ште, предност војним лици-

ма. 064/222-49-74. (206292)

ИЗДАЈЕ се двособан стан.
Тел. 013/377-548, 063/723-
53-52. (206293)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту преко пута
школе, ЦГ, клима, интер-
нет, на дужи период.
064/187-56-52. (206284)

ИЗДАЈЕМ дворишни наме-
штен стан самици, соба, ку-
хиња, купатило, 60 евра.
064/110-70-71. (206261)

ГАРСОЊЕРА, стан за изда-
вање, близу Спортског цен-
тра. 064/436-85-26.
(206264)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
ученици или студенткињи.
Тел. 318-321, Котеж 2.
(206236)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
кући с намештеном кухињом,
Панчево, Ж. Зрењанина 120-
б. 063/725-23-43. (206235)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан са грејањем на Котежу,
90 евра. 064/157-44-53.
(206239)

НАМЕШТЕНА гарсоњера за
самце у центру града, депо-
зит. 063/733-02-53.
(206240)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, строги цен-
тар, III спрат, лифт, клима,
кабловска, телефон, интер-
фон. Звати на 063/190-71-
45. (206202)

ДВОСОБАН стан за издава-
ње. 064/145-47-48, 061/175-
00-15. (206101)

ПРАЗНА гарсоњера за изда-
вање, 17 м2, у Самачком.
069/271-63-99. (106100)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
намештен стан, 80 евра,
Максима Горког 96.
060/517-82-53. (206096)

ЦЕНТАР Стрелишта, изда-
јем стан 50 м2, терасе, полу-
намештен, повољно.
064/959-98-83. (206109)

ИЗДАЈЕМ двособан комфо-
ран стан у најужем центру.
Тел. 013/348-486. (206109)

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-
штен стан у самом центру
града, централно, клима,
кабловска, интернет.
065/205-41-83. (106120)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило, издајем станарки
у Иванову. 064/372-94-71.
(206121)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан у кући, Стрелиште.
322-051, 061/162-64-42.
(206119)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан, Стрелиште, ЦГ, 37
м2. 063/193-63-98. (206143)

ИЗДАЈЕ се у строгом цен-
тру, Карађорђева, двособан
празан стан у згради, на ду-
же време, телефон, цен-
трално, кабловска. 062/860-
30-66. (206139)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан на Тесли.
064/424-88-28. (296123)

ИЗДАЈЕМ комфоран стан,
30 м2, ненамештен, Стрели-
ште, депозит. 013/251-96-
03, 064/226-67-31. (206130)

ИЗДАЈЕМ кућу у Качареву,
ненамештену са двори-
штем, месечна кирија.
064/186-97-56. (206129)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
ЦГ, кабловска, намештен
или полунамештен, у згра-
ди. 063/803-05-69. (206157)

НАМЕШТЕН двособан
стан, издајем, нова Миса,
кабловска, ТА. 064/231-23-
59. (106169)

ИЗДАЈЕМ ненамештен двои-
пособан стан на Стрелишту.
062/851-76-97. (206168)

У СТРОГОМ центру града
издајем двоипособан стан,
комплетно намештен, ЦГ,
клима, кабловска. 066/011-
955, 064/856-62-16. (206174)

ИЗДАЈЕМ намештен  стан
код Стоматолошког.
064/555-40-13, 060/367-27-
50. (206172)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, Котеж 1. Тел.
064/254-70-04. (206182)

ИЗДАЈЕМ стан са грејањем,
Старчево. 065/311-41-66.
(206193)

КОМПЛЕТ намештен дво-
собан стан, Тесла, близу
„Авив парка”. 062/600-365,
064/482-18-14. (206195)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан у
насељу Топола. 060/032-27-
09. (206207)

ИЗДАЈЕМ засебну кућу с
магацинима, код бувљака.
064/128-78-57. (206208)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
плетно намештен стан, Те-
сла, I, ЦГ, клима, усељив од
2. октобра. 062/111-63-27,
061/194-94-98, 013/251-12-
48. (206211)

ИЗДАЈЕМ полунамеш-тену
гарсоњеру на Котежу 1, ЦГ,
кабловска, повољно.
063/717-12-79

ИЗДАЈЕМ собу с употребом
кухиње и купатила. 321-
408. (206214)

ИЗДАЈЕМ трособан комфо-
ран стан у строгом центру
Панчева. 064/954-68-01.
(206215)

ИЗДАЈЕМ салонски стан у
центру, погодан за козмети-
ку, ординацију. 063/222-
358. (206217)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Содари, празан. 063/322-
006. (206218)

ИЗДАЈЕМ двособан полуна-
мештен стан, ЦГ, високо
приземље, Косте Абраше-
вића, Стрелиште. 060/053-
94-86, 060/632-80-01.
(206220)

ИЗДАЈЕМ једнособан 35 м2,
ненамештен стан, Маргита,
Матије Гупца. 060/370-03-
37. (206222)

ИЗДАЈЕМ кућу троспратну,
опремљена, ЦГ, са већим
гаражама. 061/269-88-64.
(206221)

ИЗДАЈЕМ стан, дворишни,
ЦГ, гаража, поткровље, од-
личан, повољно. 061/269-
88-64. (206221)

ИЗДАЈЕМ собу с купати-
лом, ЦГ, употреба кухиње,
Тесла, повољно. 061/269-
88-64. (206221)

ИЗДАЈЕМ собу ученику,
продајем хладњак 310 л,
шпорет на струју, пола плин.
064/555-40-25. (206224)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, ТА грејање, сами-
ци. 361-895, 062/885-42-59.
(206231)

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-
штен двособан стан, Котеж
1, кабловска, интернет.
060/611-37-66, 251-28-13.
(206515)

ИЗДАЈЕМ двоипособан не-
намештен, центар, ЦГ, кли-
ма, 140 + депозит. 064/238-
16-84. (206533)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен стан код Бол-
нице. 063/809-51-72.
(206520)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Краљевића Марка. Тел.
065/831-56-38. (206467)

ИЗДАЈЕМ празан трособан
стан а може и део стана у
кући. 064/130-36-02.
(206468)

ИЗДЈЕМ стан на Содари,
централно грејање.
062/652-505. (206471)

НАМЕШТЕН стан издајем,
кабловска, интернет, греја-
ње, близу центра. 060/555-
85-62. (206491)

СТАН, једнособан и гарсоње-
ра, дворишни издајем. Тел.
061/142-23-69. (206493)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Мла-
дост, 371-635, 064/993-71-
74, 311-007, 064/297-81-68,
намештена, спрат. (206498)

НАМЕШТЕНА гарсоњера,
Котеж 1, 063/818-80-82,
фиксни после 20 сати, 251-
05-52. (206500)

ИЗДАЈЕМ троипособан
стан, Котеж 2, први спрат,
делимично намештен. 345-
534, 064/246-05-71.
(206502)

СТАН у кући на Стрелишту,
Боре Станковића 15.
013/362-124, 063/777-55-
84. (206509)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, 90 евра. 060/030-11-
62. (206510)

ГАРСОЊЕРА, намештена,
грејање + кабловска + инер-
нет, нова Миса, 80 евра.
Тел. 064/318-90-95.
(206511)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан на Тесли, ЦГ, 100
евра. 063/802-72-83.
(206412)

СТАН празан, 50 м2, I, у ку-
ћи, Синђелићева 71.
063/191-70-51. (206416)

ИЗДАЈЕМ стан, може про-
даја, 33 м2, гарсоњере, каби-
нети. 064/276-04-75.
(206425)

ИЗДАЈЕМ стан близу На-
родне баште. 064/217-51-
89. (206438)

ПРАЗАН једнособан са ЦГ,
на Стрелишту, у центру, из-
дајем. Тел. 061/362-30-55.
(206441)

ТРОСОБАН стан, Стрели-
ште, I спрат, ЦГ, близу
„Авива”, „беовоза”.
064/410-25-86. (206444)

СОДАРА, 150 евра, ренови-
ран, комплетно опремљен,
58 + 4, ЦГ, ПВЦ, депозит.
061/147-00-99. (206449)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Котеж 2, може ученици.
064/545-55-81, 062/120-69-
02. (206453)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Те-
сли, ТА грејање. 064/561-
56-26. (206455)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Котежу 1, звати на тел.
063/808-69-46. (206313)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у Самачком хотелу.
Тел. 060/034-22-71.
(206328)

ИЗДАЈЕМ трособан и дво-
собан дворишни празан
стан. 064/224-12-60.
(206329)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан на Котежу 1.
064/206-51-57. (206344)

САМЦУ/САМИЦИ наме-
штена соба с купатилом,
посебан улаз, струјомер.
064/866-23-86. (206347)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру и собу
с купатилом, намештено,
засебан улаз, центар.
061/131-79-04. (206355)

ИЗДАЈЕМ кућу, 100 м2, за-
себан стан, гаража, башта,
центар. 063/472-392.
(203656)

СТАН, двособан, намештен
трособан празан, кућа, бли-
зу школе, пијаца. 061/225-
16-43. (206367)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, ЦГ. 063/866-78-03.
(206358)

ИЗДАЈЕМ трособан нена-
мештен стан на Содари, за
110 евра. Тел. 063/769-94-
52. (206374)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан са грејањем, на
Котежу 1. Тел. 062/213-224.
(206389)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру са грејањем, нова
Миса. Тел. 063/191-79-00.
(206400)

ТЕСЛА, гарсоњера, полуна-
мештен, КТВ, ТА, ПВЦ, дво-
риште, искључиво самици.
063/230-926. (206404)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
кући са ЦГ, на Котежу 2.
063/329-309. (206411)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2, глав-
на аутобуска, излог, тенда,
рефлектори, WC, клима.
062/120-29-92. (СМС)

ИЗДАЈЕМ два пословна
простора по 25 м2, укупно
50 м2, договор, Ж. Зрењани-
на 11. Тел. 060/690-51-33,
352506. (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
повољно. 062/813-82-24.
(205465)

ПРОДАЈЕМ локал у центру,
20 м2, разрађен. 060/028-
14-80. (205106)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ ло-
кал, нов, 40 м2, Димитрија
Туцовића 53. 063/867-40-
25, 063/889-93-11. (205142)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач”. 064/370-
79-47. (205578)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2 у
центру Панчева. 064/122-
45-92. (205568)

ЛОКАЛ издајем, 24 м2, те-
лефон, грејање. Л. Толстоја,
близу пијаце. 333-058.
(205635)

ПРОДАЈЕМ локал у центру
Панчева, могућност доград-
ње стана, повољно. Тел.
063/263-025. (205720)

ИЗДАЈЕМ локал и доњи
спрат, на Стрелишту. Мо-
гућ договор. 616-048
(206035)

ИЗДАЈЕМ локал 18 м2, угао
Бр. Јовановић и Св. Саве
близу Максија, новоградња,
изолован. 063/752-04-00.
(206111)
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ИЗДАЈЕМ локал преко пута
Болнице, 70 м2. 069/455-71-
87. (206537)

ЛОКАЛ за издавање, Мило-
ша Обреновића 11, 20 м2.
065/461-11-46, 060/032-15-
98. (2064878)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
Жарка Зрењанина 9. 066/120-
019, Александар. (206413)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2, с ма-
гацином, Његошева 2, ради-
оница, Карађорђева, с кана-
лом.064/994-13-16. (206324)

ЛОКАЛ се издаје 45 м2, на
главном улазу Зелене пија-
це, одлична локација.
064/643-97-21. (206339)

ИЗДАЈЕМ локал два нивоа,
130 м2, бивша пекара „Та-
ра”, Војводе Р. Путника 29.
063/278-250. 

ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и 25
м2, у дворишту Војводе Ра-
домира Путника 29.
063/278-250. 

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, у дворишту,
Војводе Радомира Путника
29. 063/278-250. 

ИЗДАЈЕМ више канцела-
ријских простора, АМЦ
„Звезда”, Стевана Шупљик-
ца 88. 063/278-250.

ИЗДАЈЕМ радионицу 120 м2

и технички преглед и мага-
цински простор АМЦ „Зве-
зда”, Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (202648)

ЛОКАЛ, шири центар, промет-
но место, бивша паотека, изда-
јем. 063/281-464. (206285)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
пијацу, близу три школе.
060/351-03-56. (206257)

ИЗДАЈЕ се магацин 360 м2,
повољно. До 16 сати
013/343-652, после 16 сати
063/823-07-68. (206158)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2, у
Панчеву, Новосељански пут
73. 013/373-544. (206165)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај
Јовина 2, повољно. 063/853-
93-29. (206185)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
120 м2, Мите Топаловића 10.
063/278-151. (206209)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, у цен-
тру. 063/222-358. (206217)

КАНЦЕЛАРИЈСКО-ПО-
СЛОВНИ простор издајем у
Радомира Путника 2-а. Тел.
063/361-530. (206225)

ИЗДАЈЕМ локал у центру, 40
м2. 064/850-70-69. (206518)

ПРОДАЈЕМ локал 20 м2, у
Змај Јовиној 5, приземље.
Тел. 063/346-705. (206526)

КЛУБ дискотека Ковачица,
204 м2, потпуно опремљена,
120.000. „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15. (206376)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2, цен-
тар, паркинг, излози, повољ-
но. 062/830-10-73. (206363)

ПРОДАЈЕМ разрађен киоск
у центру, повољно.
060/037-73-51. (206362)

ПРОДАЈЕ се локал унутар
Зелене пијаце, 25 м2,
17.000. „Кров”, 060/683-10-
64, рег. 398. (и)

ПОВОЉНО продајем кан-
целарију од 16 м2, у Њего-
шевој 1-а. 063/700-10-91. 

КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2, Ње-
гошева 1-а, продајем по-
вољно. 063/250-971. 

ЛОКАЛ се издаје  45 м2, на
главном улазу Зелене пија-
це, одлична локација.
064/643-97-21. (206339)

ПОТРЕБАН кувар/куварица
с искуством. Звати до 17 са-
ти. „Кафана с разлогом”
064/060-50-50. (СМС)

ПОТРЕБНИ продавци на
терену, исплата дневно.
062/825-27-25. (204019)

ПОТРЕБНЕ искусне радни-
це за шивење на индустриј-
ским машинама. 064/191-
64-95. (204493)

ЗАНИМА вас здрава исхра-
на и спорт? Постани wel-
lness саветник! Могућ до-
датни посао. 060/337-74-42. 

