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Између локалних власти
нашег града и престонице
већ годинама не постоји
никаква комуникација
Београдске инспекцијске
службе прошле недеље
самостално „ловиле”
дивље превознике
Иако се из Панчева у Београд стиже
за петнаестак минута, та два града
као да су стотинама километара далеко. Већ годинама се прича о потреби да локалне власти нашег града и
престонице успоставе сарадњу, пого-

тово када је реч о решавању проблема који су заједнички за оба града,
али осим вербалних залагања за то,
још увек ништа конкретно није постигнуто.
Све до петооктобарских догађаја
2000. године непостојање комуникације између панчевачких и београдских власти објашњавало се политичким разликама, с обзиром на то
да су републичку власт држали социјалисти, а локална је била у рукама опозиције. Међутим, ни након
свргавања Милошевића с власти ништа се није променило.
Један од проблема који су заједнички за Београд и Панчево у чијем
решавању би они могли да сарађују

ШТА ЋЕ ТУ БИТИ НОВО?
У току је израда Закона о инспекцијском надзору, чији циљ је да мало
боље обједини рад ових државних органа, јер је утврђено да постојећи
прописи то не омогућавају на ефикасан начин. Један од разлога израде
овог прописа јесте и лакше спровођење стратешког циља Владе Србије
о сузбијању сиве економије.
Упркос прокламованим циљевима, аутори будућег закона нису могли
децидирано да одговоре да ли ће он обезбедити обавезујућу сарадњу
инспекција на различитим нивоима власти, као и оних у суседним локалним самоуправама када се ради о незаконитим појавама које превазилазе територију једног града или општине, као када је реч о нелегалном превозу.
Д. В.

јесте ванлинијски превоз. Нажалост,
још увек није тако.
Рација на „дивљаке” у Београду
Београдски и републички саобраћајни инспектори, појачани комуналном и саобраћајном полицијом,
ових дана су на територији главног
града спровели више акција на сузбијању дивљег превоза током којих
су на удару били дивљи превозници
из Панчева.
У акцији организованој 25. септембра у близини Панчевачког моста само за сат времена ухваћено је
тринаест „дивљака”, међу којима је
било више Панчеваца.
Том приликом су три линијска
комбија и један такси искључени из
саобраћаја, једно возило је однео
„паук” и написано је осам прекршајних налога због непрописног паркирања. Слична акција је спроведена и
17. септембра, а тада су градски и
републички саобраћајни инспектори
искључили из саобраћаја три комбија због нелегалног превоза путника
на релацији Панчево–Београд.
Обрен Шијаковић, помоћник секретара за инспекцијске послове у Београду, изјавио је за лист „24 часа” да
се сличне акције организују сваке недеље како би се искоренио нелегалан
ванлинијски превоз на, како је нагласио, најкритичнијој релацији у граду
– од Београда ка Панчеву и назад.

Он је истакао и да је током тих акција утврђено да је међу кажњеним
возачима било легалних превозника
који су радили противзаконито, али
и оних што уопште нису регистровани за ванлинијски превоз путника.
Одговарајући на новинарско питање да ли је панчевачки Секретаријат
за инспекцијске послове био обавештен о овим акцијама, Милован Ћировић, челник тог секретаријата, изјавио је да није било никаквих информација о томе. Додао је да то не
изненађује зато што београдске инспекцијске службе немају законску
обавезу да обавештавају панчевачке
инспекторе о својим активностима.
– Међутим, на ваше питање да ли
би евентуалне заједничке акције нас
и београдских инспекција биле најбољи начин да се стане на пут дивљим превозницима, мој одговор је:
да. Могу рећи и то да је Градско веће
пре извесног времена прихватило
нашу иницијативу да се у Панчево из
Београда пошаљу два републичка саобраћајна инспектора који би нам
помагали, али још није стигао никакав одговор – изјавио је Ћировић.
Шум у комуникацији
Да између градских власти у Београду и
Панчеву постоји озбиљан шум у комуникацији, први је обелоданио члан Градског већа у Панчеву Предраг Патић.
» Наставак на страни 3
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ИЛУСТРАЦИјA: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Град, са атрибутом „мој”
И овдашњи „староседеоци” и они у чијим личним картама пише да су рођени
у Панчеву и највеће локалпатриоте могу нешто да науче из приче која следи.
Четворочлана породица, која се због природе посла њеног најстаријег члана често сели по градовима у целој земљи, недавно је напустила градић у јужној Србији јер је тата добио ухлебљење у Београду. Наравно, не и стан. Из
економских разлога, али и зато што су од нашег суграђанина, који је то постао тек пре пет-шест година, чули лепе ствари о Панчеву – одлучили су да
се преселе у наш град. Већ после неколико дана проведених овде нису могли, а ни хтели да сакрију одушевљење Панчевом и његовим становницима!
Пошто су мама и тата изнајмили стан на Стрелишту, двоје деце, ученици
нижих разреда основне школе, прешло је у ОШ „Мирослав Мика Антић”.
Уместо очекиване трауме због промене, деца су пресрећна, кажу: другари су
фантастични, школа и двориште лепи, наставници добри и насмејани. После
часова кренули су с мамом у упознавање комшилука; она објашњава да су сви
с којима је разговарала, питала их да је усмере ка продавници или пијаци –
изузетно љубазни и предусретљиви. Избор је, бај-д-веј, прича ова млада жена,
фантастичан, а све је притом близу.
У њеном фокусу су, наравно, „предели” што се налазе одмах до Стреле:
Народна башта и „Авив парк”. За наш највећи парк каже да је нешто најлепше и најфункционалније што је у животу видела: дугачка кружна тримстаза, справе за вежбање, клупе подно столетног дрвећа, много цвећа и зеленила (поздрав за Данила Бјелицу! – прим. аут.)... Када је тема ритејл
центар, такође не штеди на комплиментима: све ти је надохват руке, тржиште ради своје, па су и цене и трговци супер, ту је и „Мек”! Ипак, најупечатљивије је оно што су јој деца рекла: „Мама, ми смо овакве продавнице
за децу видели само на телевизији, нисмо веровали да заиста постоје”.
Тата је, природно, најпре презадовољан чињеницом да му је радно место
близу: „Седнем у кола и за пола сата сам на послу, у ширем центру престонице, мало је насеља у Београду с којих би брже до тамо стигао”. Сматра да
је фама, предрасуда, све оно што је слушао о „квалитету” ваздуха у Панчеву, јер је с породицом живео и у много смрдљивијим местима. „Велики град
ко велики град, нисмо на пашњаку”, каже. Додао је да ће аутомобил користити само за превоз до фирме у којој ради, а да ће по нашем граду цела породица возити само бицикле, јер „има довољно бициклистичких стаза, а и
тамо где их нема, безбедност није велики проблем”.
Суперфинале приче и порука о томе како дошљаци виде наш (и њихов)
град сажети су у реченици коју је осмогодишња девојчица изговорила мами пред спавање, пошто је она приметила да јој је дете узнемирено: „Мама, нећу да спавам, јер не бих волела да се ујутро пробудим и схватим да
сам само сањала да живим у Панчеву”.
И то је Панчево. Мислимо о томе.
И радимо, онолико колико је до нас, у смеру да наш град осећамо као своју кућу, којој увек желимо све најбоље. Суграђанке и суграђани – не ружимо зграде и улице, скупљајмо оно што за собом остављају наши кућни љубимци, узимајмо фискалне рачуне, плаћајмо порезе, поштујмо старије, помажимо хендикепиранима и беспомоћнима... Суграђани политичари, посебно они на власти – заборавите на партијску припадност, или, напротив,
искористите свеопшти помало заборављени тренд да су сви чланови једне
те исте странке и свакодневно учините нешто корисно за свој град. Притом
се не бојте партијских „казни” ако искачете из хијерархијског клишеа, одговарате суграђанима, радујте се њиховом одобравању.
Сви заједно – осмехнимо се апсолутном странцу и пролазнику. Јер живе с нама.
Уз прихватање ризика да све ово звучи наивно и неубедљиво, али и с вером да је исправно и могуће, поздрављамо вас. Са осмехом.

***
После 13 година одржана је „Парада поноса”. Било је местимичавих (жандармеријских) инцидената, а придата им је медијска пажња какву заслужују, пошто се ради о људима о којима се ради.
Одржана је. Грађанима Србије и планете послата је порука да смо део
цивилизованог света. Одржана је парада; Београд је показао да није библијска препотопска пећина или богобојажљива слепа улица, да у њему не
живе морони, већ савремени људи. Остати на путу цивилизовања или опет
чекати 13 година?
Одржана је „Парада поноса”. Је л’ болело?

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Пензије и
смрдљива риба
Недавно је Радослав Сретеновић,
председник Државне ревизорске институције, објавио податке о коришћењу службених аутомобила у 2012.
години. Рече да су од укупно 29.966
таквих возила, колико их је било у
Србији, 6.244 прешла 67 милиона километара, што је довољно да се „1.675
пута обиђе земаљска кугла”!
Возила су се користила и током
викенда и празника, за одлазак на
пецање, у лов или на пијацу. Само за
гориво и трошкове одржавања из буџета је те године исцурело између 10
и 20 милиона евра!
Ових дана се и Даница Поповић,
професорка београдског Економског
факултета, коментаришући најављено кресање пензија, јавно запитала
због чега да „пензионери плаћају
службени аутомобил гувернерки Народне банке Србије”, која има плату
од око пет хиљада евра, или директору „Србијагаса”, „легендарном Бајатовићу, са месечном апанажом од
19.000 евра, већом него што пола
Србије заради за цео живот”!
За оваква поређења политичари
на власти ће увек рећи да је то популистичка демагогија, да се престанком коришћења службених аутомобила никако не може надокнадити
минус у буџету, да је реч о јевтиној
пропаганди оних који би да обезбеде
гласове за следеће изборе и слично.

А наравно да се милијарда евра
која мањка не може обезбедити гаражирањем службеног возног парка
или смањењем плате Јоргованки и
Бајатовићу. Али у овом случају реч
је само о метафори, врху леденог
брега свеопштег расипања пара од
стране оних који су на власти. Колико таквих злоупотреба под фирмом
државног посла има; колико „Јоргованки” и „Бајатовића” седи по управним и надзорним одборима, комисијама, агенцијама, саветима, коморама и прима месечну апанажу мерену хиљадама евра; колико се чиновника и паразита мрси по иностранству о државном трошку; колико пара смо дали за закупљивање
свакојаких сателита или куповину
шлемова; колико пребогатих „контроверзних бизмисмена” себи купује
прекоокеанске јахте и млазњаке, а
овде годинама не плаћа порез; колико милијарди је отишло незнано куд,
а под фирмом очувања Косова; колико...?
Сви се запањимо када се повремено открије нека нова афера која је
нас, пореске обвезнике, коштала стотинак милиона евра. И убрзо је заборавимо. Када би се све оне сабрале и
спречиле, вероватно би се установило да нема никакве потребе за смањењем пензија. А онима на власти је
увек било много лакше да разрежу
нови порез него да укину стечене
привилегије или да се побрину да држава домаћински послује.
Није бадава народ још одавно рекао
да риба ипак смрди од главе.
З. Сп.