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на индустријским шиваћим
машинама. Тел. 064/110-
16-66. (105944)

ПОТРЕБНА радница на инду-
стријским шиваћим машина-
ма, ендлерица, ибердек. Зва-
ти 069/235-71-00. (206073)

ПИЦЕРИЈИ „Борнео” по-
требна помоћна радница у
кухињи, са искуством. Тел.
064/149-99-73. (206530)

КАФИЋУ „Мода бар” по-
требни конобари/конобари-
це, Карађорђева 9. (206478)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Ле-
сковац” порбне раднице у
кухињи и за роштиљом.
063/897-55-04. (206488)

ПОТРЕБНИ конобари ре-
сторану „Маринера”.
065/822-48-22, 064/658-41-
63. (206501)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требне раднице, доћи лично
од 18 до 20 сати. (206506)

ПОТРЕБНА радница за по-
сао. 060/510-09-03.
(2062999

ПОТРЕБНА медицинска се-
стра, фармцеутски техни-
чар и помоћна радница не
старија од 35 година.
065/555-50-65. (7206251)

ПОТРЕБАН мушки фризер
са минимум три године
радног искуства. Тел.
064/160-38-98. (206197)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ по-
требни радници. 063/865-
27-76. (206092)

ПОТРЕБНА радница за рад
на ибердеку с искуством.
064/127-57-01. (206113)

ПОТРЕБНЕ конобарице ка-
фе „Пацифико”. 061/236-
32-87, 060/319-05-77.
(206114)

ПОТРЕБНА млађа жена, де-
војка за чување детета од 9
година. предност искуство у
игри, анимацији деце.
064/198-50-13. (206131)

ПОТРЕБАН радник између
30 и 40 година, са возачком
дозволом за рад у магацину
и пакерају. Звати до 17 са-
ти. 063/348-380. (206365)

ПОТРЕБАН пекар с иску-
ством за рад на сомунима,
хлебу и белом пециву.
064/120-09-42. (2063909)

РЕСТОРАНУ „Ројал” у
„Авив парку” потребни рад-
ници у продаји. 063/216-
788. (206409)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Грил
бум” потребна жена за рад
на роштиљу. 064/323-92-77.
(206258)

ПОПРАВЉАМ пећи крека
весо, алфа камине, шпоре-
те, ватростално ста-
кло...064/235-56-04. (СМС)

НЕГОВАТЕЉИЦА, мењам
пелене старијим особома.
060/424-05-91. (СМС)

ЧАСОВИ, основе електротех-
нике, професор са искуством.
062/801-97-58. (205260)

КОМПЛЕТНА помоћ људима,
ограничавајућих могућности,
као деци с посебним потреба-
ма. 063/835-40-32. (СМС)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Пан-
чево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (203470)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, квалитетно и по-
вољно. Мајстори из Ковачи-
це. 060/660-86-00. (203501)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (205055)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање, воде, кана-
лизације, кабина, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (205182)

РАДИМО, зидање, бетони-
рање, поправке кровова,
изолације, пресецање влаге,
фасаде. 063/162-53-89,
013/664-491. (205270)

ПРЕВОЗ ствари и робе ком-
бијем, повишен, продужен.
Тел. 060/024-58-31, Зоран.
(204512)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање пар-
кета. 013/602-701, 064/341-
79-60. (204578)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(204706)

АЛУ и ПВЦ столарија, ро-
летне, венецијанери, комар-
ници, уграђујем, поправљам.
064/181-25-00. (205630)

ИЗНОШЕЊЕ шута, ствари,
чишћење подрума, тавана,
дворишта, рушење старих
објеката, копање. 061/623-
52-63. (205609)

МОЛЕРСКИ радови: глето-
вање, кречење, унутрашња
изолација. 061/298-15-34,
061/298-15-34, 061/298-15-
34, 061/298-15-34. (205609)

РЕНОВИРАЊЕ кровова,
малтерисање, кречење, зи-
дање, извлачење кошуљице,
повољно. 063/865-80-49.
(205551)

СТОЛАР, тражи посао, ку-
хиње, плакари, поправке,
преправке, столарија. 371-
274, 064/176-88-52.
(205541)

УСЛУЖНО копање, 80 ду-
бине, 15 ширине. 064/568-
95-76, цена по договору.
(205741)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање пар-
кета. 013/602-701, 064/341-
79-60. (205822)

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-
воз шута малим кипером до
два кубика. 065/334-23-38. 

КОСИМ тримером врло по-
вољно и сечем дрва мотор-
ном тестером, повољно. Зо-
ран. 061/683-67-48,
064/438-12-46. (205962)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, утовар, истовар виљу-
шкарима, услуге утоварива-
ча, ископи подрума, темеља
и рушење објеката са одво-
зом. 064/595-98-01. (205869)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег
телевизора и постављање
ТВ и сателитских антена.
064/866-20-70. (205554)

РАДИМО све физичке посло-
ве: рушења, ископе, чистимо
таване, подруме, одношење
непотребних ствари, обарање
стабала, кошење траве, итд.
060/035-47-40. (206050)

МОЛЕРСКИ радови.
069/444-23-76. (206036)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, адапта-
ције, поправке, замене, по-
вољно. 331-657, 063/777-18-
21, 064/495-77-59. (206057)

ТАПЕТЕР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (206060)

РОЛЕТНЕ, комарници, АЛУ
и ПВЦ столарија, попра-
вљам, уграђујем. 063/820-
70-39. (206041)

ЗАМРЗИВАЧЕ, фрижидере,
климе, поправљам са гаран-
цијом, откупљујем неис-
правне. 063/248-734,
013/366-006. (206341)

РУШЕЊА кућа, кровова,
бетона, обарање стабала,
кошење траве, одношење и
утовар ствари, ископи.
064/122-69-78. (206050)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци,
студенти). Искусна дипло-
мирана професорка мате-
матике. 343-370. (206044)

ГИПСАРСКО-МОЛЕРСКИ
радови, демит фасаде,
оправке старих кровова и
остале грађевинске услуге.
060/521-93-40. (206046)

РАДИМО: рушења кућа, зи-
дова, ископе, бетонирања,
утовари, одношење ствари.
061/132-42-75. (206050)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
пријемни, месечно плаћа-
ње, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (206345)

ВРШИМ превоз шута, чи-
стим подруме, таване, ру-
шим старе објекте, повољ-
но. Златко. 064/227-68-03,
061/627-06-54. (206277)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја, аутомобила, машин-
ско прање тепиха. Наташа,
361-474, 060/361-47-41.
(206360)

ТРАЖИМ посао, професио-
нална релакс и шијацу ма-
сажа. Тамара, 064/151-58-
88. (206364)

МЛАДА и одговорна жена

врши услуге чишћења стано-

ва, кућа, пословног просто-

ра, помоћ старијим лицима,

свакодневно кување, дого-

вор. 064/929-19-46. (205859)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, фарба-
ње столарија, демит фасаде,
чисто, квалитетно. 063/864-
67-16, Влада. (206381)

ПРЕВОЗ ствари и робе ком-
бијем или пик-апом.
065/440-97-00, 061/626-14-
50. (206402)

СЕ ВРСТЕ физикалија, уто-
вар/истовар робе, селидбе,
сечење/цепање дрва, коше-
ње, копање, чишћење по-
друма, шупа, тавана и слич-
но. Дејан, 013/341-571,
065/440-97-00. (206402)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (206402)

БРАВАРИЈА, надстрешни-
це, ограде, врата, терасе, ка-
пије, израда и од прохрома,
врло повољно. Тел. 060/140-
54-44, Дуле. (206410)

ЧАСОВИ енглеског за пред-
школски узраст, ученике
основних и средњих школа
и студенте. 063/875-88-83.
(206406)

МАТЕМАТИКА, часови за
основце и средњошколце, по-
вољно. 061/360-49-74. (206286)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 21 го-
дина искуства. 013/251-78-
97, 063/782-51-48. (206287)

ЕНГЕЛСКИ језик, часови за
све узрасте, припрема ме-
ђународних испита, прево-
дилачке услуге. 062/149-
16-22. (206272)

СОЛО певање, часови.
062/149-16-33. (206272)

ВРШИМ откуп половних
неисправних веш-машина,
фрижидера, бојлера, шпо-
рета, старог лима и гвожђа.
Златко, 061/627-06-54,
064/227-68-03. (206227)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, да-
вање терапије, купање и не-
га болесника. 063/737-59-
60. (206260)

НАБАВКА намирница, леко-
ва, кување, старијим особа-
ма за месечну надокнаду.
Тел. 060/417-41-20. (206037)

НЕМАЧКИ и енглески, прево-
дилац тражи посао. Тел. 317-
411, 069/317-41-11. (206093)

МАЈСТОР Жељко, ваш мај-
стор за све ситне грађевин-
ске радове, изолације, де-
мит фасаде, молерај, фар-
бање, вода, струја, прегра-
де, ригипс, кнауф, повољно
за пензионере, чисто.
061/614-88-32. (206106)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове теле-
визора. 064/437-64-33.
(206124)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије, мон-
тирање бојлера, шпорета,
грејача. Слободан. 063/865-
80-74. (206145)

ШАМОТИРАМ шпорете за
ложење, пећи, чистим ка-
љеве пећи. 064/437-64-33.
(206124)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адапта-
ције купатила, сервис, по-
вољно, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (206150)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако дрво
које вам смета. 063/369-
846. (206154)

СПРЕМАЊЕ станова, кућа,
локала, повољно. 013/251-28-
97, 061/366-65-65. (206183)

СВЕ врсте керамичарских
услуга, повољно и квалитет-
но. Мирослав, 062/824-11-
51. (106193)

СПРЕМАМ пословни про-
стор, куће, станове, помоћ
старијима. 064/484-92-95.
(206206)

КОМБИЈЕМ превозим ро-
бу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13. (206212)

ТАПАЦИРАЊЕ и рекон-
струкција намештаја.
063/445-132, 066/018-182.
(206218)

ВРШИМ поправку, ремонт,
фарбање, склапање ТА пе-
ћи, долазим. 062/974-14-
04. (206223)

ЧАСОВИ математике,
основцима. 060/676-36-37.
(206232)

ЧАСОВИ енглеског и не-
мачког. 063/886-87-08.
(206537)

ЧАСОВИ, математика и
програмирање, јава и Ц,
професор. Тел. 063/868-70-
74, 013/353-049. (206522)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (206531)

ЧАСОВИ српског језика и
књижевности. Часови
француског језика.
064/344-34-35. (206934)

ИЗРАДА нових, преправка
старих кровова, малтериса-
ње, глетовање, кречење, по-
стављање ламината, посе-
дујемо скелу. 062/150-76-
58. (206463)

РЕЛАКС масажа, мелем за
душу и тело. 063/870-25-88,
062/150-76-58. (206463)

КУЦАМ семинарске и ди-
пломске радове. 066/855-
47-40. (206482)

СПРЕМАМ станове, локале,
веома педантно, повољно.
062/314-680. (206484)

МЕДИЦИНСКА сестра, нега
старих и болесних, терапи-
ја, превијања, замене кате-
тера. 060/067-61-05. (4629)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, тракасте за-
весе, венецијанери, уграђу-
јем, поправљам, тражим по-
сао. 063/882-25-09. (206419)

ЧУВАЛА бих и бринула се о
старијој особи, договор.
064/317-04-70. (1206422)

ЗИДАРСКЕ послове оба-
вљам и санација крова.
064/337-18-97. (206434)

КОШЕЊЕ, крчење, сечење
дрвећа, вађење пањева, се-
јање траве, фрезирање.
064/196-17-32. (206435)

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара,
с пик-апом, комбијима, ка-
мионима, екипа радника,
монтирање, демонтирање,
паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за зашти-
ту намештаја, селите се без
стреса. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од 700
динара, пикап, комби 1,5 т,
камиони 3–7 т, утоварна
рампа, са радницима или
без њих, гаранција за без-
бедност вашег намештаја,
могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700 динара,
услуга селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т, камионима
3, 5 и 7 т, са радницима или
без њих, у свим правцима,
плаћање могуће чековима,
100 дана и преко рачуна.
Борис, 013/352-236,
063/253-028, 064/444-66-
74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа рад-
ника, све по вашој жељи, за
фирме специјални попусти,
бесплатан долазак и проце-
на посла од 00 до 24 сата, за
вас радимо и недељом. Иза-
берите најбоље. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебе-
љаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и пар-
кет), 013/665-220, 063/847-
74-38. 

СЗР „МАКИ” постављање,
хобловање, полирање и ла-
кирање. Мајстори из Дебе-
љаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (203021)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
w w w . b a l t o k a d . c o . r s .
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (192865)

ОДГУШЕЊЕ одвода и кана-
лизације специјалним ма-
шинама, може преко рачу-
на. „Acqua”. 062/532-346.
(204021)
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КОМБИ превоз робе и се-
лидбе, грађевински матери-
ја, шут. Слободан. 064/348-
00-08, 062/850-36-58.
(204298)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево, даље, цена до-
говор. 063/193-22-29,
013/366-843. (204291)

КОМБИ превоз робе и се-
лидбе, најповољније.
069/260-00-40, Раша.
(204949)

KIZZA – превоз шљунка, пе-
ска, сејанца, ризле мањим и
већим камионима. 063/218-
894, 013/258-04-00.

KIZZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на свим
теренима, рушење старих
кућа и других објеката, уто-
вар шута с одвозом, ископ
багерима.

KIZZA – изнајмљивање ваљ-
ка за равнање и сабијање те-
рена, насипање, набијање
вибро-плочама. Жарка Зре-
њанина 68. 063/218-894,
013/258-04-00.

KIZZA – сечење бетона и ас-
фалта до 20 цм, разбијање
бетона свих величина и де-
бљина.  063/218-894,
013/258-04-00.

KIZZA – изнајмљивање ка-
миона с корпом за рад на
висини до 23 метра, сечење
и резање стабала и грања.
063/218-894.

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бето-
на с одвозом шута или без
њега. 064/648-24-47, Горан.

ИЗДАВАЊЕ рамовске скеле
с превозом или без, изнајм-
љивање агрегата. 064/648-
24-47.

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-
јанца, шута са утоваром,
утовар и истовар виљушка-
ром, ископ багерима, из-
најмљивање возила с кор-
пом за рад на висини.
064/648-24-50. (205154)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
шут, утовар. 063/246-368.
(205740)

КИРБИ, дубинско усисава-
ње, прање тепиха, намешта-
ја. Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (205731)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, замена, по-
правке,

адаптације, одмах. 331-657,
064/495-77-59, 063/777-18-
21. (106057)=

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, меша-
лице за бетон. 064/351-11-
73. (206063)

РОЈАЛ МГ, уградња, по-
правка: ролетне, венеција-
нери, тракасте, римске, па-
нелне, роло, зебра завесе,
хармо-врата, туш-кабине,
комарници, тенде, роло-за-
штитна врата. Горан,
013/351-498, 063/816-20-
98. (206288)

СЕЛИДБЕ, камионски, ком-

би превоз, екипа радника,
одвозимо непотребне ства-

ри. 063/731-77-67, 064/280-
30-16, 013/236-77-34, Вла-
димир. (206246)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила, канализа-
ције, замена вирбли, бате-
рија и вентила, све за воду,
0–24 сата, долазим одмах,
пензионерима екстра по-
пуст. 013/348-139, 064/493-
44-63, 061/317-26-33,
063/811-74-89. (206115)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вирбли, батерије,
вентила и санитарије, све за
воду, 0–24 сата, долазим од-
мах. Пензионерима екстра
попуст. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-20-
00. (206116)

СЕРВИС телевизора, ауто-
радија, осталих електроуре-
ђаја, електричар, ауто-елек-
тричар, уградња ауто-ради-
ја. 063/800-01-96. (206074)

ОБЕЗБЕДИТЕ аутомобил,
стан, кућу, гаражу, радио-
ницу, локал од свих лопова.
063/800-01-96. (206074)

ВАШ психолог, саветовање,
разговори. Тел. 061/198-32-
32. (206075)

ОДГУШЕЊЕ одвода и канали-
зације специјалним машина-
ма, може преко рачуна. „Ac-
qua”. 062/532-346. (206122)

ОДВОЗ шута, земље, непо-
требних ствари кипером,
рушење мањих објеката.
064/144-88-44. (ф)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”,
поправља веш-машине,
фрижидере, бојлере, шпо-
рете, електроинсталације.
060/180-02-83, 013/251-28-
97. (206185)

ДУБИНСКО усисавање,
прање кревета, мебла, 15
година искуства. 334-034,
063/839-75-93.  (206190)

РОЛО НАЈ вам нуди по-
правку, уградњу ролетни,
венецијанера, тракастих за-
веса, роло-комарника, хар-
мо-врата, туш-кабина, роло-
врата (челичних, заштит-
них), тенди. Ми смо најква-
литетнији, најјефтинији, с
највећом гаранцијом. Про-
верите. 013/344-594,
063/894-21-80. (206192)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, про-
фесионално, екипа радни-
ка, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-
мионом, Војводина, Србија,
са радницима или без њих.
Најповољније Иван.
063/107-78-66. (ф)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ,
гипсани радови, постављање
ламината, керамике, прове-
рите. 062/816-66-78,
060/376-65-60. (206519)

КОМБИ превоз намештаја,
одношења шута, чишћење
подрума и тавана, радници.
062/816-66-78. (206519)

ТВ СЕРВИС „Плус”, поправ-
ка телевизора, монитора,
даљинских. Д. Туцовића 28.
353-463.

ДУБИНСКО усисавање и
прање намештаја, возила и
тепиха. перионица „Гоша”.
064/338-49-78. (06483)

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (206414)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз бес-
платан. 302-820, 064/129-
63-79. (206532)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комарни-
ци, израда, монтирање, га-
ранција. 013/353-923,
063/775-96-08. (206315)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, шпорете,
бојлере поправљамо квали-
тетно са гаранцијом. „Фри-
готехник”, 361-361,
064/122-68-05. (205853)

ПРЕВОЗ мањим кипером до
три кубика, повољно, песак,
шљунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(206349)

СЗР „МАКИ” постављање,
хобловање, полирање и ла-
кирање. Мајстори из Дебе-
љаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31.

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-
мионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(206371)

ЛИМАРСКИ радови, олуци,
окапнице, лајсне, кровопо-
кривачки радови, санације
цурења, преправке кровова,
термо и хидро изолација,
долазак ненаплаћујемо.
Најјефтиније. 064/903-39-
23. (206379)

БРАВАРСКА галанетерија,
устакљивање тераса, гелен-
дери, степеништа, ограде,
капије, надстрешнице.
066/908-66-58. (206388)

ТРАЖИМ слободну жену до
35 година ради брака, везе.
063/880-67-85. (206071)

СЛОБОДАН мушкарац, 55
година, разведен, пријатног
изгледа тражи жену ради
озбиљне везе. 062/852-73-
14. (206104)

ИНВ. ПЕНЗИОНЕР 1968. го-
диште, тражи озбиљну жену
ради брака, сличних година.
065/672-87-01. (206230)

МУШКАРАЦ, 50 година,
тражи женску особу ради по-
времених сусрета. 061/525-
09-65, Душан. (206368)

МЛАДИЋ, 27 година, желим
да упознам девојку за озбиљ-
ну везу. 061/149-22-70. 

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен, же-
ли да упозна жену или де-
војку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
(206398)

ДЕВИЗНИ пензионер, 63,
познанство озбиљне шланг
даме до 54 година. 061/167-
77-46. (206403)

ОГЛАШАВАМ неважећом
потврду о исправности уре-
ђаја и опреме за погодан во-
зила на течни нафтни гас,
број 00469314, коју је издао
Машински факултет Бео-
град, лабораторија ЦИАХ
28. марта 2014.

(206436)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан или кућу са вашим
плодоужитком (остајете у
стану). Обезбедите себи си-
гурност. Ваше месечне ра-
чуне плаћамо ми. 061/324-
40-85. (206417)

СОКОБАЊА, апартмани и
двокреветне собе, ново, ка-
бловска. 061/636-08-57.
www.soko-banja.org. Зори-
ца. (2015117)

ПОВОЉНО продајем апарт-
ман у центру Златибора.
069/151-96-21. (205928)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsЧетвртак, 1 октобар 2015.24

ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева Панчево, на основу члана 9. став 2 Одлуке о пословном, магацинском простору

и гаражама града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 15/2014, 29/2014 и 11/2015) и Одлуке Надзорног одбора број 01-3684-

3/2015 од 30. септембра 2015. године, расписује:

О Г Л А С
за давање у закуп пословног простора 

у државној својини чији је корисник град Панчево

путем јавног надметања, на период од пет година

Огласом је обухваћен следећи пословни простор

ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева Панчево на основу одлуке Надзорног одбора расписује:

О Г Л А С
за давање у закуп пословног простора 

у државној својини чији је корисник град Панчево

путем јавног надметања, на период од пет година

Огласом је обухваћен следећи пословни простор:

Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица. 

Право учешћа у поступку јавног надметања немају буџетски корисници који право коришћења пословног простора без на-

кнаде могу остварити према Закону о буџету за 2015. годину, односно према Одлуци о буџету града Панчева за 2015. годину.

Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове из Јавног огласа, а наведени износ представља збир две

почетне месечне закупнине, депозит се уплаћује на рачун број: 840-488641-69, код Управе за јавна плаћања, број модела

97, позив на број 04-226-00.

Поступак јавног надметања започиње објављивањем почетне закупнине за стицање права на закуп, који представља почет-

ну висину закупнине по м2. 

Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине по м2 је најповољнији понуђач.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину, он се враћа понуђачима који не успеју у јавном

надметању у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања, а најповољнијем понуђачу у року од пет дана од дана за-

кључења Уговора о закупу. 

Депозит неће бити враћен понуђачу који није приступио јавном надметању.

На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додату вредност, као и све трошкове коришћења пословног про-

стора (утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.) за период трајања закупа.

Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће Одлуке.

Такође је у обавези да достави једно од средстава обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа, и то:

1. Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први позив” с клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију,

2. Сопствену (соло) меницу.

Банкарска гаранција се доставља у року од 45 дана од дана закључења уговора и даје се на период важења који не може би-

ти краћи од 12 месеци, с тим да су закупци пре истека рока у обавези да важност гаранције продуже пре истека рока, на пери-

од који не може бити краћи од наредних 12 месеци, под претњом раскида Уговора.

Сопствена (соло) меница доставља се у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, под претњом раскида.

Пословни простор се издаје у виђеном стању. Пословни простор набројан у Огласу може се погледати од 5. октобра до 9.

октобра 2015. године, од 9 до 12 сати. Све информације се могу добити на тел. 013/219-03-00, локал 202. 

Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, најдуже на период од пет година.

Уколико понуђач има неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних прихода, његова пријава се неће узима-

ти у разматрање.

Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од закључења Уговора о закупу пословног простора који је био

предмет ранијег оглашавања, у року од три године од дана одустанка.

У случају одустајања од закључења Уговора од стране најповољнијег понуђача закључење Уговора о закупу пословног про-

стора ће се понудити првом следећем учеснику јавног надметања. 

Пријава треба да садржи:

1) податке о подносиоцу пријаве, и то:

а) за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број; 

б) за правна лица: назив и седиште, оверену копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пу-

номоћје за лице које заступа подносиоца пријаве не старије од шест месеци,

2) податке о пословном, магацинском простору за који се пријава подноси – површину и редни број из Огласа,

3) делатност која ће се обављати (уколико је то занатска, написати тачан назив занатске делатности), 

4) изјава да се пословни простор преузима у виђеном стању,

5) доказ о уплати депозита за учешће, 

6) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних прихода од Секретаријата за пореску

администрацију Градске управе града Панчева (не признају се потврде Министарства финансија – Пореска управа Панчево). 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање. 

Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице. 

Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просторија, с тим што је у обавези да за сваки простор подне-

се потпуну пријаву и уплати тражени депозит.

Током самог поступка јавног надметања председник Комисије објављује висину почетног износа и утврђује да сваки на-

редни лицитациони корак не може бити мањи од 5 одсто од претходно највише излицитираног износа.

Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП Дирек-

ција Панчево, с назнаком ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ ___ НЕ ОТВАРАЈ, име

и адресу, односно седиште лица које се пријављује на Оглас.

Рок за подношење пријава је закључно са 13. октобром 2015. године, до 11 сати. 

Јавно надметање ће бити одржано 13. октобра 2015. године, у 12 сати, у соби бр. 108, у ЈП Дирекцији Панчево, Змај Јови-

на бр. 6.

Након правноснажности Решења градоначелника града Панчева, закључиће се Уговор о закупу на одређено време. 

Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступку јавног надметања, а за пуномоћника уредно пу-

номоћје оверено у суду. 

Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.

(Ф-1759)

РР..  ббрр.. ААддрреессаа
ППоовврршшииннаа  ии

ссттррууккттуурраа
ЗЗооннаа

ВВииссииннаа  ппооччееттннее  ззаа--

ккууппннииннее  ппоо  мм22 ккоојјаа

ссее  ллииццииттиирраа  ббеезз

ппооррееззаа

ДДееллааттнноосстт ДДееппооззиитт//ддиинн..

1. Жарка Зрењанина бр. 69 26,00 1 300 дин./м22 трговинска, занатска, 

канцеларијска
15.600,00

3 6. октобра бр. 15 20,94 1 300 дин./м22 трговинска, занатска, 

канцеларијска
12.564,00

4 Ослобођења бр. 31 59,14 1 300 дин./м22 трговинска, занатска,

канцеларијска
35.484,00

5 Нушићева бр. 1 42,00 1 300 дин./м22 трговинска, занатска, 

канцеларијска
25.200,00

6 Максима Горког бр. 68 20,95 1 300 дин./м22 трговинска, занатска, 

канцеларијска
12.570,00

7
Војводе Радомира 

Путника бр. 15
13,71 1 300 дин./м22 трговинска, занатска,

канцеларијска
8.226,00

8
Омољица, Бориса 

Кидрича бр. 2
36,61 3 100 дин./м22 трговинска, занатска,

канцеларијска
7.322,00

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 
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Драги

МИЛЕ

нека твој дечачки сан

добре виле чувају!

МИЛОВАН, КОВИЉКА,

ВЕСНА и ДАНИЦА

(114/206429)

МИОДРАГ 

ТОШИЋ

Речи су нестале. Остао

је само бол. 

Твоје сестре ИВАНА 

и МАРИНА, тета ДРАГА

и теча ЗОРАН

(118/206438)

Последњи поздрав дра-

гом детету

МИЛЕ 

ТОШИЋ

БОБАН с породицом

(119/206458)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

МИОДРАГ ТОШИЋ
21. VII 1997 – 28. IX 2015.

Можда спава са очима изван сваког зла

Изван ствари, илузија, изван живота,

И са њим спава невиђена његова лепота

Можда живи и доћи ће после овог сна.

Ожалошћени: мајка НЕВЕНА, отац СЛАВИША, сестра

СНЕЖАНА и баба РАДА
(121/206469)

Последњи поздрав

МИОДРАГУ ТОШИЋУ

Породица ЋУБИЋ
(122/206470)

Последњи поздрав нашем малом анђелу, који нас је напустио пре-

рано. Никада те не можемо заборавити.

МИОДРАГ ТОШИЋ
21. VII 1997 – 28. IX 2015.

Баба ВУЈАДИНКА, деда МАРИНКО, ујак ДЕЈАН, ДАРКО и ДАНЕ

(128/206489)

Последњи поздрав нашем анђелу

МИОДРАГ ТОШИЋ
21. VII 1997 – 28. IX 2015.

Од данас ће небо бити сјајније за једну звезду. Отишао си од нас,

али ћеш заувек бити с нама.

Ујак ДАРКО и ујна ВАЊА с децом ЕЛЕНОМ и ВУКОМ

(129/206484)

Последњи поздрав нашем анђелу

МИОДРАГ ТОШИЋ
21. VII 1997 – 28. IX 2015.

Желели смо ти све најбоље, али смо изгубили

битку са Богом. Никада те нећемо заборавити и

чуваћемо те у нашим срцима.

Ујак ДАНЕ и МАЈА
(130/206488)

Последњи поздрав нашем анђелу.

МИОДРАГ ТОШИЋ
21. VII 1997 – 28. IX 2015.

Мој најбољи помоћник ме је напустио. Никада

те нећу моћи наградити за оно што си ми чинио.

Ујак ДЕЈАН и ЉИЉА
(131/206488)

Последњи поздрав вољеној мајци

МАРИЈИ МИЛОСАВЉЕВ
1. XI 1927 – 22. IX 2015.

Ожалошћени: ћерка ВЕРА ИЛИЈИН, зет ПЕТАР 

и унука ЈЕЛЕНА с породицом
(5/206052)

Последњи поздрав на-

шој драгој

ОЛГИ 
КОВАЧИЋ

Ожалошћени: супруг
МИТА, синови 

НЕБОЈША 
и СЛОБОДАН, снаха

МАЈА и унучад ЈОВАН
и КРИСТИНА

(88/206303)

Радно време благајне: 

понедељком и уторком

од 8 до 20, 

а осталим радним данима

од 8 до 13 сати

Радно време благајне: 

понедељком и

уторком

од 8 до 20, 

а осталим радним

данима

од 8 до 13 сати

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта „Кутко” д. о. о. Војводе Радомира Путника 27/1, Панчево, под-

нео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину  за  појекaт

Станица за снабдевање возила течним нафтним дериватима и течним нафтним гасом

с пратећим садржајима, на кат. парцели бр. 11211/2 КО Панчево, Новосељански пут

бр. 43-a, Панчево.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити од 1.

до 10. октобра 2015. године, радним данима, од 10 до 14 сати, у просторијама Секрета-

ријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.

2–4, соба 615.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у ве-

зи с поднетим захтевом. (Ф)

ОБАВЕШТЕЊЕ

Позивају се корисници који имају дуговање према овом јавном комуналном пред-

узећу да измире своју обавезу у року од 15 дана, како не би били изложени додатним

трошковима наплате у поступку извршења или поновоног прикључења на мрежу услед

прекида испоруке воде због неплаћања.

У циљу ажурирања података позивају се корисници да пријаве промену корисника

услуге (услед промене власништва) или друге промене од значаја за пружање и напла-

ту комуналне услуге (нпр. број чланова домаћинства) Служби за рекламације ЈКП-а

„Водовод и канализација”, Ослобођења 15, Панчево, лично сваког радног дана, од 7.30

до 15.30, а суботом, од 8 до 12 сати.

Додатне информације могу се добити телефоном на број 013/347-155. (ф)

Град Панчево, Градска

управа града Панчева

обавештава јавност да се

Конкурс за (су)финанси-

рање музичких, инова-

тивних, едукативних и

промотивних програма и

пројеката за младе у дво-

рани „Аполо”, у сарадњи

с Домом омладине Пан-

чево, за 2015. годину, об-

јављен 10. септембра

2015. године, у недељном

листу „Панчевац”, пони-

штава у целости.

(Ф-1751)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 1. октобар 2015.26

Последњи поздрав

МИКИЈУ

БОШКО, ВЕРА, МИЦА и БОБАН
(59/206196)

Последњи поздрав течи

МИКИЈУ

БОЈАНА, АНТАЛ и МАТЕЈА

(60/206196)

Последњи поздрав течи

МИКИЈУ

БИЉА и САША

(61/206196)

Последњи поздрав

МИКИЈУ 

ДОБРОСАВЉЕВИЋУ

Комшије 

у Војвођанском 

булевару 10

(8/206056)

23. септембра 2015, у 66. години, преминуо је

наш драги

МИРОСЛАВ ДОБРОСАВЉЕВИЋ

Сећање на њега чуваће супруга БРАНКА, 

син ЖЕЉКО, родбина, кумови и пријатељи.
(15/206080)

Последњи поздрав брату и ујаку

МИРОСЛАВУ 

ДОБРОСАВЉЕВИЋУ

Много је разлога да вечно памтимо, с поносом и

захвалношћу помињемо и од заборава чувамо.

Породице КРАШИЋ, СМИЉАНИЋ 

и СТАНКОВИЋ
(33/206128)

МИКИ

Куме наш, био си и остаћеш вечито у нашим срцима.

Твоји: СЛАВИЦА, ДУДА, ТИЋА и МИРКО

(35/206135)

Последњи поздрав зету

и течи

МИРОСЛАВУ

Породица ДАМЈАНОВ

(45/206164)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

МИРОСЛАВУ 

ДОБРОСАВЉЕВИЋУ

од породице ЧИКИЋ.

(67/206219)

Последњи поздрав дра-

гом куму

МИРОСЛАВУ 

ДОБРОСАВЉЕВИЋУ

од породице 

МИКЛОШ.

(86/206293)

Последњи поздрав драгом пријатељу и комшији

ЖИВКУ МИЛИКИЋУ

НОВО ТАДИЋ с породицом

(44/206163)

ЖИВКО МИЛИКИЋ ЖИЛЕ
Живећеш у мом сећању као добар, искрен и прави

пријатељ.

СНЕЖА

(47/206173)

25. септембра 2015. преминуо је наш драги

ЖИВКО МИЛИКИЋ
1953–2015.

За тобом ће остати бол и туга, али остаће и успо-

мена на племенитог оца и супруга.

Син ДАРКО и супруга ЛОЛА
(96/206331)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Захваљујемо особљу Интензивне неге панчевачке Бол-

нице и доктору Душану Стојићу на пожртвованом ра-

ду и професионалности приликом лечења нашег дра-

гог Живка Миликића.