Утисак деценије
Једна од пријемчивијих недеља у
животима овдашњих „срећника” који су викендом слободни (а у претходних пет дана успевају нешто и да
привреде) у последњих пар деценија
могла је изгледати овако: устанеш
ујутру, поједеш неку цевитаминску
воћку, попијеш кафицу, плус домаћу
(ваља се једна!) и евентуално здимиш цигаретицу (ко баш мора!). Уз
поменути обред прија и недељна
штампа мало необавезнијег садржаја, премда се, нажалост, и ту провуче
гомила дневно политичког смећа,
спинова, пропаганде, патетике... Али
све се то да замазати егзотичним ре-

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

портажама, енигматиком, рецептима, разноликом разонодом и, наравно, спортом. (Избегавати онај домаћи, аферашки...)
Након тога, ако не мораш додатно
да надничиш не би ли пуко преживео, може (и треба) себи да приуштиш дан у рекреацији на свежем
ваздуху.
Одатле свратиш (или се вратиш)
на традиционални недељни ручак
(ако има ко да ти га скува). И тада,
као по команди, уз штрудле, чизкејк или бајадере, лагано креће чувена каснонедељна или претпонедељачка депресија, нешто од чега се
сваком (срећно) запосленом становнику ове прилично суморне државе
леди крв у жилама. Зна се и зашто –
сутрадан креће нова радна седмица,
праћена суштаственим питањем –
хоће ли је уопште и бити, а са њом и
посла, плате, живота...
При таквом скоку неуротичарске
тензије престајеш да будеш оран за
било какво позитивно мешање са
остатком света, а сличне индикације
могу се јасно осетити и у окружењу.
Стога не преостаје ништа друго него
да се психички припремиш за оно
што те већ од понедељка наново чека! Дакле, за бруталну реалност...
У том (не)расположењу стиже вече
и једна од ретких ствари која је многе од нас током слобистичких, петооктобарских и ових „напредних” година, вадила из чабра, бистрила ум и
оспособљавала за неизвесност сутрашњице, а то је била терапија недељом у 21 сат, заснована на јединственој енергији Оље Бећковић.
Да, „Утисак недеље” био нам је
својеврсно истеривање ђавола, чулна
инхалација и, ако треба – болна самоспознаја, али након такве сеансе
могли смо да уснимо и јагњећим
сном. (Нарочито ако нам последње
рефрене „успаванке” отпева маестро
Кесић...)
Актуелна надгорњавања око култне емисије као да указују на то да
„неко” покушава да преосталом разумном делу стресиране нације ускрати право на то мало преосталог
„седатива”. Е па, историјски гледано,
„таквом” је унапред загарантован
најнегативнији „утисак деценије”,
јер ко ће му опростити насилно укидање једне од последњих мембрана
менталног здравља ове нације?
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Мангупима из наших редова нико ништа не може. Штити их посланички имунитет.
• Само Срби воде самоубилачку политику. Остали народи су кукавице!
• Кад су схватили да се не може све урадити преко ноћи, почели
су да краду и дању.
• Демонстрације су забрањене из безбедносних разлога. Полиција често не уме да се контролише!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Један трупац ми је остао неисцепан. Колега, са централним грејањем, дођи, помози.
Јесење муке оних које не терорише „Грејање”, сваки дан
Снимио Богдан Петров

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НИСМО МИ СЛУЧАЈНО БИЛИ ПЕТ ВЕКОВА ПОД ТУРЦИМА.
МИ ИМАМО СМИСЛА ЗА РОПСТВО.
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СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НЕКАДАШЊЕГ ДАНА ГРАДА

ПОМОЋ ЗА ЛЕЧЕЊЕ МАЛОГ ВЛАДЕ

СЕЋАЊЕ НА ЖРТВЕ БОРБЕ ЗА СЛОБОДУ

Нови
хуманитарни број

Споразум
Тита и Стаљина
У оквиру обележавања седамдесетогодишњице ослобођења
Панчева од фашизма, коју ове
године заједно припремају
Град Панчево и Градски одбор
Удружења бораца НОР-а, у
Градској библиотеци ће у четвртак, 2. октобра, од 19 сати
бити одржано предавање „6.
октобар 1944. године: Руси у
Панчеву”. Гости ће бити Несиба Палибрк Сукић и Срђан Божовић.
Некадашњи Дан ослобођења Панчева биће обележен и
свечаним полагањем венаца
на споменик црвеноармејцима и партизанима погинулим
у борбама за ослобођење нашега града (на углу улица

Ослобођења и Лава Толстоја у
10 сати). Истог дана, 6. октобра, у 10.30, у Историјском

архиву, биће отворена изложба „70 година од ослобођења
Панчева”, а у 13 сати у Дому

војске биће одржана Свечана
академија.
Изложба „Ослобођење Панчева 1944. године” биће отворена у 19 сати у Народном музеју. Аутори су Слободанка
Перовић, историчар конзерватор-саветник, и Срђан Божовић, виши кустос историчар.
Подсећамо, борбе за ослобођење Баната од немачког окупатора почеле су крајем септембра 1944. године, након
што су јединице Црвене армије заузеле Темишвар и избиле
на
југословенско-румунску
границу. На основу ранијег
споразума Тита и Стаљина о
савезништву партизана и црвеноармејаца, најпре је 1. октобра ослобођена Бела Црква и
на крају Панчево – 6. октобра.
М. Глигорић

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ О „БИТЛСИМА”

Музика која мења свет
Књига „Битлси” Хантера
Дејвиса, објављена током
протеклог лета у преводу Дејана Цукића и издању „Лагуне”, биће представљена у петак, 3. октобра, од 21 сат, у
дворани „Аполо”. У разговору о најпопуларнијој рок
групи свих времена учествоваће Растко Ћирић, Горан
Скробоња и Вуле Журић, а
потом следи свирка, током
које ће се публика подсетити
највећих хитова ливерпулске четворке.
Растко Ћирић је професор
на Факултету примењених
уметности у Београду и спада
у ред наших најцењенијих
илустратора и аниматора. Он
и Горан Скробоња су интере-

За контроле
неопходно 15.000,
а за операцију
40.000 евра
Од 1. октобра у функцији је
нови хуманитарни број 7427
у свим мрежама намењен за
прикупљање помоћи за лечење нашег суграђанина
Владимира Ђорђевића. Цена поруке износи 100 динара. Подсетимо, седмогодишњи дечак болује од комплексне епилепсије, има
цисту на мозгу, оперисао је
малигни тумор на бубрегу, а
однедавно има и проблема
са срцем. У фебруару ове године урађена му је операција срца у Турској, а предстоји му и хируршки захват на
мозгу. За ту операцију у Русији Ђорђевићима је потребно 40.000 евра.

Пре интервенције треба
обавити контроле у Турској и
Русији, које коштају заједно
око 15.000 евра. Ђорђевићи
имају троје деце, живе скромно с једном платом и немају
довољно новца за лечење сина Владимира. Због тога им је
неопходна помоћ хуманих
људи, који могу убацити свој
прилог у једну од кутија за
донације које су постављене
у објектима Апотеке Панчево, у згради Суда и у продавници „Уради сам” у „Авив
парку”. Новац се може уплатити и на динарски жиро рачун Синише Ђорђевића 34032110017-94 код „Ерсте банке”, с назнаком „помоћ за
Ђорђевић Владимира”, као и
из
иностранства,
ибан:
РС35340764316401299932,
СИФ-код је ГИБАРС22, на
име Станка Ђорђевић.
И. П.

„НОВО ДОБА” У „ЕЛЕКТРИЦИ”

Промоција пројекта

сантни саговорници на тему
„Битлса”, јер су пре двадесетак година реализовали
„Rubber Soul Project”, снимивши измаштане песме ове
групе. „Ако овај наш свет
ишта разликује од осталих у
свемиру, онда је то музика
„Битлса”, рекао је луцидни
Душко Радовић за овај бенд,
који је обележио најважнији
период у одрастању многих
генерација и чија ће музика
надживети многе од нас.
Због свега тога, свим љубитељима доброг старог рока препоручујемо да никако
не заобиђу дворану „Аполо”
у петак увече. Звучи више
него примамљиво.
С. Ћ.

У оквиру новог издања „ГРРР!
Програма”
организација
„Anonymous Said” из Београда представиће у недељу,
5. октобра, стрип-пројекат
„Одбрана утопије” кроз изложбену поставку, разговор
и промоцију истоимене
стрип-публикације. Реч је о
организацији која је посвећена продукцији пројеката
из области визуелних уметности. „Одбрана утопије” је
настала на основу сагледавања доминантних друштвених процеса који оспоравају

и Жељка Пахека. Аутори се баве друштвено релевантним темама, као што су солидарност,
образовање, ревизионизам,
учешће у еманципаторској визији европејства, и другим темама. Објављивањем те публикације организатори су желели да представе део ауторског потенцијала стрип-стваралаца из Србије и осветле
главне тенденције нашег
стрип-стваралаштва.
У оквиру панчевачког
„ГРРР! Програма”, биће
презентован и наставак

и негирају било какву акцију
усмерену према праведнијем друштву.
Изложба и двојезична публикација сабирају радове шесторице стрип-аутора: Ивице
Стевановића, Зорана Јањетова, Лазара Бодроже, Александра Зографа, Бориса Станића

пројекта – „Одбрана утопије 2”. Публика ће моћи премијерно да види најновији
стрип српског аутора Милана Павловића, алијас Mr
Stocca, настањеног у Канади, који у свом раду коментарише одговорност радника у култури.
С. Ћ.

ТАКМИЧЕЊЕ У ФИТНЕСУ И БОДИ-БИЛДИНГУ

„Флекс” зове на спектакл
Фитнес клуб „Флекс” из нашега града приредиће у суботу, 4. октобра, осму годину заредом, такмичење у фитнесу и
боди-билдингу под називом
„Србија опен Панчево 2014”.
Сви љубитељи лепо извајаних тела имаће прилику да
уживају у правом спектаклу у
дворани Културног центра,
јер ће се представити такмичарке и такмичари у шеснаест
категорија.

– Најпре ће на сцену ступити деца, која ће бити подељена по старосним групама,
а очекујемо и малишане из
Немачке и Словачке. Потом
на бину излазе такмичарке у
категорији модел фитнес, па
идемо редом, све до шеснаесте категорије, када ће се
представити боди-билдери.
Надметаће се спортисти из
Србије, али и из земаља у региону, а специјалан гост и

атракција такмичења биће
надалеко познати Мустафа
Мохамед, светски професионални боди-билдер из Јордана – рекао је Милан Костић,
организатор и потпредседник Фитнес федерације Србије.
Такмичење у дворани Културног центра почиње у 18 сати. Фитнес клуб „Флекс” је
спреман за спектакл. Немојте
га пропустити!
А. Ж.