Породица Миликић

(97/206331)

25. септембра 2015. године преминуо је наш

ЖИВКО МИЛИКИЋ
Њега више нема, али остаће сећање на нашег драгог
чику.

Брат МИЛОИЦА с породицом

(98/206331)

ЖИВКО МИЛИКИЋ

Брале, твој лик, доброту и врлине нећемо ника-

да заборавити.

Твоја сестра ВЕРИЦА, зет МИКИ, сестрићи

ВЛАДАН и МИЉАН и снаја СВЕТЛАНА
(100/206336)

Последњи поздрав во-

љеном брату и деверу

ЖИВКУ 

МИЛИКИЋУ

од брата ВУКОЛЕ 

и снаје РАНКЕ.

(125/206479)

ЖИВКО 

МИЛИКИЋ

Најстарији брат мој 25.

септембра заспао је

мирним сном и оставио

нас да вечно жалимо...

Његови: сестра 

ГОРИЦА, зет НЕНАД и

ујкини ВЕСНА и СРЂАН

(132/206426)

ЖИВКО 

МИЛИКИЋ

Последњи поздрав 

од брата ВУКОМИРА 

с породицом.

(133/206496)

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу,

деки

АТАНАСИЈЕ АРСОВ
1939–2015.

Наш вољени је преминуо 27. септембра, а

сахрана је обављена 29. септембра 2015,

на Новом гробљу, у Панчеву.

Његови најмилији: супруга ДОБРИНКА,

ћерке ЉИЉАНА, БИЉАНА и АДРИЈАНА,

унуци ЛУКА и ЕМИЛИЈА и зет ПРЕДРАГ

(134/206524)

Последњи поздрав драгом другу, пријатељу, са-

раднику

МИКИЈУ ДОБРОСАВЉЕВИЋУ

Памтићемо те по осмеху, ведрини и доброти.

Пријатељи „Термоинжењеринга”
(135/ф-1761)

Последњи поздрав дра-

гом комшији

АРСИ
од породице 

БАЛЧАКОВИЋ.

(104/206361)

Последњи поздрав дра-

гом комшији

БОЖИ 
ПЕРОВАНОВИЋУ
од станара у Дунавској 3.

(2/206034)
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Последњи поздрав 

АЦКУ

од његове супруге 

ЈЕЛЕНЕ.

(4/206047)

ЂЕРФИЈУ ЂЕРЂУ

Тата, ово није збогом

само здраво и довиђења.

Твоја ЗЛАТА, МАРЦИ, МАРТИН и ЗЛАТКО 

са ЛИДИЈОМ и АНИЦОМ
(6/206055)

ЂЕРФИЈУ ЂЕРЂУ
1942–2015.

Драги наш, тако си нас изненада напустио. На-

дамо се да си сад на бољем месту и да те анђели

чувају као што си ти чувао нас.

Твоји: супруга ЕВА и син ЂУСИ с КАТИЦОМ,

КАТАРИНОМ и ДАНИЕЛОМ
(7/206055)

Престало је да куца велико и племенито

срце нашег вољеног

МИЛЕ ПОЧУЧА

Сахрана је обављена 23. септембра 2015, у

Владимировцу.

Ожалошћени: супруга НАДА, ћерке, 

унуке и зетови

(16/206081)

Последњи поздрав

МИЛЕТУ

од брата МИЛЕНКА с породицом.

(17/206061)

Последњи поздрав брату

МИЛЕТУ

од брата СИМЕ 

с породицом.

(18/206081)

2. октобра даћемо четр-

десетодневни помен на-

шем драгом

СТАНИШИ 

АНЂЕЛКОВИЋУ

Постоји нешто што не

умире, то су љубав и се-

ћање на тебе.

Твоји најмилији

(40/206147)

Ти си најбољи дека на

свету

СТАНИША 

АНЂЕЛКОВИЋ

Везују нас најлепше

успомене, јер си увек

имао времена за нас.

ЈОВАНА, СТЕФАН 

и МАРИНА

(41/206147)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и

пријатеље да је 27. септембра 2015, у 90. години,

преминула наша

СМИЉА ЦРНИ
1925–2015.

Ожалошћени: син РАДИВОЈ, снаје ЉИЉА 
и ДУШАНКА, унуци СЛАВИЦА, САША, 

АЛЕКСАНДАР и НЕБОЈША, праунуци ЈЕЛИЦА,
МИЛИЦА, МАТЕЈА, МИЛА и ЛУКА и остала

родбина
(51/206187)

Последњи поздрав

АЦИ
1986–2015.

Заустављен у кораку...

Никад те нећемо заборавити.

ДАНИ, МИКА, СРКИ, СЛАВКА, БЕБЕ, БОКА,

БОКИ, ЈЕЦА, МАРИЈАН и МИЛОШ
(57/206191)

ЂЕРФИЈУ
ЂЕРЂУ

Последњи поздрав од
ћерке КЛАРЕ, зета 

ЖИЛЕТА, унука 
КРИСТИНЕ 

и КАРОЛИНЕ 
са супружницима 

и праунуцима 
НИКОЛИНОМ 

и МАРКОМ.

(65/206210)

С болом и тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је наш драги

ДУШАН ХУЂЕЦ
1949–2015.

преминуо 28. септембра 2015. године. Сахрана је обављена 30. сеп-

тембра, на Старом православном гробљу.

Увек ће га волети и памтити: кћерке ТАЊА и ИВАНА, 

зетови СРЂАН и БОЈАН, унуци МАРКО, АЛЕКСА и УРОШ, 

брат АЛЕКСАНДАР са синовима СРЂАНОМ и БОЈАНОМ 

и сестра ВЕРИЦА

(94/206325)

Последњи поздрав драгом брату и стрицу

ДУШАНУ ХУЂЕЦУ

од АЦЕ, СРЂАНА и БОЈАНА и сестре ВЕРИЦЕ.
(95/206326)

Последњи поздрав

ДУЛЕТУ

од пријатеља ЛАЗЕ, 

ЈОВАНКЕ, САШКЕ 

и НЕШЕ АНОВИЋ.

(48/206177)

Последњи поздрав

ДУЛЕТУ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

МИЛОШ и МАРИЈА

(72/206323)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга

МИЛИЦА ПЕТРОВ БЕБА

преминула 28. септембра 2015, после краће болести.

Сахрана ће се обавити 30. септембра, у 14, сати, на Новом право-

славном гробљу, у Панчеву.

Ожалошћени: син ЗОРАН с породицом, унук СРЕЋКО 

с породицом и унук МИЛОРАД МИМА 

и остала родбина и пријатељи

(62/206198)

Последњи поздрав вољеној сестри

МИЛИЦИ ПЕТРОВ

од сестре БРАНИСЛАВЕ с децом.
(103/206357)

Драгој 

МИЛИЦИ ПЕТРОВ
нашој Беби последњи поздрав од станара зграде 

у Вука Караџића 6.

(127/206486)

Последњи поздрав дра-

гој заови и тетки

МИЛИЦИ 

ПЕТРОВ БЕБИ

1937–2015.

Почивај у миру, а ми

ћемо те чувати од забо-

рава!

Тугују за тобом снаја

СЕКА, ЈАСМИНА 

и СТЕФАН

(109/206375)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

МИЛОШ БЕГОВИЋ

Рођо, после шест година тугу не меримо временом, већ празнином

у срцима.

Породица

(75/206253)

ПОМЕН

ДЕЈАН 

ПЕТРИЋ

3. X 2010 – 3. X 2015.

свом сину и брату од

породице ПЕТРИЋ.

(105/06368)

Иако су протекле три

године, наш

МИОДРАГ 

АНЂИЋ

1945–2012.

биће увек у нашем се-

ћању.

Породица АНЂИЋ

(107/206373)

Увек ће бити у нашим

срцима вољени

МИЛАДИН 

АНЂИЋ

1938–2011.

Породице АНЂИЋ из

Иванова и Панчева

(108/206313)

Пет година откако није

с нама наша

НАДА 

АНТИЋ

5. X 2010 – 2015.

Увек си нам у мислима.

Најмилији

(110/206383)

Прошло је шест месеци откако је наша бајка

МИЛИЦА МИШИЋ

постала звездица. Отишла је, а остала присутна у нашим свако-

дневним сећањима.

С љубављу и тугом њени најмилији

(112/206418)

Три године ниси с нама

ЧЕДОМИР МИЛОСАВЉЕВИЋ
1932–2012.

Много нам недостајеш. Тужно је и тешко без тебе.

Твоја породица
(115/206431)

У суботу, 3. октобра, у
10.30, на Новом гробљу,
даваћемо четрдестоднев-
ни помен нашој драгој и
вољеној

МИЛАДИ 
БЕРБЕР

Тугују за тобом твоја
ћерка ЈАСМИНА, син

ВЛАДИМИР, унук
СТРАХИЊА и супруг

МИЛОРАД.
(116/206432)

26. септембра 2015, у 92. години, упокојио се наш

МИРЧЕТА КОВАЧЕВИЋ
учесник НОБ-а 1941.

1924–2015.

Сахрана је обављена 28. септембра, у 12 сати, на Новом гробљу, у

Панчеву.

Ожалошћени: супруга ЛУДМИЛА, син БРАНИСЛАВ 

и ћерка САЊА с породицама, остала родбина и пријатељи

(111/206392)

У среду, 23. септембра, отишао је наш

ЂОРЂЕ ЧЕЧОВИЋ
1927–2015.

Јуначки си носио својих 88 година. Срећни што смо били део твог,
а ти део наших живота и неизмерно тужни што више ниси ту. Се-
ћање на тебе живеће док је нас. Хвала ти за све.

Твоји: МИРА, СИЈА, ПРЕДА и МИЛОШ, ИКА, НЕША, МИЛУТИН
и МАРКО

(126/206485)

После дуге и тешке болести преминуо је наш

драги супруг, отац и свекар

РАДОМИР ГЛУМАЦ
1943–2015.

Бескрајно тужни: супруга ИРЕНА, син ИВИЦА 

с МАЈОМ, син ЗЛАТКО са ЈАДРАНКОМ и син

РАТКО
(52/206188)

Последњи тужни поздрав

нашем драгом

РАЛЕТУ

од свастике ЕРЖИКЕ,

паше МИШЕ, ТАМАРЕ,

ЛАНЕ и СОЊЕ 

с породицама.

(53/206188)

Преминуо је наш драги

РАДОЈКО

Жале за њим брат 

ДАНИЛО, снаја 

МИЛУШКА и братанац

ДАМИР.

(54/206188)

Преминуо је мој драги

БАТА

Бескрајно тужна сестра

МИРЈАНА, ВОЈКИЦА и

ЈАНКО с породицама.

(55/206188)

Мили мој

Увек си био толико тих!

Убиће ме ова тишина!

Твоја несрећна ИРЕНА

(56/206188)

Последњи поздрав

САВЕТА

МИЛОСАВЉЕВИЋ

1954–2015.

Заувек ћеш живети у

нашим срцима.

Твоји: ћерка ЈАСМИНА,

зет ГОРАН, унука 

ИВАНА и унук ИВАН

(90/206314)

Тужног срца и с болом обавештавамо родбину и прија-

теље да је 27. септембра 2015, у 59. години, преминуо

наш драги

ВЛАДИМИР ГАРГЕНТА
Ожалошћена породица ГАРГЕНТА

(113/206421)

Последњи поздрав поштованом колеги

др МИРОЉУБ ЖИВКОВИЋ
спец. радиологије у пензији

ДЛВ СЛД Подружница Панчево

(117/Ф-1753)

28. септембра, у 89. го-

дини, преминула је моја

драга мајка

РАДУНКА 

КОСТИЋ

1926–2015.

Вољени никада не умиру!

Твоја ћерка БУБА 

с породицом

(124/206476)

Прошло је шест месеци откад није с нама

СТЕВАН МИЛОСАВЉЕВ

Време не може залечити ране и бол који је остао

након твог одласка.

Твоји: ћерке ВИДА и ЈЕЛЕНА, зетови ДАЛИБОР

и ДЕЈАН и РАДОВАН и унучад МИЛОШ, МАЈА,

МИЛИЦА, МАРКО и МАТЕЈА
(68/206227)

Вољени брат

СТЕВАН 

МИЛОСАВЉЕВ

Време пролази, а сећа-

ње на тебе заувек остаје.

Твоја сестра РАДИНКА

с породицом

(69/206227)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на

цене огласа и читуља одобравамо попуст свим

радним данима осим средом.

3. октобра 2015. навр-

шава се шест месеци

ВЕЛИЧКО
СТОЈАНОВСКИ

1928–2015.
Ожалошћени: син

РАДИВОЈ, снаја 
ИЛИНА, унука САНДРА

и унук АЛЕКСАНДАР 
с породицом

(43/206159)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН ВОЈКА

обућар

1. X 2005 – 1. X 2015.

С љубављу и поносом чу-

вамо успомену на тебе.

Супруга НЕВА, син

ЖАРКО, снаја 

ГОРДАНА и унуке

МИЛЕНА и МИРЈАНА

(49/206181)

СЕЋАЊЕ

МИТА КОСАРА
2010–2015.

Тешко је гледати свет, а

у њему не видети тебе!

Тугује за тобом супруга

МАРГИТА, син ТИБОР,

снаја АНИЦА и унуке

НАТАЛИЈА 

и КАТАРИНА.

(76/20626

МИРЈАНА 

ИЛИЋ

Увек ћемо те се радо се-

ћати. 

Пријатељи ВЛАДА 

и СНЕЖА ПАУЛИЋ

(77/206269)

Четрдесет дана

МИРЈАНА

ИЛИЋ
Време лети, утехе нема,

заборав не постоји, љу-

бав и сећање на тебе су

вечни.

Супруг НЕВЕНКО, син

МАРКО 

и снаја ДРАГАНА

(78/206269)

Четрдесет дана

МИРЈАНА 

ИЛИЋ

С љубављу и поштова-

њем чувамо те од забо-

рава.

Ћерка МАРИЈАНА, зет

ДАРКО и унука НИНА

(79/206269)

Нашој драгој

ЂУРЂЕВКИ 

КАНАЧКИ

годишњицу дали син,

снаја и унука ДРАГАНА

с породицом.

(80/206270)

Годишњи помен

РАНКО 

ВАРАЂАН

1952–2014.

Чуваћемо успомену на

тебе.

Сестра ДУШАНКА и зет

ЗДРАВКО с породицом

(81/206278)

Годишњи помен

РАНКО 

ВАРАЂАН

Успомене не бледе.

СМИКИ

(82/206278)

РАТОМИР
КРСМАНОВИЋ

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.
Породица КРСМАНОВИЋ

(84/206289)

Сећање на нашу драгу

нам 

МИЛКУ 

АРБУТИНУ

4. X 2013 – 4. X 2015.

Твоја фамилија

(85/206290)

СЕЋАЊЕ

ОПАЛИЋ

ТОМО                 РОСАНДА
1940–2003.                           1940–1997.

И после толико година још увек ми недостајете.

Ваша ЗВЕЗДАНА
(46/206170)

2. октобра 2015. навр-

шава се четрдесет дана

РАДОВАН 

КРЧАДИНАЦ

Увек ћеш живети у на-

шим срцима и мислима,

вољен и незаборављен.

Твоја породица

(92/206320)

Навршава се годину дана од смрти нашег вољеног

прим. др МИЛАДИНА 
СВИРЧЕВИЋА

1933–2014.
Захвални смо ти на твојој великој љубави и до-
броти, која нам тако много недостаје.
Чувамо те у нашем срцу и сећању.
Почивај у миру са својим сином Батом! 

Породица
(102/206352)

СЕЋАЊЕ

КОСАРА 

СТАНОЈЕВИЋ

3. X 2006 – 3. X 2015.

Мила моја мати, забора-

ва нема, а туга и пра-

знина све већи.

МАРИЈА СТАНОЈЕВИЋ

(10/206062)

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД 

ТУРНИЋ МИША
6. X 1993 – 6. X 2015.

Увек вољен и никад не-

заборављен.

С љубављу ћерке НАДА

и ОЉА с породицама и

супруга ВЕРА

(66/206216)

У суботу, 3. октобра 2015, у 11 сати, на Но-

вом гробљу, у Панчеву, дајемо годишњи

помен драгој мајци

БОСИЉКИ БОСИ 

ПИВАШЕВИЋ
Мајко наша, успомена на тебе остаће зау-

век у нашим срцима и сећањима. Сваког

дана си у нашим мислима. Дугујемо ти

вечну захвалност и незаборав.

Син НОВАК и снаја ВЕРА с породицом

(26/ф-1749)

СЕЋАЊЕ

БОСИЉКА БОСА ПИВАШЕВИЋ

Време не може да избрише сећање на тебе.

Недостајеш нам.

Унуци ДЕЈАН и ДАНИЈЕЛА с породицама
(27/ф-1749)

Прошла је година, година без тебе... У су-
боту 3. октобра 2015, у 11 сати, на Новом
гробљу, у Панчеву, дајемо годишњи по-
мен нашој драгој

БОСИЉКИ ПИВАШЕВИЋ
БОСИ

Драга мајко, успомену на твоју љубав, по-
жртвованост, доброту и разумевање веч-
но ћемо носити у срцима и мислима.

Хвала ти на свему...

Син ЂУРО и снаја КАТИЦА с породицом

(28/фч-1749)

БОСИЉКА ПИВАШЕВИЋ

баба БОСА
Годину дана без тебе...

Није довољно да заборавимо твоје речи,

савете ... твоје руке и поглед...

Вечно ћемо памтити и волети таквог бор-

ца као што си била ти.

Заувек и с љубављу унуци ВЕСНА 

и НИКОЛА с породицама

(29/ф-1749)

Помен снаји

МИРЈАНИ ИЛИЋ
од свекра МИЛАДИНА

и свекрве ВИШЊЕ.

(106/206372)

Десетогодишњи помен

МИЛИЦА 

КРЧАДИНАЦ

2005–2015.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Син ДРАГА 

с породицом

(120/106464)

Помен драгој снаји

МИРЈАНИ

ИЛИЋ

Почивај у миру и нека

те анђели чувају!

МИЛИЈАНА ИЛИЋ 

с породицом

(123/206475)

Поштовани

МИЛОРАД ЋОСИЋ
месар

3. X 2014 – 3. X 2015.
Чувају успомену на тебе ЗОРАНА и РАДЕ с децом.

(32/206125)

МИЛЕТИЈЕ ДЕНИЋ
2011–2015.

Године пролазе, а бол и туга остају.

Воле те твоји супруга ЉУБИЦА и син ЗОРАН 

с породицом
(42/206155)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

Прошло је шест тужних месеци откад ниси с нама, а туга је као пр-

вог дана

БИЉАНА РАДЕКА
5. X 1995 – 7. IV 2015.

У среду, 7. октобра 2015, у 11 сати, посетићемо те и твоју вечну кућу.

Заувек тужни за тобом.

Супруг МИЛОРАД, МАРИНА и ДАНЕ с породицама

(30/206097)

Драга моја мајка

БИЉАНА РАДЕКА
Рођ. Глоговац

Прошло је најтужнијих шест месеци у мом животу. Све ми је теже

без тебе.

Толико ми недостајеш...

Твоја ћерка МАРИНА с породицом

(31/206105)

У суботу, 3. октобра, 2015, у 11 сати, на Новом

гробљу, одржаћемо годишњи помен драгом нам

покојнику

СЛАВОМИРУ ДОБРИЧАНУ

Његови најмилији
(50/206184)

Тужних дванаест месеци је иза нас

ДИМЕ ПРЕМЧЕВСКИ

Тихо патимо и тешко носимо тугу. Остаје само

сећање на заједничке тренутке истинске поро-

дичне среће.

Мајка ИВАНКА, супруга АНКИЦА 
и ћерке МАРИЈАНА и ИВАНА с породицама

(70/206228)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ВИДА 

САМАРЏИЋ

Прошле су три године...

Нека те у тишини веч-

ног мира прати наша

љубав јача од заборава.

Твој син ДЕЈАН, снајка

МАРИЈА и унуке 

ДРАГАНА 

и АЛЕКСАНДРА

(74/206244)

Шест месеци туге и бола за сестром и тетком

БИЉАНА РАДЕКА
Како и даље без Тебе?

ГИЛА, ВАСО, ЈЕЛЕНА, МАРЕ и МАРИНА

(83/206283)

Већ је прошло тужних шест месеци откако ниси

с нама

БИЉАНА РАДЕКА
рођ. Глоговац

МОМЧИЛО, МИЛИЦА и МАЈА
(93/206321)

25. септембра 2015. навршило се годину дана од смрти

нашег

ЂУРИЦЕ МИЛУНОВА ЂУКЕ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син ПРЕДРАГ и унуци МАРКО и СТЕФАН
(99/206334)

ДОБРЕ НИКОЛОВ
4. X 1991 – 4. X 2015.

Само ми знамо колико нам недостајеш...

Твоја породица

(101/206337)

6. октобра навршава се

пет тужних година от-

кад није с нама наш во-

љени

СТАНКО 

МИШКОВИЋ

2010–2015.

Неизмерно нам недо-

стајеш.

Твоји: супруга 

МИЛЕНА и синови

РАНКО и НЕБОЈША

(64/206204)

У суботу, 3. октобра,

обележавамо шестоме-

сечни помен нашој дра-

гој

ДЕСАНКИ 

ПЕТРОВИЋ

1943–2015.

Живимо с тугом и неве-

рицом да те више нема,

често спомињемо, сећа-

мо се лепих догађаја,

чувамо те у нашем сећа-

њу и срцу.

Твоји најмилији

(89/206309)

Драги наш

ДИМЕ 

ПРЕМЧЕВСКИ

много је лепих успоме-

на да те вечно памтимо.

Брат СРБОЉУБ, снајка

ЂУВЕЗА, снаја ЛИДИЈА

с децом и братанац 

НЕНАД с породицом

(71/206228)

У суботу, 3. октобра, у 11 сати, на Като-

личком гробљу, у Панчеву, даваћемо че-

трдесетодневни помен 

РАДОВАНУ ВОЈВОДИЋУ

Заувек ћеш бити у мислима и срцу твоје

супруге БИСЕРКЕ, сина МИЛОША, снаје

ВЛАДАНЕ и унуке УНЕ.

(36/206137)

У суботу, 3. октобра, даваћемо шестоме-

сечни помен нашој супрузи, мајци и баки

БОГДАНИ ДАНГУБИЋ

Помен ће се одржати у 11 сати, на Като-

личком гробљу.

Супруг СЛАВКО с породицом

(87/206298)

4. октобра 2015. навршавају се четири го-

дине откад нас је напустио наш вољени

супруг, отац  и деда

ДРАГОМИР ДРАГАН 

МАРТИНОВ
1935–2011–2015.

Живиш у нашим мислима, причи и свему

што се зове сећање на тебе.

МИЛА, СНЕЖА и МИЋА

(91/206318)

У суботу, 3. октобра, на Католичком гробљу, у

Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен

РАДОВАНУ ВОЈВОДИЋУ

Драги ујаче, захвални смо што си био део нашег

живота. Заувек ћеш остати у нашем срцу.

Сестрићи ДАРКО и ВАЊА с породицом
(37/206138)

Четрдесетодневни помен

РАДОВАН ВОЈВОДИЋ
Вољеном стрицу од ДРАГАНА, МИЛАНА и ДРАГИЊЕ

с породицама

(63/206203)
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,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Сећање на наше драге

АНЂЕЛКОВИЋ

ВАЛЕРИЈА    РАДИВОЈЕ   ИЛИНКА

1995–2015. 2002–2015. ТАЈШЛЕР

2002–2015. 

Ваши најмилији
(1/206063)

САВО КУЗМАНОВИЋ
2. X 2003 – 2. X 2015.

Дванаест година је откако си отишао. Недостајеш нам
много.

Твоја породица

(3/206045)

2. октобра навршава се шест година од

смрти нашег драгог

АНДРИЈА ПАВЛОВИЋ
1934–2009.

Године пролазе, али туга, сећања и успо-

мене остају заувек.

С тобом је отишао и део нас.

Твоји најмилији: супруга СПАСА и ћерка

ЕМИЛИЈА с породицом

(9/206058)

1. октобра 2015. биће четрдесет дана од смрти

наше никад непрежаљене Стојанке

СТОЈАНКА СТАНКОВ
1937–2015.

Помен ће бити обављен 1. октобра 2015, у 12 сати,

на Старом православном гробљу, у Панчеву. Тада

ћемо изаћи на њен гроб и залити га сузама.

Бол и туга за нашом Стојанком остаће вечно у нама.

Породица
(11/206070)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 3.

октобра, у 11 сати, на Старом православном гро-

бљу, давати четрдесетодневни помен нашој во-

љеној

ЗОРИЦИ СТАНИСАВЉЕВ

Тугује за тобом твоја породица.
(12/206072)

6. априла навршава се годину дана откад смо

остали без нашег драгог

ДРАГОСЛАВА БРАЦЕ 

ЂОРЂЕВИЋА
1938–2014.

С љубављу породице ЂОРЂЕВИЋ 

и ЖИВАНОВИЋ
(13/206077)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА 

ТОДОРОВ 

ШИШКО

После двадесет три годи-

не твојим одласком пра-

знина је остала заувек.

Супруга с децом

(14/206079)

У суботу, 3. октобра, у

11 сати, на Православ-

ном гробљу, даваћемо

шестомесечни помен

нашем вољеном

ТОМИСЛАВУ 

ВЕЛИКИНЦУ

Супруга АНЂЕЛКА 

и синови ЂОРЂЕ 

и ДУШАН с породицом

(19/206082)

ТОМИСЛАВ 

ВЕЛИКИНАЦ

Деко, био си и остао мо-

ја звезда водиља и знам

да си и сада уз мене.

Твоја унука САНЕЛА 

с породицом

(20/206082)

ПОМЕН

ГРОЗДАНА 
НАУМОВСКА

ГОРДАНА
6. X 2013 – 6. X  2015.

Живећеш заувек у на-
шим срцима.

Син ЗОРАН, унука 
АНДРИЈАНА, унук 
НИКОЛА, праунук

(принц) АЛЕКСАНДАР
и Ј. С. Качарево

(21/206083)

1. октобра 2015. навршава се пет година без на-

шег

МИРОСЛАВА ШОЛИЋА
2010–2015.

Бол је велика, туга у срцима доживотна. Знао си

колико смо те волели, али никада нећеш сазна-

ти колико нам недостајеш.

С љубављу твоја мама и сестре с породицама
(22/206085)

БОРИС НИКОЛОВСКИ
5. X 2008 – 5. X 2015.

Никад те нећемо заборавити.

Твоји: супруга МИЛКА, син РИСТО 

и кћи МАРИНА с породицама
(23/206088)

4. октобра 2015. навршава се четрдесет тужних
дана од смрти нашег вољеног Миће. Помен у ње-
гову част обележавамо тог дана, у 11.30, на гро-
бљу Котеж. Позивамо родбину и пријатеље.

ЉУБОМИР МАТИЈАШЕВИЋ
...Све се променило у једном трену, а твоја ве-
дрина, доброта и снага трајаће вечно у нашим
срцима.
Неизмерно нам недостајеш.

Твоји: МИЉА, ТАЈАНА и ДАЈАНА, 
мајка ДРАГИЦА и отац СТАНКО

(34/206134)

Навршава се четрдесет дана окад није с нама наш драги супруг,

отац и деда

ДРАГОМИР МИХАЈЛОВИЋ
У понедељак, 5. октобра 2015, у 10 сати, у Успенској цркви, у Пан-
чеву, даваћемо помен.

Остају ране које време не лечи, погледи који те свуда траже и ср-
ца у којима ћеш вечно живети.

Твоји најмилији: МАРГИТА, МАРИЈАНА и ИГОР

(38/206140)

ЖУТИЋ

ек. БРАНКО            СОФИЈА
финансијски                        1997–2015.

инспектор у СДК

2001–2015.

ДЕЈАН и МАЈА
(39/206146)

РАДОЈКА ХАЛАСОВ

3. октобра 2015. навршава се четрдесет дана от-

кад није више с нама наша најмилија. Позивамо

родбину и пријатеље на помен, у 10.30, на Новом

гробљу.

Ожалошћени: супруг ПАВЛЕ с породицом
(58/206194)

Прошло је четрдесет тужних дана откад ниси с

нама

ЉУБОМИР МИЋА 

МАТИЈАШЕВИЋ

Отишао си тихо, изненада, али твоја доброта и

ведар дух живеће заувек у нашем сећању.

Брат ЈОВИЦА с породицом
(24/206094)

Четрдесетодневни по-

мен

ЉУБОМИР 

МИЋА 

МАТИЈАШЕВИЋ

Живећеш у мом сећању

вечно.

Сестра ДРАГИЦА

(25/206094)

ТОМИСЛАВ 

ВЕЛИКИНАЦ

Много ми недостајеш,

деко мој.

ЛИДИЈА

(73/206242)
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женој табели, издате од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине или од стране Покрајинског секретари-

јата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине;

2. Копија саобраћајне дозволе за захтевано теретно возило;

3. Уколико има подизвођача, потребно доставити уговор о пословно техничкој сарадњи.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће отуђење неопасног отпада делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у

понуди наведе да ће делимично извршење уговора поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача с уговором о ме-

ђусобној пословно-техничкој сарадњи, а уколико уговор између продавца и понуђача буде закључен, тај подизвођач мора бити

наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара продавцу за извршење уговора, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о условима из тачке 1. претходног става.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном продавац ће реализовати средство

обезбеђења и раскинути уговор.

Поступак за доделу уговора о продаји неопасног отпада спровешће се тако што ће понуђачи поднети понуде које садрже сле-

деће обавезне елементе:

1. правилно попуњен образац понуде;

2. копије доказа из тачки 1, 2. и 3. става 3. овог огласа (интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада наведе-

ног у табели или копије дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада наведеног у табели, копија саобраћајне дозволе за

теретно возило, копија уговора о међусобној пословно-техничкој сарадњи);

3. модел уговора попуњен, потписан и оверен печатом.

Образац понуде и модел уговора можете преузети радним данима, од 7 до 15 сати, у канцеларији продавца, у просторијама

магацина.

Комисија продавца оцењиваће само оне понуде које су комплетне и благовремене и донети одлуку на основу критеријума

„највиша укупно понуђена цена” (за све наведене врсте отпада у наведеним процењеним количинама). 

У обрасцу понуде понуђачи морају да наведу јединичне цене за све врсте отпада специфицираног из табеле у прилогу, као и

укупно понуђену цену за све процењене количине генерисаног отпада, која ће и бити предмет оцењивања.

Продавац задржава право да изабере најповољнију понуду, да не реализује продају, евентуално понови Оглас или продају из-

врши непосредном погодбом у складу с одговарајућом законском регулативом.

Наведени отпад ће се преузимати с локација продавца, и то у: „Електродистрибуцији Панчево”, Панчево, Ул. Милоша

Обреновића број 6, Панчево, ТС 4 Стрелиште Ул. Душана Петровића Шанета бб; Погон Вршац, Ул. Ивана Милутиновића бб;

Пословница Бела Црква, Карађорђева улица број 9; Пословница Алибунар, Радничка улица број 1; Пословница Ковин, Улица

7. јула број 13.

Преузимање отпада ће се обављати сукцесивно, по налогу продавца, и то у року од седам дана од подношења налога купцу.

Купац је обавезан да попуни и овери део Ц и Д Документа о кретању отпада коју сачини продавац, а у складу с одредбама

Правилника о обрасцу Документа о кретању отпада и упуству за његово попуњавање („Сл. гласник РС” број 114/13). 