ПРЕДАВАЊЕ У БИБЛИОТЕЦИ
ТЕМА НЕДЕЉЕ: САРАДЊА БЕОГРАДА И ПАНЧЕВА

Тако близу, а у ствари далеко
» Наставак са стране 1
Почетком јула, током постављања цевовода за панчевачки водовод који се гради у
Градској шуми (на територији
Београда), он је изјавио да је
Град Панчево годину дана чекао на дозволу из београдског
катастра која је била неопходна за почетак радова!
– За све то време узалуд смо
покушавали да ступимо у контакт с представницима Града
Београда. Уместо да је неко од
београдских челника одредио
особу која би била надлежна
за наш захтев да добијемо дозволу, имали смо третман као
да је неки обичан грађанин
поднео молбу. Једноставно,
наш захтев за дозволу је стајао
са стране и скупљао прашину
– рекао је тада Патић.
На молбу новинара да прокоментарише непостојање сарадње између локалних власти Панчева и Београда, заменик градоначелника Саша Павлов изјавио је да тај проблем

Мост који нас спаја или раздваја?
треба да се превазиђе и да би о Панчеву и Београду, та два
морала да се успостави кому- града треба да сарађују и због
никација између та два града. тога што се фабрика за произ– Она не мора да се одвија водњу воде од које зависи
на дневном нивоу, али би тре- снабдевање целог Панчева набало да буде учестала. Локал- лази на територији Београда.
не самоуправе у свим градови- Ми у Панчеву већ дуго покума у Србији слабо сарађују иа- шавамо да успоставимо сарадко би у овако тешким време- њу с београдским властима канима, када су буџети свих гра- ко бисмо решили имовинскодова и општина у Србији пре- правне проблеме и надам се
оптерећени, размена искуста- да ћемо успети у томе. За нас у
ва била неопходна. Када је реч Панчеву то је од изузетног зна-

чаја, јер би се у том случају повећао капацитет фабрике воде
и самим тим побољшало снабдевање водом северних села и
будуће индустријске зоне – истакао је Павлов.
Он је додао да би сарадња
Панчева и Београда могла да
се успостави и кроз пројекат
„Београд на води”, јер би за
његову реализацију могле да
се ангажују и поједине панчевачке фирме и њихови радници. Рекао је и да би значај и
атрактивност Панчева за Београђане могли да порасту због
изградње нове пруге.
„Панчевац” је кабинету
градоначелника Београда, Синише Малог послао имејл с питањима у вези са евентуалном
бољом сарадњом градских
власти Панчева и Београда, као
и са сарадњом инспекцијских
служби.
До закључења овог броја наших новина никакав одговор
нам није стигао из „далеког”
Београда.
М. Глигорић

Светска недеља
астрономије
Астрономско
удружење
„Милутин Миланковић” из
нашега града одржаће предавање у Градској библиотеци у среду, 8. октобра, од
19 сати. Предавачи ће бити
стручњаци из АУ „Руђер
Бошковић” из Београда.
Тиме ће и код нас бити обележена Светска недеља
астрономије, током које се
у целом свету, од 4. до 10.

октобра, одржавају разне
манифестације.
Присутни ће имати прилику да виде и изложбу радова астрономске секције
Гимназије „Урош Предић”
и астрономске дружине
ОШ „Васа Живковић” на
тему „Историјат лета у космос”. Изложба ће бити
отворена седам дана.
Р. Т.

ПСЦПД У ГАЛЕРИЈИ САНУ

У Мокрањчеву част
Поводом значајног јубилеја –
стогодишњице смрти Стевана
Стојановића Мокрањца, једног од највећих српских композитора, у четвртак, 2. октобра, од 18 сати, у Галерији
САНУ у Београду биће одржан целовечерњи концерт
„Сећање на Мокрањца” Панчевачког српског црквеног

певачког друштва. Као солисти ће наступити Марија
Фукс, Елеонора Тадић, Виолета Боројев, Игор Куртз, Синиша Радин и ђакон Владимир Руменић. Дириговаће
Вера Царина, а присутнима
ће се обратити и др Катарина
Томашевић из Музиколошког
института САНУ.
С. Ћ.
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СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ИЗ ОВОНЕДЕЉНИХ СТРАНАЧКИХ САОПШТЕЊА

Ко је село запалио?

О ПОРОДИЦИ, ЗАГАЂЕЊУ И ПРАЗНИКУ

Градски одбор Социјалдемократске партије Србије је
конференцију за новинаре
одржану у среду, 1. октобра,
посветио Међународном дану старијих особа, који се
обележава управо на тај дан.
Своје старије суграђане
Рајко Мијовић, председник
ГО СДПС-а, овом приликом
је назвао „најсавеснијим делом друштва”, који је „створио 95 одсто материјалног
богатства земље” и без кога
би „данас цео јавни сектор
стао”.

– Уместо акција и поштовања, остале су вам мизерне
пензије и народне кухиње.
Све су то распродали и разграбили они који ништа нису стварали нити кап зноја
пролили. Чини се примеренијим да се по хитном поступку, пре свих, усвоје закони о пореклу имовине и заштити узбуњивача и вама и
држави врати отето. Проживљавате различита понижења и трпите насиље, психичко, финансијско и физичко,
и то од оних, којима је прво
и једино радно место у државним и парадржавним
структурама, који вас посма-

трају као пасивна лица или
као „терет друштва” и терају
да се стидите што сте стари –
рекао је Мијовић.
Осврћући се на садашњу
кризу и њено решавање преко леђа пензионера, он је
рекао да „нису они село запалили, нити је њихов посао
да пожар у селу гасе”, као и
да су морали бити изузети
од најављиваних мера штедње, односно смањења пензија. Указао је и да се по
светским мерилима једно
друштво сматра старим уко-

лико има 13 одсто популације старије од 65 година, а
у Панчеву је, према попису
из 2011. године, то случај са
15 одсто становништва, што
значи да смо стар град.
– Помажући старима и немоћнима индиректно дајемо и смисао властитом животу и доказујемо да нам
светлост властитог живота
није поверена узалуд – подвукао је Мијовић и додао да
месне заједнице треба да буду простор за организовање
пензионера, као и да у њима
буду формиране комисије
за социјална питања, сачињене од волонтера.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Стожер окупљања
деснице у Србији

Уколико буде изабрана за
председника Демократске
странке Србије, Санда Рашковић Ивић, један од два
кандидата на предстојећим
унутарстраначим изборима, најавила је да ће се залагати за такву политичку
платформу која ће задржати досадашње особености
ове партије као конзервативне странке десног центра, противника уласка у
Европску унију и НАТО,
као и за приближавање Русији.
Током посете нашем
Градском одбору ДСС-а, у
среду, 1. октобра, она је нагласила како жели да ова
странка постане „стожер
окупљања на десници”, за-

Страну припремио

Зоран
Спремо

државајући притом своју самосталност и идентитет.
Када је реч о унутарстраначким питањима, она је
рекла да ће се залагати за
промену статута, максималну аутономију општинских одбора и непосреднији и бољи однос с врхом
партије.
Иначе, у трци с Милошем
Алигрудићем за председника
ДСС-а, на изборној скупштини која ће се одржати 12. октобра у београдском Центру
Сава, овдашњи Градски одбор, као и сви остали општински у овом округу, већ су се
изјаснили да ће подржати
кандидатуру Санде Рашковић
Ивић. Истовремено, за чланове Главног одбора предложени су Милица Маџаревић,
Владимир Деља, Миладин
Шакић и Миша Марковић,
док су Милоша Ђурина већ
кандидовали централни органи странке.

Панчевачке политичке странке, у
својим саопштењима током протекле недеље бавиле су се различитим
темама. Покрет „Двери” се осврнуо
на потребу очувања „природне породице” насупрот „прикривеној пропа-

ганди”, која прети да уруши наше
традиционалне моралне вредности,
док су се Зелени Србије и Покрет социјалиста дотакли локалних тема.
Први су указали на опасност уобичајеног јесењег загађења које нам

углавном долази из фабрика јужне
зоне, а други су исказали задовољство што ће се ове године већи значај поклонити 6. октобру, дану када
је у Другом светском рату наш град
ослобођен.

ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ

Набавити анализаторе за градски мониторинг
Панчевачки Градски одбор
партије Зелени Србије апелује да надлежни органи
обезбеде неопходна средства
из буџета како би се се поправили или набавили неопходни анализатори за градски мониторинг.
„Улазимо у период године
када је уобичајено да су повећане концентрације загађујућих материја у ваздуху Панчева, што због деловања индустрије, што због саобраћаја
и ложишта, као и због лоших
метеоролошких услова. Без

адекватних мерних апарата
грађанке и грађани Панчева
неће знати да ли је загађење
ваздуха у Панчеву повећано
или није, поготово зато што

на мерном месту Војловица и
даље не ради анализатор за
БТX честице. Подсећамо да
се бензен, толуен и ксилен не
осећају чулом мириса и да је

неопходно обезбедити адекватне апарате који ће моћи
да прате квалитет ваздуха у
Панчеву”, пише у саопштењу
ове странке.
Зелени подсећају да фабрике из наше јужне зоне најављују почетак производње
након ремонта, али да Панчевци „и даље не знају да ли
ће оне својим радом угрожавати животну средину”. Ова
странка указује на то да је
неопходна већа контрола
над радом тих фирми, а „посебно у јесен, када се очекује

да би до повећаних концентрација загађујућих материја у ваздуху могло да дође”.
„Сматрамо да еколошка
безбедност не сме бити препуштена случају или метеоролошким условима; закони се морају поштовати. Први корак у
решавању ових проблема је
формирање јединственог министарства животне средине и
природних ресурса које би успоставило систем заштите и
контроле, али се и изборило за
зелене технолошке алтернативе”, подвлаче Зелени Србије.

ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Власт се додворава
„западњацима”

Вечити дуг
ослободиоцима

„У читавом свету расту иницијативе које, штитећи сексуалне мањине, стављају
под знак питања опстанак
природне породице, која
подразумева оца, мајку, рођаке, баке и деке. Спроводи
се, чак и код нас, врло отворена или прикривена про-

паганда, која прети да уруши традиционалне, а намеће морално деградирајуће
вредности. Власт у нашој земљи се додворава ’западњацима’ и дозвољава манифестације које су за већину народа врло антипатичне”, каже се у овонедељном саопштењу Покрета „Двери”.
Наша власт би, сматра та
странка, морала да брине о
афирмацији природне породице, која треба да представља најважнију тему.

„Одређене интересне групе
геј провенијенције, које
очигледно врло успешно
притискају српску власт,
добијају простор и заузимају она места која би морала
да има природна породица.
Није далеко дан када ће ти
људи добити прилику да се
венчавају или, што је још
страшније, да усвајају децу”, упозоравају „Двери”.
Желећи да истакне вредносни систем већине грађана Србије, панчевачко повереништво овог покрета подсећа да је баш због тога у суботу, 27. септембра, у Народној башти организовало
приредбу под називом „Лепо лице породице”. Гости су
били дечји глумац и кловн
Пеђолино, као и Далибор
Дрекић и Душан Милојевић, дечји песници. Више
од сто окупљених малишана
и њихових родитеља уживало је у овом дружењу, па ће
активисти „Двери” организовати сличне приредбе и у
наредном периоду.