Уколико све поднете понуде буду некомплетне, Комисија продавца може тражити да се исте допуне и учине исправним у при-

мереном року, али не дужем од пет радних дана, како би се могле оцењивати и рангирати.

Рок за плаћање преузетог отпада је 10 дана од дана испостављања исправног рачуна.

Купац се обавезује да продавцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, и то неопозиву, безусловну, плативу

на први позив и без права на приговор, издату у висини од 10 одсто од укупно уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а с роком ва-

жења 20 (двадесет) календарских дана дужим од уговореног рока важења Уговора или бескаматни депозит у висини од 10 одсто

од укупне уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, који ће бити враћен у року од 20 дана по истеку уговора.

Продавац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да купац не испуни своје уговорне

обавезе у погледу валута плаћања предвиђених овим уговором.

У случају продужења уговора 15 дана пре истека банкарске гаранције, продужи гаранцију банке на исти износ с роком важе-

ња које је најмање 20 дана дужи од новоуговореног рока важења уговора.

Уговор о купопродаји ће се закључити на рок од једне године, с могућношћу продужења за још годину дана уз обострану са-

гласност.

Наведене количине из табеле у прилогу су оријентационе и представљају процену о количини генерисаног отпада за наред-

них годину дана, а дате су како би потенцијални понуђачи били у могућности да процене износ будућих уговорних обавеза и из-

врше калкулацију понуђених јединичних цена, као и укупне понуђене цене за  процењене количине генерисаног отпада, која ће

бити предмет оцењивања.

Све додатне информације могу се добити на телефон: за техничка питања – Горан Стевић, 013/306-010.

НЕОПАСНИ ОТПАД У ПРОЦЕЊЕНИМ КОЛИЧИНАМА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

(Ф-1750)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsЧетвртак, 1 октобар 2015.32

РР..

ббрроојј
ВВррссттаа  ооттппааддаа

ИИннддееккссннии

ббрроојј  ооттппааддаа

ППррооццеењњееннаа

ккооллииччииннаа  

ооттппааддаа  

((tt//ггооддиишшњњее))

РР..

ббрроојј
ВВррссттаа  ооттппааддаа

ИИннддееккссннии  ббрроојј  

ооттппааддаа

ППррооццеењњееннаа

ккооллииччииннаа  

ооттппааддаа  

((tt//ггооддиишшњњее))

1.
Отпадна електронска 

бројила
16 02 14 3,5 18. Отпадне ауто-гуме 16 01 03 0,2

2.
Отпадни изолатори 

порцелански
17 06 04 20 19. Отпадни бакар неизолован 17 04 01 0,2

3
Отпадна конзола с 

изолаторима
16 01 17 3 20. Отпадни алуминијум изолован 17 04 02/ 17 04 11 2,5

4. Отпадни бетонски стубови 17 01 01 40 21. Отпадни алуминијум неизолован 17 04 02/ 17 04 11 0,2

5.
Отпадни дрвени стубови

(зелени – неопасан отпад)
17 02 01 12 22. Отпадна пластика 17 02 03 0,5

6. Отпадна лимарија 16 01 17 2 23. Отпадни месинг 17 04 01 0,1

7. Отпадна Аl-Fe ужад 17 04 07 13 24. Отпадно стакло 17 02 02 0,1

8. Отпадно гвожђе 16 01 17 8 25.
Отпадна возила која не садрже ни

течности ни друге опасне компоненте
16 01 06 1,7

9. Отпадни прекидачи 16 02 14 1 26. Отпадни ПЕТ 20 01 39 0,1

10. Отпадни растављачи 16 01 17 2,5 27. Отпадни бетон 17 01 01 10

11.
Отпадни трансформатори

(без уља)
16 02 14 4 28. Отпадни канцелатријски намештај 20 03 07 1,5

12. Отпадни папир 20 01 01 3,5 29. Отпадни гвоздени стубови 16 01 17 5

13. Отпадни тонери
08 03 18/

08 03 99
0,3 30. Отпадни мерни трансформатори 16 02 14 0,2

14. Отпадни разводни ормани 16 01 17 0,5 31. Отпадни уклопни сатови 16 02 14 0,5

15. Отпадни мерни ормани 16 01 17 0,5 32. Отпадни СН и НН блокови 16 01 17 3

16. Отпадни бакар изолован 17 04 01 1,7 33. Отпадни релеи 16 02 14 0,5

17. Отпадна дрвена фурда 17 02 01 2

ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева Панчево, на основу члана 9. став 2. и члана

26. Став 1. Тачка 2. Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева

(„Сл. лист града Панчева” бр. 15/2014 и 29/2014) и Одлуке Надзорног одбора број 01-3684-

4/2015 од 30. септембра 2015. године, расписује:

О Г Л А С
за давање у закуп пословног простора

у државној својини чији је корисник град Панчево

ван поступка јавног надметања, на период од пет година

Огласом је обухваћен следећи пословни простор:

Право учешћа у поступку имају домаће хуманитарне организације, организације и

удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и деч-

је заштите и бриге о младима.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ:

– да се пословни простор не користи за остваривање прихода,

– да подносиоци пријава нису закупци пословног простора којим управља ЈП Дирекција

Панчево.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР :

– број реализованих програмских пројеката у последње три године,

– време регистрације код надлежног органа,

– број чланова организације или удружења.

Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове из јавног Огласа, а

наведени износ представља збир две месечне закупнине, депозит се уплаћује на рачун бр.

840-488641-69, код Управе за јавна плаћања, број модела 97, позив на број 04-226-00,

ЈП Дирекција Панчево.

Поступак избора закупца за давање у закуп пословног простора ван поступка јав-

ног надметања спроводи Комисија за давање у закуп пословног, магацинског простора

и гаража.

На основу пристиглих пријава Комисија врши вредновање у складу са задатим крите-

ријумима, утврђује предлог одлуке о давању у закуп пословног простора и доставља га гра-

доначелнику града Панчева на одлучивање.

Учесник који је остварио право на закуп пословног простора ван поступка јавног над-

метања у обавези је да плаћа, поред месечне закупнине, порез на додату вредност на износ

закупнине, као и све трошкове коришћења пословног простора (утрошак ел. енергије, воде,

грејања, изношења смећа и др.).

Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће одлуке.

Учесник који је остварио право на закуп пословног простора ван поступка јавног над-

метања у обавези је да достави сопствену (соло) меницу у року од 8 (осам) дана од дана за-

кључења Уговора, под претњом раскида, као средство обезбеђења плаћања закупнине за пе-

риод трајања закуподавног односа.

Пословни простор се издаје у виђеном стању. 

Пословни простори набројани у Огласу могу се погледати од 5. до 9. октобра 2015. го-

дине, од 9 до 12 сати. Све информације се могу добити на тел. 013 /219-03-00, локал 202.

Учеснику који је остварио право на закуп пословног простора ван поступка јавног над-

метања уплаћени депозит се не урачунава у закупнину и биће враћен у року од пет дана од

дана потписивања уговора. 

Учесницима који нису остварили право на закуп уплаћени депозит се враћа у року од

пет дана од дана јавног отварања пријава. Депозит неће бити враћен учеснику који није

приступио јавном надметању.

Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, најдуже на период од пет

година.

Уколико учесник има неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних при-

хода, његова пријава се неће узимати у разматрање.

У случају одустајања од закључења уговора од стране учесника који је успео у поступку

давања у закуп пословног простора ван спровођења јавног надметања, закључење уговора о

закупу пословног простора биће понуђено првом следећем учеснику. 

Пријава треба да садржи:

1) податке о подносиоцу пријаве, и то:

б) назив и седиште, оверену копију Решења о упису правног лица у регистар код надле-

жног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве не старије од

шест месеци,

2) податке о пословном, магацинском простору за који се пријава подноси – површину и

редни број из Огласа,

3) делатност која ће се обављати,

4) изјава да пословни простор преузима у виђеном стању,

5) доказ о уплати депозита за учешће, 

6) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних ло-

калних прихода од Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града

Панчева,

7) документација којом се потврђује број реализованих пројеката у последње три године

8) извод из евиденције чланова удружења.

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање. 

Поступак давања у закуп пословног простора ван јавног надметања одржаће се ако се

на Оглас пријави једно заинтересовано лице. 

Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или

предајом на писарницу ЈП Дирекција, с назнаком ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У

ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ ___ НЕ ОТВАРАЈ, назив и адресу седишта организа-

ције или удружења које се пријављује на Оглас.

Рок за подношење пријава је закључно са 12. октобром 2015. године, до 11 сати. 

Јавно отварање приспелих пријава биће одржано 12. октобра 2015. године, у 12 сати, у

соби бр. 108, у ЈП Дирекција Панчево, Улица Змај Јовина бр. 6.

Након правноснажности Решења градоначелника града Панчева закључиће се Уговор о

закупу на одређено време.

Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме

бити старија од 6 (шест) месеци.

(Ф-1760)

РР..

ббрр..
ААддрреессаа

ППоовврршшииннаа

ии  ссттррууккттуурраа
ЗЗооннаа

ВВииссииннаа  ппооччееттннее

ззааккууппннииннее  ппоо

ккввмм  ббеезз  ппооррееззаа

ннаа  ддооддааттуу  вврреедд--

нноосстт

ДДееллааттнноосстт
ДДееппоо--

ззиитт//ддиинн..

11..
ГГееннееррааллаа  ППееттрраа

ААррааччиићћаа  22--бб
26,72 1 75 дин./квм

Непрофит-

не органи-

зације

4.008,00

22..
ВВоојјввооддее  РРааддооммии--

рраа  ППууттннииккаа  99
29,52 1 75,00 дин./квм

Непрофит-

не органи-

зације

4.428,00



Долово је у последњих неко-
лико деценија постало позна-
то по манифестацијама и ка-
рактеристичним специјалите-
тима.

Један од њих је свакако до-
бро домаће вино, а да би се до
њега стигло, неопходно је
много рада и труда.

Пре свега треба обрати ви-
нограде...

Протекли викенд у Долову
био је у знаку грожђа и теку-
ћина које се од њега справља-
ју, а главни „кривац” и за ово-
годишње дружење винара и
виноградара приликом брања
плодова винове лозе јесте
удружење „Свети Трифун”, ко-

је је, уз покровитељство Града
Панчева и спонзора, органи-
зовало „Трећу бербу грожђа”.

Дружење је почело у суботу,
26. септембра, у преподнев-
ним сатима, на пијачном тргу
у Долову. Виноградари су де-
лили грожђе пролазницима,
подсетивши се тако старог
обичаја из прохујалих време-
на с много више винограда,
када су поклањали грожђе
комшијама. У пријатној ат-
мосфери дегустирани су вино
и ракија од лозе из ранијих го-
дина.

Централни део манифеста-
ције одиграо се у недељу, 27.
септембра. Вредни винограда-

ри окупили су се ујутро у ви-
нограду удружења и почели да
убирају плодове свог целого-
дишњег рада. У томе су им по-
могли малишани из секција
Дома културе обучени у на-
родне ношње, такође алудира-
јући на стара времена и начин
на који се некада брао вино-
град. Нешто касније почели су
да пристижу гости из сродних
околних удружења, а одржана
су и предавања Николе Леки-
ћа и Николе Пушеље о измр-
завању лозе и справљању ви-
на.

Председник удружења „Све-
ти Трифун” Богдан Анкуцић,
задовољан убраним количина-

ма, констатовао је да је грожђе
квалитетно и слатко, па очеку-
је одлично вино.

– Обилазећи наше пријате-
ље и њихове винограде широм
Србије, затекли смо не тако
добро стање, јер је прошла го-
дина била веома лоша. Многи
виногради нису успели да се
опораве, што није случај с на-
шим, због чега смо посебно за-
довољни – рекао је Анкуцић.

Након успешне бербе дру-
жење је настављено у кући
Ђорђа Стајића, где је и сме-
штен вински подрум удруже-
ња, а затим и у сали Дома кул-
туре уз тамбураше и добро до-
маће вино.

Н. Р.

че на којем је промовисана
књига „Српска црква Свете
Тројице у Банатском Новом
Селу”, коју потписује Синиша
Којић, новинар и публициста.
Уз аутора, публици је о књизи
говорио и Никола Влајић, ет-
нолог из Завода за заштиту
споменика културе, а прочита-
не су и рецензије Драгојле Жи-
вановић, историчарке уметно-
сти из Новог Сада, и писца Не-
мање Ротара из Панчева. 

Недеља, 27. септембар, поче-
ла је архијерејском литургијом,
након које су се пригодним
програмом представили хоро-
ви Националног савета Румуна
и локалне румунске православ-
не цркве. Свечана академија
„Прецима у част” отворена је у
спортској хали химном „Боже
правде” у извођењу Панчевач-
ког српског црквеног певачког
друштва, а чула се и реч више о
историјату Новог Села од исто-
ричара проф. др Мирче Мара-
на. Публици су се затим обра-

тили Славе Бојаџиевски, пред-
седник Скупштине Месне за-
једнице Ново Село, Мирослав
Васин, потпредседник Владе
Војводине, и Саша Павлов, гра-
доначелник Панчева. У једнои-
почасовном програму који је
уследио наступили су КУД
„Станко Пауновић” из Панчева,
Српски културни центар „Вук
Караџић” из Бачке Тополе и
КУД „Др Раду Флора” из Новог
Села, као и глумци Миленко
Павлов и Јонел Лазар. Своју
тачку је имао и велики народни
оркестар новосељанског Дома
културе.

У завршници обележавања
великог новосељанског јуби-
леја у понедељак, 28. септем-
бра, наступио је „ОК бенд” у
препуној спортској хали.

Организатори четвороднев-
ног програма били су удруже-
ње „БНС 1765”, Дом културе
„3. октобар” и Скупштина Ме-
сне заједнице Ново Село.

М. Јовишић 
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Од оснивања Банатског Новог
Села, 1765. године, нанизало
се 250 година како се то место
развијало и одолевало бурној
историји ових простора.
Вредни и мирољубиви људи,
Срби и Румуни, гајили су до-
бросуседске односе и помага-
ли се све до данашњих дана и
тако у слози дочекали да обе-
леже велики јубилеј.

За ту јединствену прилику
издата је брошура и припре-
мљен богат четвородневни
програм.

Први дан прославе великог
јубилеја – 250 година Новог
Села – почео је отварањем
трију изложби, које су грађа-
нима биле доступне и наред-
них дана.

У Спомен-соби Дома кул-
туре посетиоци су могли да
завире у прошлост овог места
кроз сталну поставку старих
предмета, докумената, књига
и ношњи из живота Новосе-
љана. Сат касније у холу
основне школе изложбу
„Школски споменар” отворио
је Маринел Блаж, директор
те установе. На десетак паноа
изложено је петнаестак табла
и двеста фотографија које до-
чаравају моменте с приредби,
радних акција, слетова, гру-
двања и других интересант-
них момената из живота
школе. Ауторка поставке
Снежана Кнежевић, настав-
ница ликовне културе, обја-
снила је да је изложба конци-

ОБЕЛЕЖЕН ВЕЛИКИ НОВОСЕЉАНСКИ ЈУБИЛЕЈ

ВЕЛИКИХ 250 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

биљака, као и стихови песама
који су се некада писали у
споменарима.

Центар дешавања је затим
премештен у галерију Дома
културе, где је отворена изло-
жба слика Тоде Зељковића из
Новог Села, који живи и ради
у Панчеву. Слике су рађене
уљем на платну, у стилу реа-
лизма и хиперреализма, и до-
чаравају пејзаже, портрете,
мртве природе... Аутор је из-
ложбу посветио мајци.

У суботу, 26. септембра, у
малој сали Дома културе чла-
нице удружења „Новосељанке
– Boboacele” организовале су
манифестацију „Банатски
хлеб”, на којој су се, поред

Удружења Грка, такмичиле и
жене из удружења из Панчева,
Глогоња, Долова, Старчева,
Брестовца, Владимировца,
Алибунара, Овче, Локава... У
изложбеном делу манифеста-
ције могле су се видети и раз-
не друге посластице, као и
ручни радови, ношње, столња-
ци, торбе... На самом отвара-
њу након говора Снежане Бабе
(испред организатора) и го-
стију – Гордане Топић (у име
Скупштине Месне заједнице)
и свештеника Георга Јанеша,
уследио је културно-уметнич-
ки програм, који су припреми-
ли најмлађи Новосељани.