Шести октобар, када су здружене снаге југословенских
партизана и совјетске Црвене армије 1944. године ослободиле Панчево од фашиста,
треба да остане
упамћен у историји
града као један од
најзначајнијих датума – сматра Покрет
социјалиста.
„Градски одбор
Покрета социјалиста указује, поготово младој генерацији у Панчеву, која није лично доживела страхоте рата, прогона,
убистава и мучења, да стална антифашистичка борба
има смисла и да су слобода
и демократија једини гарант сигурне и мирне будућности. Ми смо тај дан
прослављали не само као
дан победе над фашизмом
него је то био и дан читавог
града. На крају, морамо знати да народ који не поштује
своју прошлост не може
имати ни будућности. Поред борбе за ослобођење, би-

ла је то и борба за социјално
и праведније друштво. Овај
велики и веома значајан датум у историји прилика је
да се присетимо и одамо дужно
поштовање
свима онима који су
учествовали у тој
великој победи, а
посебно онима који
су у борби положили оно највредније
– властите животе”,
каже се у саопштењу ове странке.
Покрет социјалиста подсећа на „велику захвалност
и вечити дуг свим ослободиоцима Панчева” и не крије
„велико задовољство што се
враћа 6. октобар, датум
ослобођења Панчева у Другом светском рату, као дан
општине”.
„Радује нас што ћемо 70годишњицу поново обележити поред споменика палим
родољубима – народним херојима: Олги Петров, Марку
Кулићу, Стевици Јовановићу”, закључује ова странка.

ПИСМО ПАНЧЕВЦУ

ЗБОРНИК О ИСТОРИЈСКОМ РЕВИЗИОНИЗМУ

Зашто су закључане
просторије СПС-а?

Злоупотреба историје
– „но пасаран”!

Поведен одређеним чињеницама и закључцима који
пристојног човека чине веома забринутим, као дугогодишњи члан СПС-а, дадох
себи за право да се овим писмом обратим јавности постављајући наизглед једноставно питање: ко је закључао просторије СПС-а у Панчеву? Дакле, из овога нам је
јасно да одређени протекли
период чланство СПС-а у
Панчеву нема приступ просторијама у Улици Жарка
Зрењанина 17, да је онемогућена свака врста комуникације, а о активностима чланства да не говоримо. Ови подаци су застрашујући с обзиром НА ТО да живимо у времену загарантованих, пре
свега, људских права, а затим и политичких.
Подсетићемо да Градски
одбор СПС-а не постоји већ
две године, а да такозвано намесништво (које свој легитимитет никада није потврдило

ниједним документом) континуирано опструише активности чланова, што је довело
до приличног осипања чланства. Да подсетимо и да смо
на мартовским изборима
имали две хиљаде гласова
мање.
Интересантно је да се тзв.
намесништво, које свима све
забрањује, тренутно бави „активирањем”, тј. покушајем активирања месних одбора без
подршке чланства ради добијања сопствених функција у
будућем градском одбору. Тако вођени овом малом интересном групацијом, чланови
СПС-а у Панчеву дошли су само до тога да не знају где је
кључ њихове партије и решење овог веома озбиљног проблема. А резултати досадашњег рада тзв. намесништва,
признаћете, „изузетни” су, то
јест поражавајући.
Члан СПС-а, име и адреса
познати редакцији

Промоција зборника „Преиспитивање прошлости и историјски ревизионизам” Мила
Петровића, председника удружења
„Шпански
борци
1936–1939”, одржана је у читаоници Градске библиотеке у
четвртак, 25. септембра. Поред
аутора, гости су били и историчари Олга Манојловић Пинтар, Срђан Милошевић и Милан Радановић.
Текстови сабрани у овом
зборнику баве се ревизионистичким обрадама и прерадама историје Шпанског грађанског рата и Другог светског ра-

та на простору некадашње Југославије, као и сукобом фашизма и антифашизма. Аутори радова су из Шпаније, Хрватске, Босне и Херцеговине,
Србије, Словеније, као и припадници академске заједнице,
друштвени и политички активисти и многи теоретичари.
Зборник је објављен у издању поменутог удружења, а у
сарадњи с Факултетом политичких наука и уз подршку
фондације „Роза Луксембург”.
Доступан је и на интернету у
ПДФ формату.
С. П.
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ДВА ЗАСЕДАЊА ГРАДСКЕ ВЛАДЕ

НОВА ЛОКАЛНА СТАМБЕНА ПОЛИТИКА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Нема више станова за
расељавање, већ само
градских и социјалних
станова
Градско веће Панчева се на седницама одржаним у четвртак и уторак,
25. и 30. септембра, бавило стамбеним темама. Најпре је усвојена нова
градска Одлука о становању, а потом
и два акта који се односе на побољшање стамбених услова у ромском
насељу Шумице у Старчеву.
Након усаглашавања с републичким прописима Одлука о становању
ће прописивати да постоје градски
станови и они намењени социјалном
становању. Тиме ће бити избрисани
фамозни станови за расељавање који
су годинама представљали проблем
јер су у великој мери коришћени мимо постојећих правила. Они ће бити
преведени у категорију градских станова, а Дирекција за изградњу и уређење Панчева ће их предати на управљање Градској стамбеној агенцији.
Сузана Јовановић, чланица Већа,
рекла је да нова одлука прописује да
ће градски станови бити давани у закуп од пет година, уз могућност продужења уговора по одређеним критеријумима, а један од најважнијих јесте да закупац редовно измирује обавезе. Додала је да ће савесни дугогодишњи станари имати право откупа.
Тим актом је укинута проблематична
категорија станова за расељавање,
које су поједини корисници злоупотребљавали на различите начине. Ти
станови ће бити преведени у градске
станове, станари ће моћи да продуже
уговоре, а Дирекција за изградњу и
уређење ће их предати на управљање
Градској стамбеној агенцији.

Дунав и Сава
Пише: Милош Васић

Град ће о стамбеном фонду одговорније да брине
Одлука о становању прописује казнене одредбе у случају непоштовања
уговора о закупу градских станова, а
једна од њих је исељење. Она је дефинисана у складу с важећим републичким прописима и категоријама
социјалног становања. Прецизирани
су критеријуми по којима ће грађани
лошијег материјалног стања моћи да
дођу до крова над главом. Јовановићева је изразила наду да ће Град у наредном периоду започети озбиљнију
стамбену изградњу како би становништву без довољно средстава за куповину станова омогућио да задовољи ту основну животну потребу.
Већници су усвојили два акта који
ће обезбедити боље стамбене услове
за Роме у старчевачком насељу Шумице. Биће измењен План генералне
регулације за то насеље, како би новцем добијеним од ЕУ постојеће

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ НА БУЏЕТУ

Стигао новац за превоз
Градска управа Панчево саопштила
је да студенти који се школују на терет републичког буџета од четвртка,
2. октобра, могу подићи новац за
превоз у међумесном и међуградском саобраћају за период од јула до
септембра текуће године.

Обавештење се односи на академце који имају право на регресирани
превоз, а нису га још увек остварили.
Они могу узети новац на шалтерима
Банке „Поштанска штедионица” и у
поштама на територији Републике.
Д. В.

стамбене јединице биле проширене
надоградњом и изградњом санитарних чворова. Овај посао је део пројекта „Овде смо заједно – европска
подршка за инклузију Рома”. Изменом планске документације биће
омогућено да у том насељу буде изграђено још станова намењених
ромској популацији.
Градска влада је одобрила пријаву
на конкурс Министарства за државну
управу и локалну самоуправу, од којег
се очекује 2,5 милиона динара за суфинансирање завршетка радова на новој
депонији. За тај посао Град је планирао 15 милиона динара, а још 440.000
евра улаже Шведска развојна агенција.
Локална самоуправа је подржала
захтев Стрељачке дружине „Панчево
1813” за реституцију земљишта на
Стрелишту. То спортско друштво
планира да након повраћаја имовине на тој земљи изгради објекте које
би изнајмљивало и тако дошло до
новца за плаћање текућих обавеза,
укључујући и дуг од око 20 милиона
динара за порез на имовину и комуналне услуге.
Д. Вукашиновић

Боље рећи: поглед узводно. Наиме, београдске власти започеле
су чишћење обале Савског амфитеатра од разних пловних објеката, углавном зарђалих баржи и
осталог, али и од сплавова без дозвола и без пловидбених цертификата. Све је то хвале вредно,
наравно: ти чувени београдски
сплавови, легла криминала и статусна места џет-сет полусвета,
где се иде да будеш виђен(а), ионако су били ругло и брука. У
складу с тим, мало их је имало
цертификате пловидбености, ватрогасне и друге мере заштите
биле су занемарене, а носивост
редовно прекорачивана. Њихова
приватна обезбеђења – све сам
дрипац и насилник – свако мало
би пребила или убила некога. Полиција је нашла своје уграђивање
и све је било супер – док вас не
пребију или не убију.
Остатак савске десне обале,
све узводно до Аде Циганлије,
био је закрчен олупинама с речне стране и палеотехничким паклом на обали: зарђале барже,
полупотопљени пароброди из аустроугарских времена; на обали
неописив хаос, углавном рушевине и рђа, с неизбежним дивљим насељима. О старој инфраструктури железница да и не говоримо. Било је, дакле, крајње
време да се десна обала Саве некако среди. Додуше, тако је још
од 1918: Београд је од 1868. и
повлачења Турака систематски
окретао леђа својим рекама, Сави и Дунаву; уједињење није помогло, као ни ослобођење 1944.
Уређење тог несрећног Савског

амфитеатра разматрано је деценијама, али није учињено скоро
ништа, мада је локација савршена и захвална.
Онда су се појавили Александар Вучић и његови арапски пријатељи са идејом да Савски амфитеатар и његове очигледне
предности уновче – ако не лажу.
Ова садашња акција Управе града
за чишћење десне обале очито је
један од првих корака у смеру
„Београда на води”; ајде, барем
то. Све и да тај „Београд на води”
испадне подвала, чему је, како
чујемо, тај неки Мухамед Абар
склон, барем смо нешто свршили. Е, ту се појавио проблем:
Удружење за реституцију потегло
је питање власништва некретнина и земљишта на коме би се све
то требало градити, а повереник
Родољуб Шабић затражио је од
Града папире о томе. Упадљиво
нервозни Горан Весић промрмљао је нешто на ту тему, али је
скандал на видику. Наиме, већ је
на брзину смандрљана обнова
зграде Геофизичког завода (бивше берзе) показала да ту нешто
не ваља: у припреми за излагање
чувене макете „Београда на води”
тешко је оштећена шалтер-сала,
иначе архитектонски и културни
споменик првог реда. Али: како
да разочарамо наше левантинске
пријатеље и шеике?
„Београд на води” почиње, дакле, да се остварује: без консултације са урбанистима, архитектима и хидроинжењерима који се
брину око протока реке Саве – с
пуним правом. Ово је тек почетак
забаве, молим да приметите.

НАША АНКЕТА
КОЛИКО СУ БЛИЗУ/ДАЛЕКО БЕОГРАД И ПАНЧЕВО?

Престоница доноси и добро и лоше

КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ

Кандидујте заслужне
Панчевце
Градска управа Панчева позвала је
суграђане, предузећа и организације
да предложе кандидате за овогодишњу Новембарску награду, која ће
бити додељена 8. новембра поводом
Дана града. То признање може добити појединац или правно лице с територије Панчева за највиша достигнућа у областима уметности, науке,
архитектуре и урбанизма, образовања, новинарства, спорта, привреде,
те социјалног и хуманитарног рада.
Предлози се могу доставити писарници Градског услужног центра
најкасније до 15. октобра. Пријаве

морају садржати генералије кандидата и детаљно образложење разлога
због којих је предложен за лауреата
највише градске награде. Уз њих не
треба сакупљати потписе подршке,
јер они неће имати утицај на коначну одлуку комисије која ће разматрати предлоге.
На званичној интернет страници
Града www.pancevo.rs и на сајту нашег листа www.pancevac-online.rs
можете наћи више података о критеријумима за доделу најзначајнијег
градског признања.
Д. В.

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ У ОКТОБРУ

Датум још непознат
Највероватније неће бити
изјашњавања о ребалансу
и одлуци о грејању
Заседање локалног парламента на
коме би, према очекивањима, требало да буде усвојено неколико значајних одлука, још увек није заказано.
Поуздано се зна да ће ребаланс
панчевачког буџета сачекати да најпре буде усвојен ребаланс републичке касе, односно нови закон о буџетском систему, којим ће то бити уређено. Према незваничним информацијама, није сигурно ни да ли ће градоначелник Павле Раданов потписа-

ти Предлог нове локалне одлуке о
грејању, па је питање да ли ће се и када та тачка наћи пред одборницима.
Скупштина Панчева би ипак средином октобра могла да заседа ради
усвајања финансијског плана Дирекције за изградњу и уређење Панчева,
што је важно да би почео поступак
јавних набавки за текуће одржавање
путева и уличне расвете. Такође, одборници ће морати пре Дана града,
8. новембра, да се изјасне о предлогу
градоначелника да амбасадор Мајкл
Девенпорт и пуковник Зоран Величковић добију звања почасног односно заслужног грађанина Панчева.
Д. В.

Ф. ПОЛАК

И. ЦИГУЛАЈКИЋ

Панчево је одувек близу Београда, али
ту блискост нико на прави начин није
доказао. Иако многи тврде да је наш
град само предграђе престонице, Војводина га по потреби вуче чврсто под
своје скуте. Много је олакшица које се
Панчевцима нуде преко Дунава, али
тек преласком Тамиша, Београђанима постаje јасније колико је добро живети у комшилуку. Док они Панчево
својатају, као чинећи нам услугу, често нам нису јасне законске норме које спречавају људе да на прави начин
остварују своја права. Много је лоших
искустава за нама. Ипак, нико не може да оспори да нас само 16 километара дели од главног града Србије.
ФИЛИП ПОЛАК, воли да игра игрице:
– Мени је одлично што је Београд
тако близу граду у којем живим.
Ипак, исто толико, а можда ми је чак
и драже што је Панчево град, независан и није под окриљем српске престонице. Наравно, у комшилуку се
може више зарадити, постоје веће
могућности за културно уздизање,
факултети су тамо, али живети у
Панчеву такође има своје предности.
ИВОНА ЦИГУЛАЈКИЋ, ученица:
– Вероватно нам многи завиде јер
живимо близу Београда, а и мени
лично је веома драго и одговара ми

М. ШТЕТИН

Б. БУКАЗИЋ

што смо близу нашег главног града.
Много тога позитивног произилази
из ове чињенице. Културни садржаји
су на првом месту. Млади имају веће
могућности за изласке и добар провод. Свакако, ту је и могућност да се
запослите, а пре тога студирате. У
сваком случају, добро је што нам је
много тога доступно.
МАРКО ШТЕТИН, кошаркашки судија:
– Колико је добро што смо близу
главног града, толико је и лоше. Панчево би могло да се назове, као што је
то често случај на Западу и око великих градова, неком спаваоницом Београда. Знате оно, многи раде у престоници, скоро све време проводе тамо, а врате се овде само да преспавају. Исто тако, многи су честим боравцима у Београду попримили онај негативан карактер неких Београђана,
а сви знамо какав он може да буде.
Добре стране су свима познате и не
бих да их посебно истичем.
БРАНИСЛАВ БУКАЗИЋ,
средњошколац:
– Мени је супер што живимо близу Београда. Иако то има и неких мана, њих не бих стављао у први план.
Да би се још квалитетније живело на
релацији Панчево–Београд транспорт треба да нам буде још бољи.

М. ЗРНИЋ

С. ЦВЕТКОВ

Похвалио бих превоз на линији 108.
Аутобус стаје близу, потом седнем на
бицикл и стигнем брзо где желим.
Верујем да ће се саобраћајна слика
још више поправити, па ће и целокупан утисак бити бољи.
МАРИЈАНА ЗРНИЋ, слободна уметница:
– Наравно да је добро што смо близу Београда. То има много предности,
али ја волим што живим у Панчеву. У
Београду се много брзо живи, људи су
стално у неком, што би шахисти рекли, цајтноту, а то ми се не свиђа. У
нашем Панчеву је све много мирније,
опуштеније и то је велика разлика
која прија многим Панчевцима. Када
одлазим у Београд, то ми изгледа као
да идем на неки излет.
СРЂАН ЦВЕТКОВ, студент:
– То што живимо близу Београда
има своје предности, али и мане. Сама
чињеница да смо близу престонице
довољно говори за себе. Постоје многе
користи које због тога остварујемо. Ја
бих истакао културолошки ефекат. С
друге стране, а није реч само о утиску,
мислим да су нам због близине Београда ускраћене многе инвестиције,
јер ми се чини да ће онај ко жели да
улаже увек пре у престоници покренути неки озбиљан посао него код нас.
Анкетирао С. Дамјанов
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ЕКОНОМИЈА
СЕВЕРНА ЗОНА ДОБИЛА СТРУЈУ

УОЧИ ОВОГОДИШЊЕ БЕРБЕ КУКУРУЗА

Корак
ка инвестицијама

ВИШЕ БРИГЕ НЕГО ЗАДОВОЉСТВА

Трансформатор
за индустријску
локацију и нови
качаревачки водовод
Новоизграђена трафостаница у будућој северној индустријској зони пуштена је у
рад у петак, 26. септембра.
Том догађају су присуствовали градоначелник Павле
Раданов, чланови Градског
већа, те директори појединих градских предузећа и
Биљана Комненић, директорка панчевачке „Електровојводине”.
Изградњу тог објекта суфинансирали су Град и
електропривредно предузеће са по 3,3 милиона динара, а радови су завршени за
десетак дана. Комненићева

је истакла да је то било могуће зато што је „Електровојводина” добила све неопходне дозволе у рекордно кратком року.
Раданов је изјавио како се
пуштањем у рад трансформатора успешно наставља реализација плана инфраструктурног опремања северне индустријске зоне. Он је подсетио да је у тај део Панчева
пре струје стигла вода захваљујући реализацији дела програма изградње водовода ка
северним селима. Градоначелник је рекао како се све
засад одвија у најављеним роковима, те да се још очекује
неопходна сагласност „Путева Србије” како би се створили услови за изградњу приступних саобраћајница за будућу индустријску зону.
– Тиме ћемо заокружити
причу око северне зоне и започети активности на при-

Закупљен простор

Четвртак, 2. октобар 2014.
pancevac@pancevac-online.rs

влачењу инвеститора. Са задовољством најављујем да
ће 2015. овде сигурно доћи
неколико улагача. Тако ћемо грађанима пружити могућност да се запосле у реалном сектору, а Град ће доћи
до новца неопходног за даљи развој – рекао је Раданов.
Он је кориговао ранију
очигледно брзоплету изјаву
да ће зона бити отворена до
краја ове године, рекавши
како ће се то догодити током
прва три месеца 2015. године. Објашњење за померање
тог рока дао је Јован Станковић, помоћник директора
Дирекције за изградњу и
уређење Панчева. Он је навео како ће се након добијања неопходних услова од
„Путева Србије” за прикључење северне зоне на пут за

Качарево створити услови да
Покрајина изда локацијску
дозволу за изградњу саобраћајнице, а затим следе завршетак идејног и израда главног пројекта за тај пут, али и
саобраћајнице унутар будуће
индустријске локације. Све
то би требало да буде завршено до истека ове године, а
онда следи расписивање тендера за изградњу тих путева.
Милица Радовановић, директорка ЈКП-а „Водовод и
канализација”, изјавила је да
су се након изградње трансформатора створили услови да Качарево буде прикључено на градски водовод, јер
ће сада црпна станица на Караули моћи да проради. Додала је да ће Качаревци морати да сачекају још обављање техничког пријема водовода ка њиховом селу и добијање употребне дозволе за
тај објекат.

ВЕЛИКА АКЦИЈА „ГРАНД КАФЕ”

Верност доноси
сигуран добитак

Добра вест за све оне који не
могу замислити дан без шољице испуњене познатим мирисом и укусом кафе „гранд”
гласи да је овај произвођач
најпопуларнијег напитка на
нашим просторима осмислио
програм лојалности, који доноси вредне награде.
– Компанија „Гранд кафа”
је већ много пута показала да
брине о својим потрошачима.
Присност и међусобна повезаност поверењем увек су награђене добрим, а управо из
оваквог става настао је нови
програм лојалности, под називом „Видим ти сигуран добитак”, који нашим верним
потрошачима доноси атрактивне поклоне у виду квалитетног посуђа „металац” – поручују из ове компаније.
У програму лојалности
учествују паковања кафе

„гранд голд” и „гранд арома”
од 100, 200 и 500 грама, на
којима су одштампани поени у вредности 1, 2 или 5, зависно од грамаже паковања.
Да бисте освојили посуђе,
потребно је да исечете поен
са дна амбалаже и да га налепите на посебан летак. Када сакупите потребан број
поена, можете одмах преузети свој поклон у најближој
продавници „Металца”. За
сакупљених 30 поена учесници добијају алуминијумски тефлон тигањ, за 40 поена дубоки тигањ, а за 50 поена дубоку таву са стакленим
поклопцем. Поклони се могу
преузети у периоду од 1. октобра до 1. децембра.
Више информација о програму лојалности може се
пронаћи на интернет-сајту
www.grandkafa.com.

Мање узрочника
микотоксина него
лани, али опрез
неопходан
Следи извлачење
влаге из зрна
и новца из паорских
џепова
Ове године су пољопривредници суочени с наизглед парадоксалном ситуацијом да је
гљивичних болести у кукурузу
било мање него 2013, али је
опасност од појаве микотоксина већа него претходне сезоне.
Објашњење овог феномена које смо добили у Пољопривредној стручној служби Институт
„Тамиш” једноставно је – велика влажност зрна носи ризик од појаве афлатоксина, па
ће ратари морати добро да га
осуше пре складиштења.
Радмила Хераковић, дипломирани инжењер заштите
биља у „Тамишу”, каже како
су стручњаци те установе обавили здравствене прегледе
хибрида кукуруза раних,
средње раних и касних група
зрења, како би установили
степен оштећења рода који су
проузроковали инсекти, кукурузно црвенило, те гљиве
аспергилус, пеницилинум и
фузаријум.
– Због променљивих температура и велике количине падавина, које су обележиле
септембар, на хибридима су
регистрована оштећења од кукурузног пламенца, фузаријума, аспергилуса, као и штета
настала комбинованим деловањем штеточина и гљива.
Ипак, може се рећи да је у односу на прошлу годину проценат оштећења на клиповима
мањи, јер изразито кишовитo
време није погодовало развоју
аспергилуса и фузаријума.
Запажено је да је због великих
количина падавина дошло до
набубривања и клијања зрна у

клипу, што представља дефект кукуруза – рекла је Хераковићева.
Она је додала како друга генерација кукурузног пламенца ствара проблеме због тога
што се убушује у клип и тако
на њему прави „ране” на који-

Маширевић, професор Пољопривредног факултета у Новом Саду. Он је рекао да складиштари треба да оперу и дезинфикују силосе, јер се у њима налази велики број спора
гљива заосталих од претходне
сезоне. Маширевић је препо-