Истог дана у вечерњим часо-
вима одржано је књижевно ве-

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” ор-
ганизују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке не-
деље биће представљени љубимци за бесплатно удомљава-
ње, односно објављене њихове фотографије са основним по-
дацима.

Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обаве-
зати на то да ће својим будућим љубимцима пружити аде-
кватну негу.

Хаски
Овај мужјак хаскија прона-
ђен је без чипа пре неколико
дана у близини „Авив парка”.

Послушан je и миран, а уко-
лико га неко препозна или
жели да га удоми, може се
обратити градском прихвати-
лишту у Власинској 1, број
телефона 013/352-148.

Милеса
Штене старо око три и по месе-
ца су хумани грађани из насеља
Содара спасли са улице заједно
с њеним сестрицама и једино је
оно остало неудомљено.

Ако неко жели да је „усво-
ји”, требало би да зна да је
„блеса” Милеса права струја
од пса, али и навикла на жи-
вот у стану и шетњу на пово-
цу, као и да је вакцинисана и
очишћена од паразита.

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.

БЕРБА ГРОЖЂА У ДОЛОВУ

У ЗНАКУ ГРОЖЂА И БОЖАНСКОГ НЕКТАРА

пирана као школски споме-
нар, па се на паноима, између
фотографија, могу видети
пресовани листови и цветови



Београд је прошлог викенда
био домаћин Европског купа
за сениорке и сениоре, који је
одржан у дворани „Шумице”.
Надметало се 277 такмичара
из 23 земље, а наш град су
представљале џудисткиње Ди-
нама Андреа Стојадинов и Са-

ра Славковић, које су заузеле
седма места у својим катего-
ријама.

У Сремској Митровици је
прошлог викенда одржан
традиционалан турнир „Ла-
ћарак опен”, на којем је на-
ступило и 16 чланова ЏК-а

Динамо. Екипу су предводи-
ли Коста Илијин и Неда
Остојић.

Најуспешнија је била Ми-
лица Секуловић, која је осво-
јила златну медаљу. Сребрна
одличја су заслужили: Андри-
јана Кртенић, Никола Мирко-
вић, Филип Француз и Ђорђе
Јакимовски, а бронзана: Ма-
рија и Јелена Стојановски,

Владимир Богдановски, Не-
мања Јурица и Урош Ћућа.

На турниру у Сремској Ми-
тровици запажени су били и
чланови ЏК-а Панчево, које је
предводио тренер Марко Ата-
насов.

Лазар Албијанић је освојио
сребрну медаљу, а бронзе су
зарадили Нина Албијанић и
Ана Лупулов.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

НОВИ ТРОФЕЈИ У БОГАТИМ РИЗНИЦАМА

Драгојерац, који се надметао
у категорији до 84 кг. Била је
то тактичка одлука нашег
борца и његовог тренера Зора-
на Рајачића, с обзиром на то
да популарни Оги по својој
тежини спада у категорију ни-
же. И нису погрешили!

Са одличном тактиком и
сјајном техником, наш сугра-
ђанин је убедљиво победио у
сва три меча и освојио титулу
шампиона. Најпре је савладао
Игора Стефановића, потом је
био бољи од Николе Чечари-
ћа, а у мечу за злато и од Мар-
ка Ђуркина.

– Оги је испоштовао све на-
ше договоре пре борби, убе-
дљиво је тријумфовао и заслу-
жено се попео на трон. Најте-
жи и најјачи меч је био про-
тив изванредног Чечарића,
многи су ту борбу прогласили
финалом пре финала, али за
Огњена на овом турниру није
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НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ КИК-БОКСЕРА У БЕОГРАДУ

ШАМПИОНСКА ТИТУЛА ЗА ОГЊЕНА
Члан „Српске 
Спарте” остварио три
победе у три меча

Следи шампионат 
у фулконтакту, 
па прва ММА борба

У нашем главном граду про-
шлог викенда је одржано
Отворено првенство Београда
у кик-боксу, на којем се над-
метало преко 150 бораца. С
обзиром на то да овај турнир
спада међу најквалитетније у
Србији, конкуренција је била
изузетна, а поготову зато што
је то уједно било и изборно
такмичење за састав наше на-
ционалне селекције пред

било препрека – рекао је Зо-
ран Рајачић, први човек „Срп-
ске Спарте” и Огњенов тре-
нер.

Да би дошао до овог вред-
ног резултата, Драгојерац је
два месеца напорно тренирао
са својим тимом, и по два пу-
та дневно. Уложени труд се на
крају исплатио.

– Пресрећан сам, али иде-
мо даље. Захвалио бих свим
другарима из „Српске Спар-
те”, а посебно Зорану Рајачи-
ћу, Зорану Ставревском и Зо-
рану Савићу, као и пријате-
љима из КБК-а Нови Београд,
за који сам наступио на овом
турниру, и тренеру Жељку Ву-
ковићу. Посебну захвалност
дугујем и Марку Радаковићу
и његовој ММА академији,
као и свим другарима из клу-
ба који су спаринговали са
мном и омогућили ми да
стекнем неопходно самопоу-
здање. Сада настављам при-
преме, јер ме за двадесетак
дана очекује Првенство Бео-
града у фулконтакту, а за два
месеца и прва борба у ММА
конкуренцији – рекао је Ог-
њен Драгојерац.

Чланови „Српске Спарте”
су знали да прославе Огијев
успех. Уосталом, то и јесте
њихов мото – „Сви за једног,
један за све”. Тако је и у
спортском борилишту, а тако
је и када се прославља титула.
А упоредо с припремом спор-
тиста планирају се и друге ак-
ције. „Српска Спарта” ће
ускоро организовати и велику
трибину против наркоманије,
на реду је и редовна годишња
скупштина удружења, а бли-
жи се и традиционално пли-
вање за часни богојављенски
крст.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛКА” САКУПЉА БОДОВЕ...

Светско првенство у кик-бок-
су, које ће ове године бити
одржано такође у Београду.

Град Панчево је на том ја-
ком турниру представљао
члан „Српске Спарте” Огњен

Утакмицама седмог кола про-
шлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Српској лиги група „Војводи-
на”. После прве победе у сезо-
ни, коју је остварила над Вр-
шцем, популарна панчевачка
„дизелка” је осокољена оти-
шла на неугодно гостовање у
Сремску Митровицу и поде-
лила мегдан с фаворизованим
Радничким. Иако су домаћи
фудбалери били уверени у
тријумф, Панчевци нису ми-
слили баш тако: Раднички-
–Железничар 2:2.

Први тренер панчевачког
тима Александар Стевановић

је поверење за тај важан дуел
поклонио екипи у саставу: Јо-
вичић, Сарић, Благојевић,
Стајчић, Шалипуровић, Адви-
гов, Чикић (Ђоковић), Митић,
Јовановић (Гудан), Марковић
и Ковач (Спасковски).

Раднички је одлично отво-
рио утакмицу, па је већ на са-
мом старту себи обезбедио ви-
соку, чинило се недостижну
предност. Домаћи су повели
после само 120 секунди игре,
а већ у петнаестом минуту на
семафору је писало: Раднич-
ки–Железничар 2:0. 

На срећу навијача панче-
вачког тима, Жељко Стајчић

и његови саиграчи нису ста-
ли. Нису се уплашили фаво-
рита и његовог почетног вођ-
ства. Успели су да се консо-
лидују, да наставе да играју
своју игру, а награда за уло-
жени труд на терену уследи-
ла је у 30. минуту, када је
Огњен Благојевић, после
једног одличног центаршу-
та, смањио предност дома-
ћина на 2:1.

Друго полувреме је донело
другачију слику на терену. Та-
да су Панчевци били тим који
доминира и ствара прилике,
желећи што пре да изједначе.
То се и догодило после сат

времена игре, када је Жељко
Стајчић погодио мрежу иза
леђа голмана Радничког и до-
нео свом тиму вредан бод.

Панчевци су имали прили-
ку и да у потпуности преокре-
ну резултат, али ће им и овај
реми свакако бити ветар у ле-
ђа пред наредна првенствена
искушења.

Прво ће бити већ идућег ви-
кенда, када ће Железничар
поново играти у гостима и
опет против Радничког – али
овог пута у Новој Пазови.
Панчевци су тренутно на два-
наестом месту на табели, са
шест бодова.

У сали Хемијске школе у на-
шем граду прошлог викенда
је одржано друго Отворено
првенство Војводине у бенч-
-пресу, у оквиру ГПЦ федера-
ције. У веома јакој конкурен-
цији панчевачки клуб Спар-
танс, који предводи Новак
Филиповић, освојио је треће
место у екипном пласману.

Клуб из нашега града су
представљали: Снежана Ми-
лошевић, Бранимир Бабин,
Александар Колоцка, Филип
Влајић, Новак Филиповић и
Кристијан Рајковић. 

Најсјајнија одличја су
освојили: сениори Снежана
Милошевић у категорији до

67,5 кг, Бранимир Бабин у
категорији до 67,5 кг и Кри-
стијан Ристић (до 90 кг), као
и јуниор Александар Колоц-
ка (до 75 кг). Филип Влајић
је заслужио сребрну медаљу
у категорији јуниора до 75
кг, а сениор Новак Филипо-
вић зарадио је бронзу у кате-
горији до 82,5 кг. Домаћин
овог првенства био је Фит-
нес студио Фијеста из Пан-
чева, чије су такмичарке
освојиле прво место у екип-
ној конкуренцији. 

Следећег викенда на про-
граму ће бити Првенство Ср-
бије, као и такмичење под
називом „Трофеј Београда”.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ

У БЕНЧ-ПРЕСУ

ПАНЧЕВЦИ НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ

Хала спортова на Стрелишту
била је претесна да угости
младе борце из преко триде-
сет клубова који су дошли да
учествују на првом такмиче-
њу под називом „Турнир ма-
лих шампиона”, који је орга-
низовао Џудо клуб Академија
„Јочић” из Старчева. Преко
300 малишана из целе Србије
у конкуренцији млађих поле-
тараца, полетараца и млађих
пионира надметало се на
шест борилишта, желећи да
дође до својих првих медаља
и на најлепши начин започне
своје спортске каријере.

Организација такмичења
је била на највишем нивоу, а
турнир је свечано отворио
градски већник задужен за
спорт Александар Фаркаш,
који је поздравио све учесни-
ке и пожелео им успешне ка-
ријере. Својим присуством

ову лепу манифестацију су
увеличали и председник
Спортског савеза нашега
града Дарко Јовичић и први
човек Џудо савеза Србије
Светислав Вукмирица.

– Изузетно сам задовољан
организацијом нашег првог
турнира и сигуран сам да ће
ово такмичење постати тради-
ционално. Жеља нашег клуба
јесте да децу вратимо на пра-
ви пут, да их анимирамо да се
баве спортом, па ће најмлађи
узрасти и убудуће бити наша
циљна група. Посебно бих се
захвалио пријатељима и ро-
дитељима наше деце који су

нам много помогли у органи-
зацији. Такође, великих заслу-
га за успешну организацију
имају и Марко Јочић и Сини-
ша Шупић – рекао је председ-
ник ЏК-а Академија „Јочић”
Мирослав Јочић.

Да је ово такмичење било
пун погодак у џудо-свету наше
земље, потврђује и чињеница
да су бивши шампиони из
овог спорта на турнир у Пан-
чеву повели своје нове, мале
шампионе... Тако су поклони-
ци џуда у Хали спортова на
Стрелишту видели и просла-
вљена имена овог спорта, као
што су Никола Николић, Ан-
дрија Ђуришић, Немања Ни-
колић и многи други.

После целодневног надме-
тања познати су били и најбо-
љи млади борци. У конкурен-
цији млађих полетараца нају-
спешнији су били Ксенија

Поповић из Винче и Јован
Ђорђевић из ОЏК-а Београд,
у групи полетараца то су Ми-
хајло Симин из Новог Сада и
Дуња Младеновић из Руме, а
у категорији млађих пионира
најбољи су били Марко Ми-
лутин из Пролетера и Мили-
ца Латковић из кикиндског
Партизана. За најуспешнијег
такмичара је проглашен Ми-
хајло Симин, а у екипној кон-
куренцији признање је заслу-
жио ОЏК Београд.

Иако тренирају непуних
годину дана, млади џудисти
Академије „Јочић” постигли
су запажене резултате. Ме-
даљама су се окитили: Дуња
Јочић, Нина Николић, Петар
Стојић и Илија Ћосић. Радан
Ћирковић и Андреј Живано-
вић су заузели пета места у
својим групама.

ЏК АКАДЕМИЈА „ЈОЧИЋ” ПОКРЕНУЛА 

НОВО ТАКМИЧЕЊЕ

ТУРНИР МАЛИХ ШАМПИОНА

Страну припремио

Александар
Живковић



СТЕФАН ШАМПИОН

СРБИЈЕ
На стадиону Војне академије у
Београду прошлог викенда је
одржано појединачно Првен-
ство Србије у брзом ходању, у
организацији АСС-а. Наш град
је представљао АК Тамиш, ко-
ји је наступио са два такмича-
ра. Атлетичаре је предводио
тренер Зоран Коцић.

У категорији млађих пио-
нира наш суграђанин Стефан
Лазић је у фантастичној трци
на 1.000 метара освојио злат-
ну медаљу и постао нови шам-
пион Србије. У изузетно брзом
и динамичном надметању
Стефан је оборио лични ре-
корд и поставио најбрже вре-
ме у држави у овој години, у
својој категорији, које сада из-
носи пет минута и 26 секунди.

Лазић је убедљиво тријум-
фовао. Његово победничко
време је износило чак 1,5 ми-
нут више од времена које су
постигли атлетичари у наред-
ној трци – старији пионири,
који су четири године старији
од њега.

– Стефан Лазић је део про-
јекта развоја пионирских ка-
тегорија АК-а Тамиш, који је
помогао Покрајински секре-
таријат за спорт и омладину,
па и овог пута захваљујемо
Мариники Тепић, покрајин-
ској секретарки, која је у АК-у
Тамиш видела потенцијал за
развој атлетског спорта – ре-
као је Зоран Коцић, тренер у
АК-у Тамиш.

У финалној трци на 1.000
метара клуб из нашега града
је представљао и Владимир
Драгојевић, који је заузео пе-
то место.

ОДЛОЖЕН МАСТЕРС

ВЕТЕРАНA 
Тениски мастерс турнир за
ветеране, чије је одржавање
било планирано за прошли
викенд, а на коме би наступи-
ло и девет наших суграђана у
различитим старосним група-
ма, одложен је због лошег
времена.

Требало је да најбољи вете-
рани у Србији играју на тере-
нима ТК-а Младост и ТК-а
Динамо, а ново место и време
одржавања овог турнира, који
се игра под окриљем Тениског
савеза ветерана Србије, биће
накнадно одређени. 