на зрнима. Оптимална влажност плода је два одсто нижа, па када се сви изнети подаци узму у обзир, јасно је да
произвођачи имају доста брига ове јесени.
Они још увек не знају колико ће откупљивачи плаћати

Штеточине и гљиве прете кукурузу, па ће паори морати добро да га осуше
ма се развијају гљиве у виду
розикасте навлаке. Наша саговорница је оценила да би
штете од гљивица које стварају афлатоксине ове године
ипак требало да буду мање,
али је скренула пажњу произвођачима да очисте и проветре складишта, а по могућству обаве њихову дератизацију и дезинфекцију. Такође,
препоручила је да се кукуруз
пре складиштења обавезно
осуши због превелике влажности, како се не би догодило да се на њему микотоксини
развију накнадно.
На опасност од развоја микотоксина у силосима и другим просторима за чување кукуруза упозорио је и Стеван

ручио ратарима да кукуруз
беру рано ујутру, јер се тада
најлакше скида свила с клипа, на којој се накупља и развија највише микроорганизама. Он је малим произвођачима који немају велике количине кукуруза, а чувају га у
својим домаћинствима, саветовао да одсеку или поломе
врхове клипова, да би тако одстранили заражена зрна, те
спречили да се плесан током
складиштења шири на остатак рода.
Према речима тог стручњака, тренутна влажност кукуруза на њивама је око 20 процената, што је превисоко ако
се зна да већ са 16 одсто влаге
може почети развој болести

овогодишњи род, али им је
већ јасно да ће имати високе
трошкове складиштења, нарочито они с већом количином
робе. Због високе влаге у зрнима неће моћи да чувају кукуруз код себе, већ ће морати
да га однесу у силосе на сушење, а оно ће бити скупље јер
ће дуже трајати. Зато се може
догодити да откупљивачи
ухвате паоре у „маказе” свих
ових трошкова и околности, и
узму им кукуруз по нижој цени од реалне. Пољопривредници ће да гунђају, трговци да
трљају руке, а држава ће понављати као покварена плоча
да се не меша у овакву „тржишну” игру. Све у свему, ништа
ново под капом небеском.

ПРИВАТИЗАЦИОНИ ПОКЕР ЗА ПАНЧЕВАЧКЕ ФИРМЕ

Две, па једна
Од привредног
„трилинга”, изгледа
да ће купце имати
„Азотара” и „Утва
авио-индустрија”,
а за „Петрохемију”
се држава „пита”
Само стратешки
партнер обезбеђује
јефтиније ђубриво
Министар привреде Жељко
Сертић изјавио је да су за највећи број од 502 предузећа
која треба да буду приватизована стигла писма о заинтересованости потенцијалних
купаца. Он није открио о којим се фирмама ради, али је
рекао како су за 403 таква
предузећа стигле укупно
1.732 писмене изјаве различитих инвеститора о намери
да та привредна друштва преузму у неком облику. То значи да за 99 предузећа у Србији сада нема никаквог интересовања, те да ће она неминовно отићи у стечај.
По Закону о приватизацији,
Агенција за приватизацију ће
на основу пристиглих писама
до краја октобра министарству предложити метод приватизације за те фирме, а тај
државни орган, на чијем челу
је Сертић, има рок од месец
дана да одлучи о начину на
који ће свако од предузећа за
која постоје купци бити власнички трансформисано. За

нека од њих ће Влада донети
мере којима ће бити растерећена дугова кроз отпис или
конверзију потраживања.
У Панчеву од стечаја највише страхују радници „Петрохемије”, „Азотаре” и „Утве
авио-индустрије”. Колико је
познато, фабрика авиона има
готово сигурног купца, а према незваничним информаци-

потпуности продата, већ ће
бити одабран модел стратешког партнерства. То значи
да ће део акција задржати држава, али ће коначну одлуку о
томе, као и о будућем сувласнику „Азотаре”, донети Влада Србије.
Душан Бајатовић, директор
„Србијагаса”, изјавио је приликом једне посете тој панче-

јама које је „Панчевац” добио,
за „Азотару” постоји интересовање неколико озбиљних
иностраних компанија. Исти
извор је навео да фабрика минералних ђубрива, због значаја за српску пољопривреду,
највероватније неће бити у

вачкој фабрици да ће стратешки партнер обавезно бити
компанија којој је производња ђубрива основна делатност, те да ће морати да обезбеди 80 милиона евра за инвестиције и гас по прихватљивој цени. „Азотара” кори-

сти гас као основну сировину
за производњу азотних ђубрива и троши га у огромним
количинама, али га плаћа по
цени енергента, а не као сировину, што јој ствара превисоке трошкове. Од приватизације се очекује исправљање
овог стања, како би српски
пољопривредници добили
јефтиније ђубриво, повећали
његову примену и подигли
приносе.
Основни услов да се све ово
догоди јесте да Привредни
апелациони суд у Београду
одбаци жалбе ранијих приватизационих власника „Азотаре” – компанија „Арви”, „Санитекс” и „Универзал холдинг” – на Унапред припремљени план реорганизације
за излазак панчевачке фабрике ђубрива из кризе, како би
она избегла стечај.
Највећа непознаница у
овом трилингу фабрика засад
је „Петрохемија”. Њен менаџмент има план изласка из тешке кризе у којој се налази,
али је кључ решење опстанка
те компаније у рукама НИС-а
и државе. Петрохемичарима
сада остаје нада да би приликом предстојеће посете руског председника Владимира
Путина Београду могло бити
речи и о овом проблему.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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НОЋ ИСТРАЖИВАЧА

НАУКА ПРЕД НОВИМ ИЗАЗОВИМА
Дан када је пуковник
Петров спречио
нуклеарну
катастрофу
Организација и рад
на себи – кључ
успеха
Трибина „Неоткривена страна
науке” одржана је у галерији
„Електрика” у петак, 26. септембра, у оквиру пете „Ноћи
истраживача”. Организатор
догађаја био је Центар за промоцију науке, уз подршку
Културног центра Панчева и
Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин”. Реч је о
догађају који се истовремено
одржава у 300 европских градова у част науке и руског пуковника Станислава Петрова,
који је 1983. године донео одлуку којом је спасао свет од
нуклеарног рата. Он је једном
приликом посумњао у индикације компјутеризованог система за рана упозорења – наводно, Сједињене Америчке
Државе су лансирале ракете
на Совјетски Савез. Пуковник
Петров је хладнокрвно донео
одлуку да се оглуши о строга
правила службе и тако је
спречио да совјетске балистичке ракете полете ка Америци.
У Србији је овим поводом у
девет градова промовисана
наука, а у Панчеву су је представљали Милан Ћирковић из
Астрономске опсерваторије у
Београду, Воин Петровић, биохемичар са Института за нуклеарне науке у Винчи, и Никола Божић из Истраживачке
станице „Петница”, a у улози
модератора био је Слободан

ПРОФЕСОРСКА ЕКСКУРЗИЈА

Гимназијски „тим-билдинг” у Ивањици
Дискутовали су о важним питањима која се тичу опстанка цивилизације
Бубњевић из Центра за промоцију науке.
Ментално разгибавање
Током вишечасовног скупа
учесници су дискутовали о важним питањима која се тичу
опстанка цивилизације. Да ли
ћемо пронаћи облике живота
на другим планетама? Докле
иде развој вештачке интелигенције? Како спречити глобалну експанзију све имунијих вируса? Да ли наука и
уметност могу допринети узајамном напретку?
Они су духовитим коментарима и интересантним подацима „заразили” публику.
Према речима Воина Петровића, здрав приступ учењу је
кључ за успех у интелектуалном усавршавању током живота.
– Оно што највише убија
потребу за учењем је петица у

школи, која ствара лажни утисак коначности. Знање се стиче током целог живота и оно
ће расти само док постоји жеља за преиспитивањем стеченог. Морамо се и на прави начин односити према њему.
Када нешто не знам, то ме излуђује и трудим се да пронађем начин како бих открио
максимум доступног – објаснио је своју љубав према науци млади Петровић, који стиже да, између осталог, буде и
спелеолог и пењач.
Према његовим речима, ни
он није спремао испите за највише оцене и дубоко верује да
оне нису мерило знања и сматра да је најбитнија добра организација, жеља и вера у оно
што радите.
Вештина и снага
Један од закључака скупа је да
делује да је напредак човечан-

ства достигао максимум, али
да ће се увек отварати нова
питања и проблеми.
– Промоција науке је веома
важан процес, као и бављење
њоме, и тачно је да не могу сви
научници да се баве тиме јер
треба више вештине и снаге.
Постоји и оптерећеност у друштву сензационализмом и великим открићима, али предност науке је у томе што она
сама себе изазива и контролише – рекао је Никола Божић.
Стручно усавршавање појединаца неопходно је не само
због иновација него и да се не
би назадовало теоријама завере квазинаучника, које се у
ери масовних комуникација
шире невероватном брзином
и стварају панику. Сви учесници су били сагласни да оне
знатно умањују резултате.
М. Родић

Тридесетак
професорки,
професора и запослених у
стручним и помоћним службама Гимназије „Урош
Предић” провело је викенд
заједно, на екскурзији у Ивањици. У оквиру својеврсног
„тим-билдинга” они су у суботу, 27. септембра, посетили Студеницу, а сутрадан и
манастире у околини Чачка.
Киша је спречила њихов
планирани успон на планину Голију, па су време искористили за упознавање градића на југозападу Србије.

Организација дводневног
дружења у Ивањици била је
одлична, што је, према речима панчевачких путника намерника, разлог више да и
следећи пут крену са својим
колегиницама и колегама у
неко ново путешествије.
Ђацима Гимназије би сигурно занимљиво било да су
могли да виде како њихови
понекад строги професори
умеју да се опусте и лепо
играју, а посебно да чују како мелодично и једногласно
певају.
С. Т.

АКЦИЈА НИС-а У „АВИВ ПАРКУ”

Oтворенa школa тениса

ПОКРАЈИНСКА МАНИФЕСТАЦИЈА „БОЈЕ РУЈА” У ПЕШЧАРИ

Сусрет планинара и љубитеља природе
Планинарско друштво „Јеленак” приредиће у суботу, 4.
октобра, пету покрајинску акцију под називом „Боје руја”
на Чардаку у Делиблатској пешчари. Реч је о већ традиционалном сусрету планинара и
љубитеља природе, посвећеном заштити животне средине, одрживом развоју и очувању биљног и животињског света. Одзив на ову акцију је увек
масован и ове године се очекује долазак великог броја
учесника. Право учешћа имају заинтересовани грађани,
планинарске и еколошке организације и удружења.
Након свечаног отварања
уследиће шетња. Пред уче-

сницима ће бити две деонице – у складу с могућностима, они ће моћи да се определе за пешачење стазом од
три или двадесет километара. У склопу овогодишње ак-

ције биће одржано и пето
коло Војвођанске трекинг
лиге и треће коле Лиге Србије у планинарској оријентацији. Поред тога, биће
одржан и „Делиблатски ма-

ратон” на стазама 22, 31 и 39
километара.
Да подсетимо, чланови друштва „Јеленак” из Панчева
обележили су на локалитету
Чардак шест пешачких стаза
различитих дужина, које
представљају прави полигон
за све љубитеље природе, пешачења, бициклизма и разних
спортова, уз еколошку едукацију. Реализација овог пројекта омогућила је љубитељима
природе да слободно шетају
овим заштићеним природним
добром, без бојазни да ће залутати. Европска пешачка
асоцијација недавно је наградила „Јеленак” за реализацију
овог подухвата.
З. Ст.

ЕКО-РАДИОНИЦА О ОЗОНУ

Стрип као еколошки израз
Покрет горана и центар волонтера одржао је едукативно-креативну радионицу „Озонски омотач и ми” у уторак, 29.
септембра, у Горанском парку. Ученици завршних година
средњих школа и чланови
ученичких парламената (њих
25) имали су прилику да сазнају више о значају очувања
озонског омотача.
Занимљиво предавање је
одржала професорка географије Бранка Марковић. Матуранти су затим учествовали
у стрип-радионици и показали своје креативно виђење
озонског омотача и човечанства. Стрип-цртач Зоран Јовић помагао је средњошколцима да проникну у поетику
стрип-израза и да на што једноставнији начин, кроз слику
и речи, кажу своје мишљење о

овом еколошком проблему.
Урађено је укупно 15 стриптабли, које ће бити представљене на стручним предавањима у Панчеву и околним
насељеним местима у оквиру

пројекта „Чувамо озонски
омотач – чувамо наше здравље”. Едукативни програм реализује Покрет горана и центар волонтера уз подршку
Министарства пољопривреде

и заштите животне средине.
Реч је о амбициозном пројекту чији је циљ да се грађани
Панчева, кроз радионице и
предавања која ће бити одржана крајем септембра, у октобру и новембру, упознају с
потребом очувања Земљиног
заштитног појаса.
Министарство је у сарадњи
са организацијом УН задуженом за индустријски развој
(УНИДО) ове године расписало конкурсу за финансирање
пројеката у оквиру теме
„Озонски омотач – утицај на
животну средину и здравље
људи” и за то је обезбеђено 3,2
милиона динара. Према речима надлежних у том министарству, свако од нас може и
треба да допринесе заштити
животне средине.
З. Ст.

Нафтна индустрија Србије
и Тениски савез Србије приредили су у недељу, 28. септембра, „НИС-ову отворену
школу тениса” у „Авив парку”. Малишани из нашег
града, узраста од шест до
десет година, имали су прилику да савладају прве тениске кораке уз помоћ
стручних тренера.
Реч је о бесплатној школи
тениса коју НИС организује

трећу годину заредом као
део свог корпоративног програма „Енергија спорта”. До
сада је тениски караван обишао Чачак, Ниш, Нови Бечеј, Зрењанин, Београд и
Нови Сад. Основни циљеви
ове манифестације су афирмација дечјег спорта и здрав
начин живота, али и мотивисање друштва за пружање
подршке развоју професионалног спорта.
З. Ст.

ЧЕСТИТКЕ ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО

Ликовни конкурс
Ротари-клуб „Михајло Пупин” и ове године реализује
традиционалну хуманитарну акцију израде и дистрибуције новогодишњих честитки, под називом „Честитке
за срећније детињство”. Овогодишња акција се састоји
из два дела. У првом делу се
кроз ликовни конкурс подстиче свест о хуманитарном
раду и креативно стваралаштво код деце. У другом делу ће се прикупљати средства кроз штампу честитки,
изложбу и друге пратеће активности. Прикупљена средства биће усмерена за помоћ
деци из нашег града.
На ликовном конкурсу за
избор идејног решења че-
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ститки, који трајe до 21. октобра, могу учествовати ђаци основних школа с подручја града Панчева и насељених места. Рад мора бити
оригинално и самостално
решење ученика. Тема је
слободна и препуштена
дечјој креативности. Обухвата све оно што деца сматрају важним за срећније
детињство и бољу и срећнију будућност. Приспеле радове ће прегледати стручни
жири, који ће одабрати најбоље и доделити награде.
Ротари-клуб „Михајло
Пупин” основан је 2008. године и редовно организује
акције за помоћ локалној
заједници.
З. Ст.
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ХРОНИКА
ДВА ПРАЗНИКА У КАЛЕНДАРУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

ХИТНА ПОМОЋ

Више пажње посветити
вежбању и исхрани

Пише:
др Мирослав Тепшић
Висок крвни притисак је
најчешће спомињани термин у нашој служби у протеклом периоду. Кућне посете, савети телефоном и
амбулантни прегледи били
су у знаку те бољке, која је
све чешћа код млађе популације. Од 2000. године
крајем септембра обележава се Међународни дан срца. Болести срца и крвних
судова, које доводе до срчаног и можданог удара, срчане слабости и опасних аритмија, односе највише живота у свету. Хипертензија је
важан фактор у развоју кардиоваскуларне болести и у
вези је са стиловима живота
који нарушавају наше здравље. Управо су значајни датуми из међународног календара здравља допринели
све већој свести о потреби
да мењамо своје навике и да
више пажње посветимо физичкој активности и храни
коју уносимо у организам.
Само на први поглед ови
фактори нису у узрочно-последичној вези. Студије су
ипак показале да редовно

вежбање не регулише само
телесну тежину или смањује
масне наслаге у организму и
крвним судовима, већ директно доприноси снижењу
крвног притиска, смањењу
стреса и јачању имунитета.
Дејство на крвни притисак је
мање изражено код старијих
људи и пацијената са измењеним крвним судовима, па
то још више наглашава потребу да физичка активност
постане навика у млађој доби. Породица је база у којој
треба да се негују здрави
стилови живота и пружи подршка члановима који имају
проблем с пороцима као
што су пушење или алкохол.
Када говоримо о физичкој активности, важно је да
постепено појачавамо интензитет аеробних вежби
како би ефекат на наше
здравље био максималан.
На тај начин спречићемо
могуће компликације које
настају прекомерним оптерећењем организма. Веома
је убедљиво сазнање да особе које барем један сат недељно посвете физичкој активности за педесет процената умањују могућност настанка коронарне болести у
односу на оне који већи део
времена проводе седећи.
Прича о физичкој активности и високом крвном притиску била би непотпуна без
правилних навика у исхрани, које подразумевају већи
број оброка с воћем и поврћем, мањи унос соли и масти и умерено конзумирање
алкохола. Често се притисак нормализован терапијом успешно одржава само
применом здравих животних стилова.

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О ДЕПРЕСИЈИ

Психотерапијом
до излечења
Према проценама стручњака, депресија ће до 2020. године у свету, али и у Србији,
бити по учесталости друга
болест која изазива онеспособљеност за рад. Због оваквих, алармантних података
чланови новоосноване београдске Фондације „Здрав
живот” приредили су у нашем граду предавање на ту
тему. Трибина под називом
„Депресију је могуће победити” одржана је 18. септембра
у читаоници Градске библиотеке, која је била дупке пуна. Панчевцима су се пред-

изјавио је др Данијел Живановић.
Он је навео да се блажи
облици депресије тешко
препознају. Уколико особа
има проблем с концентрацијом, лоше спава и безвољна је дуже од две седмице,
време је да се јави лекару. За
депресију је карактеристично да се код пацијента јављају безнадежност, дубока туга, страх и осећај кривице.
Др Анушка Геце приближила је Панчевцима депресију кроз своје двадесетогодишње искуство. Она је об-
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УСВАJАЊЕ ДОБРИХ НАВИКА
JОШ У ШКОЛСКОJ КЛУПИ
Светски дан срца
и Међународни дан
старијих особа
обележени
и у нашем граду
Ове недеље здравствени радници су прославили два празника – Светски дан срца (29.
септембар) и Међународни
дан старих (1. октобар). Светски дан срца ове године се
обележава под слоганом „У
срцу здравља” и има циљ да
истакне важност глобалног
покрета и да својим порукама
покрене сваког појединца на
активности којима би заштитио и очувао своје здравље, а
истовремено и да подстакне
промене на нивоу локалне заједнице и друштва.
Болести срца и крвних судова су водећи узрочници смрти
у свету, али и у нашој земљи. У
Србији су жене чешће (54 одсто) него мушкарци (46 одсто)
умирале од ове групе болести.
Исхемијске болести срца и цереброваскуларне болести заједно су водећи узроци смртности у овој групи обољења.
На основу података Завода
за јавно здравље Панчево, у
Јужнобанатском округу се у
последњих пет година бележи
пораст броја новооболелих од
инфаркта миокарда. Годишње се региструје 670–800

ПРЕГЛЕДИ
ЗАПОСЛЕНИХ
Поводом Светског дана срца, Завод за јавно здравље
Панчево, у сарадњи с Превентивним центром Дома
здравља Панчево, спровео
је 23. септембра акцију превентивних прегледа међу запосленима у ЈКП-у „Зеленило”. Према речима др Дубравке Николовски, запослени су имали прилику да
измере шећер у крви, холестерол, триглицериде и проценат телесних масноћа, као
и да добију савете од лекара.

Болести срца и шлог се могу спречити: дружење је добра превентива
нових пацијената који су имали ту болест срца или нестабилну ангину пекторис. Број
умрлих особа лани је износио
197 у округу и 74 у Панчеву.
Повећан број оболелих
од инфаркта
Болести срца и шлог се могу
спречити. Светска федерација
за срце упозорава да се најмање
80 одсто превремених смртних
исхода може спречити контролом главних фактора ризика
(пушење, неправилна исхрана
и физичка неактивност).
Др Дубравка Николовски,
шеф Одсека за промоцију здравља и здравствено васпитање у
Заводу за јавно здравље Панчево, објашњава да би примену
превентивних мера требало започети још у школском добу.
– Едукација деце је неопходна јер усвајање добрих односно
лоших навика почиње већ у
ђачком узрасту. Сматрам да се
школарци веома лоше хране,
јер уносе велике количине масне хране, угљених хидрата и
соли и на тај начин стичу лоше
навике које их прате целог живота. Велики проблем у просветним установама је непостојање кухиња у којима би се
спремала здрава јела. Такође,
малишани се све мање баве
физичким активностима, које

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА „МАЈКЕ ЗА ДЕЦУ”

Помоћ зависницима

су јако важне за очување здравља – оценила је др Дубравка
Николовски и додала да локална заједница треба више да
улаже у кампање које би допринеле здравијем животу.
Све више старијих људи
Међународни дан старијих особа у свету и код нас обележава
се 1. октобра. Како стоји у саопштењу Завода за јавно здравље
Панчево, овогодишња кампања, под називом „Не запоставимо никога: промовишимо друштво за све генерације”, има
циљ да скрене пажњу јавности
на чињеницу да ће старење популације створити кључне изазове с којима ће се свет суочити
у 21. веку. Број особа старијих
од 60 година је у порасту и тај
тренд се наставља услед опада-

јуће стопе наталитета и продужавања животног века.
Старење је сложен физиолошки процес у којем настају
промене на молекуларном, ћелијском и органском нивоу. На
тај процес утичу наследне особине и спољашњи фактори, као
што су повреде, акутне и хроничне болести, самоповређивање, неправилна исхрана, недовољно кретања и друго. Велики
број старих људи има једно или
више хроничних обољења, а
најчешће су кардиоваскуларне
и цереброваскуларне болести,
шећерна болест, канцери, деменција, Алцхајмерова и Паркинсонова болест, дегенеративна и запаљенска обољења коштано-мишићног система и везивног ткива и друго.