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Четвртак, 1. октобар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Shinkman

ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Сд7)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Крушевац: НАПРЕДАК–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Србобран: АКАДЕМИК – КРИС КРОС

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Пожаревац: ПОЖАРЕВАЦ–ПАНЧЕВО

мушкарци

Лесковац: ДУБОЧИЦА–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–ЈАБУКА

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Н. Пазова: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Уљма: ПАРТИЗАН–БОРАЦ

Б. Црква: БАК–ЈУГОСЛАВИЈА

Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ЈЕДИНСТВО

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ (О)

Б. Н. Село: СЛОГА – ДИНАМО 1945

Војловица: МЛАДОСТ–БУДУЋНОСТ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД-ЈУГ”

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ДОЛОВО

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОЛЕТ

Панчево: „МИКА АНТИЋ” – С. ТАМИШ

Прошлонедељни

резултати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ЈУНИОР 23:34

мушкарци

Панчево: ДИНАМО–ЗЛАТАР 33:25

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–АПАТИН 30:28

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Војловица: МЛАДОСТ – ПАРТИЗАН (У) 2:3

Алибунар: БУДУЋНОСТ–СЛОГА 1:2

Панчево: ДИНАМО 1945 – Ц. ЗВЕЗДА 8:0

Омољица: МЛАДОСТ–ВУЛТУРУЛ 2:1

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВЛАДИМИРОВАЦ 8:1

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВОЈВОДИНА 1:3

Гај: ПАРТИЗАН–БОРАЦ 3:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Иваново: СТРЕЛА–БОРАЦ 6:1

Ковин: КОЛОНИЈА–БУДУЋНОСТ 5:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ТЕМПО 6:0

Дебељача: СПАРТАК–ГЛОГОЊ 1:1 

чувар мреже је уливао сигур-
ност осталим саиграчима, а
одбрана Динама је покретала
цео тим.

Легендарни капитен Бранко
Радановић још једном је пока-
зао колико је потребан овом
младом саставу. Изгарао је у
одбрани, доносио преко по-
требну чврстину, а када је у по-
следњим секундама првог по-
лувремена постигао гол са ви-

ше од 12 метара, уследио је
аплауз многобројних гледала-
ца који су посматрали овај су-
срет. Цео тим је играо за по-
хвалу, а радује то што су Дина-
мови тинејџери Бандука, Бу-
њевчевић и Петровић одлично
разумели првог „идеолога”
Динама – Милоша Вујића, ко-
ји их је „хранио” лоптама и
омогућио им да се истакну. Ре-
кли смо, момци из Нове Варо-
ши знају рукомет, снажни су,
делују као екипа, али овог пута
су надиграни, па тријумф
Панчеваца ниједног тренутка
није долазио у питање. Побе-
дом над јаким ривалом дина-
мовци су свима ставили до
знања да им је пролаз у руко-
метну елиту Србије примарни
циљ. Ако и у наставку такми-
чења буду на нивоу који смо
видели прошлог викенда, неће
бити важно ко им је ривал. 

Рукометашице ЖРК Пан-
чева, нажалост, нису успеле
да парирају фаворизованом
Јуниору из Београда. Гошће
су у Хали спортова на Стрели-
шту победиле с 34:23 и тако

Рукометаши Динама
лако изашли на крај
са Златаром

Панчевке изгубиле
од Јуниора

Јабука незаустављива

У другом колу Супер Б лиге,
које је одиграно прошлог ви-
кенда, љубитељи рукомета у
нашем граду могли су се уве-
рити у снагу Динама. Панчев-
ци су остварили сигурну побе-
ду од 33:25 над Златаром из
Нове Вароши, а игра коју су
показали, може да охрабри
пред наредна искушења.

Момци које предводи тре-
нер Иван Петковић су цео меч
одиграли на високом нивоу, а
током првог полувремена су
били баш доминантни. Гости
нису тим за потцењивање, али
снага рукометаша у жуто-цр-
ним дресовима дошла је у пр-
ви план. Млади голман Нико-
ла Радовановић је добио пове-
рење у првом сусрету пред до-
маћом публиком, а сви у Хали
спортова на Стрелишту могли
су се уверити у квалитете да-
ровитог дечака. Голобради

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ГОСТУЈЕ У КРУШЕВЦУ
Пред нама је још једна сезона
у КЛС-у. Оно што је сасвим
извесно, јесте да ће наше ко-
шаркашко такмичење бити
веома неизвесно. Изједначе-
ност тимова, квалитет и иску-
ство умногоме ће одредити
стање на табели, а посебно
треба бити обазрив на почетку
шампионата. КК Тамиш ће у
првом колу гостовати у Кру-
шевцу, где ће одмерити снаге
с Напретком. Утакмица се
игра у суботу, 3. октобра, а
Панчевци су тек пре неколико
дана успели да комплетирају
тим за нову сезону.

У редове Тамиша је стигао и
дванаести играч. Реч је о Ивану
Смиљанићу, момку који насту-
па на позицији крилног играча.
Он је у последње време играо у
Словачкој, али га бољи познава-
оци игре под обручевима памте
и као члана ФМП-а. Много про-
блема, као по навици, пратило

је панчевачког прволигаша то-
ком припремног периода. По-
вреде и болести су обележиле
последње недеље рада, али не-
ма кукања. Иако Бојан Јовичић,
први тренер КК-а Тамиш, и ње-
гови сарадници нису имали пун
састав скоро ни на једном тре-
нингу током припрема, а поме-
нути Смиљанић тек што је сти-
гао у Панчево, мора се брзо реа-
говати и сезона започети у добр-
ом ритму. Подсећамо, за Та-
миш ће у наредном периоду
играти: Манојловић, Радовић,
Илкић, Милошевић, Симић,
Ивановић, Рондовић, Смиља-
нић, Дробњак, Хукић, Пековић
и Вујовић. Дуел с Напретком ће
бити први изазов.

– Сваки почетак је тежак и
знам да кад то кажем, нећу ре-
ћи ништа ново, али ми смо се
заиста нашли у многобројним
бригама пред почетак такми-
чења, па имамо и додатни раз-

лог за опрез. Крушевљани
играју већ неколико година за-
једно и реч је  о веома уигра-
ном тиму. Такође, играју пред
својом публиком. Ми смо тек
комплетирали тим, а Смиља-
нић је с нама тек неколико да-
на. Уколико будемо физички
добро парирали противнику,
можемо се надати повољном
резултату на овом гостовању –
истакао је Бојан Јовичић. 

Као и ранијих година, имиџ
Тамиша се гради на стабилно-
сти колектива. Првенство је
дуго и исцрпљујуће, па остаје
да се види како ће се тимови
снаћи у лиги која никад није
била толико изједначена.

Кошаркаши Крис-кроса у
новој сезони ће играти у Првој
српској лиги. Искористили су
лето да раде квалитетно, а из-
ненађујући сплет околности
омогућио им је да се надмећу
у рангу више од предвиђеног.

Зато и не чуди умереност љу-
ди који воде тај спортски ко-
лектив пред старт сезоне.
Панчевци се у првом колу са-
стају са Академиком у Србо-
брану.

– Наш домаћин је прошлу
сезону завршио на врху табе-
ле, а мислим да су му и овог
пута амбиције сличне. Има
добар тим и свакако је фаво-
рит у овом дуелу. Ми смо у
скоро истом саставу у односу
на ранији период, с тим да је
Стефан Илић отишао у Аме-
рику, а прикључио нам се Не-
над Марин. Остало је све исто.
Радили смо вредно током ле-
та, спремали смо се, па ћемо
видети како ће све то изгледа-
ти на терену – истакао је Вук
Станимировић, први тренер
Крис-кроса.

Кошарка се на велика врата
враћа у Панчево.

С. Д.

истакле главну кандидатуру
за повратак у Суперлигу.

Тек је почетак шампионата,
има још много да се игра, па
овај пораз не мора ништа да
значи. Сада је потребно да
Игор Шуловић и његов тим
раде на подизању самопоу-
здања, јер рукометно знање
Светлане Ничевски и њених
саиграчица никад није било
спорно.

Рукометаши Јабуке су
остварили и другу победу у
шампионату Прве лиге „Се-
вер”. Они су прошлог викен-
да, пред својим навијачима,
победили Апатин с 30:28.

Још једном је дворана у ме-
сту надомак Панчева била ма-
ла да прими све заинтересо-
ване љубитеље спорта. Дома-
ћи су од самог старта утакми-
це имали предност, коју су ус-
пели да сачувају до краја ме-
ча. РК Јабука из два кола има
исто толико победа, а ако се
по јутру дан познаје, ово би
могла да буде веома успешна
сезона за тај клуб.

С. Дамјанов

На теренима Тениског клуба
Вршац прошлог викенда је
одржан традиционалан тур-
нир прве категорије за дечаке
и девојчице до четрнаест го-
дина, под називом „Берба
грожђа”. 

На том изузетно важном
турниру из календара Тенис-
ког савеза Србије окупило се
шездесетпет најперспектив-
нијих тенисерки и тенисера
из наше земље, који су пред

крај сезоне желели да обезбе-
де важне бодове за пласман
на домаћој ранг-листи.

У изузетно јакој конкурен-
цији Милана Вулин и Ната-
лија Ђукић, играчице Дина-
ма, оствариле су значајан ре-
зултат. Оне су успеле да се
пласирају у полуфинале, а
потом су у међусобном дуелу
одиграле један клупски дер-
би, у којем је искуснија Ми-
лана била боља, победивши

Наталију са 6:0 и 6:2. У фина-
лу се Милана састала са годи-
ну дана старијом Анастаси-
јом Гутић, али је и поред до-
бре игре изгубила с резулта-
том 6:1 и 6:2.

На овогодишњој „Берби
грожђа”, поред Милане и На-
талије, боје Тениског клуба
Динамо су браниле и: Сара
Дабић, Јована Чавић, Вања
Бодловић и Ања Милошевић.

А. Ж.

ТЕНИСКИ ТУРНИР У ВРШЦУ

КЛУПСКИ ДЕРБИ У ПОЛУФИНАЛУ



робни залогај” из Старчева, коју је пред-
водио председник и искусни кулинарски
вук Владан Станојевић Келе. Друго ме-
сто је освојио такође искусни такмичар
Жика из Банатског Карловца, а пехар
намењен трећепласираном такмичару
припала је екипи „Димке плус” из Стар-
чева, такође члановима удружења „Ча-
робни залогај”. Четврта је била новосад-
ска екипа с Ненадом Бијелићем на челу,
а одличне специјалитете припремили су
и наши суграђани – легендарни кулина-
ри Гавра, Брана, Џипси и Таса. Гулаше
који су задовољили укусе жирија при-
премиле су и екипе „Опуштено код Бо-
же”, „Дарко Индијанац”, али и друге...

– Већ тридесетак година се надмећем
на такмичењима у кувању свих врста
хране. Уз вишедеценијско искуство, сма-
трам да је најважније да се осети укус
онога што се кува. Догоди се да такмича-
ри, па и ја сам, понекад претерамо са за-
чинима, па онда изгубимо „тему”. Или,
на пример, када кувамо пасуљ убацимо
више сувог меса, које потом преовлада...
Наравно, на ова такмичења долазе иску-
сни кулинари, истински мајстори варја-
че, па сваки котлић може да буде међу
награђенима. Заиста су у питању нијансе
– рекао је Владан Станојевић Келе.

Захваљујући пријатељима Куварског
друштва Панчево, на крају такмичења
пригодне поклоне су добили сви учесни-
ци. Генерални спонзор „Златне варјаче
Војводине” била је компанија „Данијела
комерц”, а манифестацију су помогли и:
стаклорезачка радња „Искра”, пекара
„Мића”, „Пан-ловац плус”, кафана „Ђе-
рам” и Апатинска пивара.

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године •„Панчевац” је недељник и излази четвртком • Оснивач листа „Панчевац”: Акционарско друштво за
новинско-издавачку делатност „Панчевац”, Панчево, Трг краља Петра I број 11 • Привремени заступник државног капитала: Тања Татомировић • Генерални директор: Драгана Кожан • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик директора и главног и одговорног уредника: Александар Живковић • Редакција: Драган Вукашиновић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Драгана
Младеновић, Јордан Филиповић, Зоран Спремо • Технички уредник: Александар Милошевић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи), 013/300-820
(рачуноводство), 013/300-830 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415 05 код „Banca Intesa” Панчево 
и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају • Рекламације се
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Немања 
Милтеновић,
фудбалер:
– Тренирам фудбал у
ФК-у „Мундијал” и у
суботу идем с клубом у
Београд на утакмицу.
То ће бити централни
догађај предстојећег
викенда.

Ања Вукмировић,
ученица:
– Овог викенда ћу оти-
ћи код баке у Дубовац.
Обожавам Дунав, а во-
лим и да пецам. Кад се
вратим кући, мало ћу
учити, пред почетак но-
ве недеље.

Саша Шишков,
ватерполиста:
– Ове суботе имамо
утакмицу, па ће део ви-
кенда проћи тако што ћу
с другарима играти ва-
терполо. Остатак време-
на ћу провести у игри с
друштвом, а мора се на-
ћи времена и за учење.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

З. Копмар З. Спремо

Ј. Радојичић Шуки 

А. Живковић 

Саобраћајни дриблинг

На раскрсници улица Радивоја Кораћа и Првомајске постоји јед-

но риплијевско скретање.

Из Првомајске може да се скрене улево у Улицу Радивоја Ко-

раћа, али је зато из ње скретање удесно – забрањено.

То регулише једна дебела бела линија, а контролишу полицај-

ци који се обично сакрију иза ћошка.

Дакле, дриблинг заиста достојан Радивоја Кораћа.

Саобраћајни бисер

Међу панчевачким раскрсницама има правих бисера.

Један од новијих се налази на крају Улице Лава Толстоја.

Прегледност из најмање два правца је ту толико лоша да је

сквер погодан једино за избегавање.

Ваљда је зато најчешће и празан.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Саобраћајне падавине

Једна од најнезгоднијих раскрсница у вароши, на којој су и за-

стоји најчешћи, јесте она код СУП-а и болнице.

Ту скоро редовно падају они који полажу вожњу.

А због успореног саобраћаја уредно падају и тешки метали и

остали отрови из ауспуха.

Пешацима можда то и није толико битно, јер су ионако већ

кренули у болницу.

Гулаш фест окупио најбоље
кулинаре са ових простора

Старчевачки „Чаробни 
залогај” освојио два пехара

Право јесење време и досадна киша
нису успели да покваре традиционал-
но надметање кулинара које је у неде-
љу, 27. септембра, организовало Ку-
варско друштво Панчево на платоу код
Зелене пијаце, испред УР-а „Боемска
прича”. Традиционално, шесто по реду
такмичење у кувању говеђег гулаша
„Златна варјача Војводине” окупило је
најбоље екипе са ових простора, а на
црту је изашло седамнаест котлића.

Организатор, председник Куварског
друштва Панчево Драган Јеротић, за-
једно са својим сарадницима својски
се потрудио да учесницима омогући
оптималне услове за такмичење, па је,
поред бројних награда, захваљујући и

ЗЛАТНА ВАРЈАЧА ВОЈВОДИНЕ

КОТЛИЋИМА ПРОТИВ КИШЕ

подршци Војске Србије, успео да обез-
беди велики шатор као заклон од ки-
ше. Лоше време је свакако утицало на
посету, али су зато они најистрајнији
били ту, па су се, поред екипа из Пан-
чева и Старчева, надметали и тимови
из Новог Сада, Сомбора, Оџака, Апа-
тина, Банатског Карловца, Вршца и
Баваништа.

– Јесте нас време мало пореметило,
али најбитније је да су дошли најбољи и
најхрабрији кулинари. Жири је имао
веома тежак задатак, јер је требало да
оцени гулаше врхунских мајстора. У
конкуренцији су били и вицешампион
Војводине, па првак Балкана... Ми, као
организатори, овог пута нисмо учество-
вали, али смо кували гулаш за посетио-
це. За то је био задужен наш члан Дра-
ган Костић – рекао је Драган Јеротић.

Када је дат знак за почетак такмиче-
ња, опијајући мирис врхунског гулаша
убрзо је почео да се шири над Панче-
вом. Кувари су се трудили да припре-
ме што бољи специјалитет, а после
троипочасовног крчкања узорци су
предати на оцењивање. Вишечлани
жири није имао нимало лак задатак, а
специјална гошћа организатора била
је Јелена Богдановић из Куварског
удружења Војводине, дугогодишњи су-
дија на оваквим такмичењима.

– Најбитнији су укус, укуваност ме-
са, боја, сланоћа... Оне узорке који ли-
че на паприкаш или рибљу чорбу ни
не пробам, одмах знам да су од лоши-
јих – истакла је Јелена Богдановић.

Прво место, велики пехар, али и
бројне робне награде освојила је еки-
па Удружења љубитеља котлића „Ча-