КОНТРОЛА ЗДРАВЉА И ПРЕДАВАЊЕ
Међународни дан старијих особа обележиле су у нашем
граду две установе. Црвени крст Панчево је тим поводом у
среду, 1. октобра, организовао акцију бесплатног мерења
притиска и шећера у крви, као и дружење с пензионерима
у Месној заједници Горњи град. Јасминка Ристић, стручни
сарадник за социјалну делатност у Црвеном крсту Панчево,
рекла је да су овакве акције прилика да се укаже на положај старијих особа и створи позитивна слика о њима, те да
се развије међугенерацијска солидарност на локалном нивоу. Мирјана Мраовић, пензионер и председник Комисије
за помоћ пензионерима у МЗ Горњи град, објаснила је да
се, захваљујући помоћи Црвеног крста, у тим просторијама
сваке прве среде у месецу одржавају здравствени прегледи. Празник старијих особа обележен је и у Геронтолошком
центру Панчево. Тамо је предавање, пред двадесетак присутних, одржала др Дубравка Николовски из Завода за јавно здравље Панчево.

НОВА ОБУКА У НСЗ-у

Подршка
у тражењу посла
ставили др Данијел Живановић из Фондације „Здрав живот” и др Анушка Геце, психотерапеут, који су говорили
о томе како препознати и лечити депресију.
– Сматрам да се мало пажње обраћа на ову болест, а
све је више људи који су депресивни. У нашој средини
још постоје предрасуде и
сматра се да је срамота ићи
психијатру. Наш циљ је да
кроз оваква предавања едукујемо људе и охрабримо их
да потраже стручну помоћ –

јаснила како се спроводи
терапија с клијентима и изнела податак да је све више
људи који без предрасуда
долазе на лечење.
– Промене су драстичне.
Све више људи је спремно
да ради на себи и да се посвети отклањању болести.
Пацијенти често мисле да
ће медикаменти помоћи у
решавању овог стања. У таквој терапији се не види
човек, него се само отклањају последице – истакла је
др Анушка Геце.

Удружење грађана „Мајке за
децу” покренуло је програм
намењен особама које пате од
болести зависности. Они ће,
наиме, моћи потпуно анонимно да разговарају са еминентним лекарима које је ангажовало удружење „Мајке за
децу”. Представници Скупштине Месне заједнице Горњи град уступили су простор
удружењу за одржавање разговора, а споразум о сарадњи
потписан је у понедељак, 29.
септембра, у просторијама
Месне заједнице. Бранислав
Глигорић, председник МЗ

Горњи град, рекао је да је одлука о додели просторија донета једногласно на неодређени период.
Душка Ћирилов, председница удружења „Мајке за децу”, изјавила је да ће лекари
који раде у београдским установама за лечење зависника
долазити у Панчево и разговарати с пацијентима, а они ће
моћи да добију информације
о лечењу, као и савете. Сви заинтересовани грађани могу
заказати разговор путем телефона 013/351-016 и 063/7758-459.

Ради пружања интензивније
подршке у активном тражењу
посла лицима без квалификација и нискоквалификованим
особама Национална служба
за запошљавање покренула је
посебан програм под називом
„Мотивационо-активационе
обуке за лица без квалификација и нискоквалификоване”.
Број тих незапослених лица
није занемарљив, те им је неопходна подршка у процесу запошљавања.
Како стоји у саопштењу
панчевачке филијале НСЗ-а,
циљ овог програма је упознавање полазника обуке са услугама које пружа НСЗ и основним правима и обавезама незапослених лица, добијање

смерница за активирање у
процесу тражења посла, као и
подстицање на даље образовање и усавршавање.
Филијала Панчево је почела да спроводи обуке и до сада су одржана два групна тренинга, које је похађало 48 лица. Обуке треба да буду одржане и у испоставама НСЗ-а у
Алибунару, Ковину, Ковачици
и Опову. Заинтересовани се
могу јавити свом саветнику за
запошљавање како би добили
детаљније информације.

Страну припремила

Ивана
Предић
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„ПАНЧЕВАЦ” У ОБИЛАСКУ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА

И ОВЕ ГОДИНЕ ТОКОМ ОКТОБРА

БОРАВАК НА ВАЗДУХУ
ДОСТУПАН СВИМА

„Хигијена” генерално
чисти град

У току радови на
одржавању објекта
Прва група деце у
„ваздушној бањи”
крајем месеца
После једноипомесечне паузе
одмаралиште на Дивчибарама примиће прве госте 24. октобра. Објекат је, као и сваке
године, затворен од 1. септембра због редовног одржавања
зграде. Да све тече по плану,
уверила се и екипа „Панчевца” приликом прошлонедељног обиласка одмаралишта на
Дивчибарама с представницима Јавног предузећа Дирекција за изградњу и уређење Панчева, које у име Града
Панчева газдује тим објектом.
Како смо сазнали од Владимира Вукајловића, руководиоца Службе за опште послове
у Дирекцији и одмаралишта
на Дивчибарама, ове године
је за адаптацију издвојено два
милиона динара. Већина радова је завршена, а у току су
молерско-фарбарски послови
и реконструкција термомашинских инсталација у котларници.
– Замењене су дотрајале
плоче на кровној конструкцији и извршена је провера громобранске инсталације. Радови на делимичној реконструкцији санитарних чворова треба ускоро да почну, а све ће бити завршено до доласка прве
смене – изјавио је Вукајловић.
Успешна сезона
Јован Слепчевић, управник
одмаралишта на Дивчибарама, рекао је да је задовољан
протеклом сезоном јер није
било већих проблема и вирусних зараза. Он је додао да се

нада да ће и предстојећа сезона бити успешна, као и да се
сви запослени у одмаралишту
труде да све буде у најбољем
реду.
– Све ће бити спремно за
почетак сезоне, до доласка
прве групе деце. Грејање ће
радити нормално јер је већ

и дезинфикују после сваке
смене, а сваке године их и
кречимо. Храна је јако добра
и наши корисници изражавају задовољство њеним квалитетом – објаснио је Јован
Слепчевић.
Он је додао да је одмаралиште добило три телевизо-

Слепчевић каже да ће све бити спремно
за долазак прве групе деце
урађено деведесет одсто послова. Страховито водимо рачуна о квалитету хране и о хигијени. Собе се обавезно перу

ра, који су распоређени по
спратовима, а планирано је и
увођење кабловске телевизије. Од прошле године деца на

располагању имају и бежични интернет, како би им боравак био занимљивији када
су временски услови лоши.
Ове године, према речима
нашег саговорника, набављена су и два стола за стони тенис и струњаче, на којима
деца могу да седе и да се
играју. Надлежнима на мањкају идеје, али за њихову реализацију недостаје новца.
Приоритет су кревети, које
треба заменити, а постоје
планови и за пренамену терасе, која има 250 квадрата и
не користи се.
Седмодневна екскурзија за
само 3.000 динара
Одмаралиште на Дивчибарама годишње посети око 4.000
корисника – 3.700 деце из ПУ
„Дечја радост” и малишана
основношколског узраста до
15 година, као и око 300 васпитача, наставника, рекреатора, инструктора, здравствених радника и других пратилаца. Преко лета тамо бораве
спортисти и чланови Центра
за таленте. Зграда се простире на 1.500 квадратних метара и има 25 соба и 108 кревета.
Захваљујући помоћи локалне самоуправе, која субвенционише цену боравка у одмаралишту, родитељи седмодневну екскурзију у „ваздушној бањи”, како називају Дивчибаре,
плаћају само 3.000 динара.
Према речима наших саговорника, поред наставних активности које деца с васпитачима
и наставницима спроводе у
објекту, организује се и ваннаставни програм, у оквиру којег малишани обилазе Црни
врх, Видиковац, Голубац, Љути крш и друге занимљиве
пределе.
И. Предић

СТАНАРИ У КИКИНДСКОЈ 8 ПОТПИСАЛИ ПЕТИЦИЈУ

Незадовољни високим рачунима из „Водовода”
Тридесеторо наших суграђана који живе у Кикиндској 8
на Котежу 2 нису задовољни
одговором надлежних у „Водоводу и канализацији” на
њихов захтев да добију сопствени водомер.
Они су недавно тражили да
се потрошња воде у њиховој
згради не обрачунава након
очитавања заједничког водомера за њихов улаз и зграде с
бројевима 4, 6 и 10, али им је
одговорено да је то технички
неизводљиво.
У петицији коју су послали
надлежнима написали су да
раздвајање траже зато што су
незадовољни јер већ дуже време добијају, по њиховом мишљењу, превисоке рачуне. Због
тога су покушали да изложе
свој проблем градоначелнику,
а будући да им он није одговорио, затражили су помоћ од заштитника права грађана.
– Он је упознао руководство
„Водовода и канализације” с
нашим захтевом, али ни то
није имало никаквог ефекта.
Ми знамо да он не може никоме да наређује и зато смо

решили да упознамо локалне
медије с проблемом који имамо. На пример, мени траже из
„Водовода и канализације” да
сваког месеца плаћам за два
члана две хиљаде и пет стотина динара иако сам сигуран
да не трошим толико – изјавио је Анђелко Форго, један
од станара из Кикиндске 8.

Он је рекао да су високим
рачунима за воду незадовољни и наши суграђани који живе у Стевана Шупљикца 139 и
додао да ће убудуће заједнички наступати.
У одговору који је ЈКП „Водовод и канализација” доставио Јелени Стојковић Соколовић, заштитници права грађа-

www.pancevac-online.rs

на, наглашава се да је раздвајање заједничких водомера
могуће само ако за то постоје
технички услови, што када је
реч о Кикиндској 8 није случај.
„Све зграде немају исти
број спратова и због тога постоји проблем који се огледа у
томе да за ниже зграде није
потребан уређај за повећавање притиска, а за више јесте.
За постављање тих уређаја потребне су посебне просторије
у свакој згради, за сваки улаз,
у којима би морала би да буде
прикључена струја, а сада их
нема. Осим тога, за раздвајање водомера по улазима била
би неопходна и потврда ’Грејања’ да је могуће извршити
раздвајање инсталација топле
воде за сваки улаз појединачно, као и потврда ’Водовода’
да постоји градска водоводна
мрежа на коју је могуће извршити повезивање сваког од
улаза појединачно”, пише између осталог у одговору „Водовода” на петицију станара
из Кикиндске 8.
М. Г.

Јавно комунално предузеће
„Хигијена” и ове године у
периоду од 29. септембра до
31. октобра спроводи акцију
„Октобар – месец чистоће и
уређења Панчева”.
Радници тог предузећа ће
у наведеном периоду сваког
радног дана од 7 до 15 сати
сакупљати и односити кабасто смеће, стари намешај, белу технику, амбалажу, аутолимарију, гуме, баштенско
ђубре и сав други отпад осим
грађевинског шута, по распореду који ћемо објављивати
током трајања акције.
За то време грађани могу
добити детаљније информа-

Доситејева, Георгија Димитрова, насеља Содара и Солара, Трг слободе, Војводе
Радомира Путника, Војводе
Петра Бојовића, Жарка Зрењанина (до Георгија Димитрова) и Мите Топаловића,
насеље у Жарка Зрењанина
14–18, као и Основна школа
„Јован Јовановић Змај” и
Гимназија.
Радници „Хигијене” обићи ће и улице: Петра Драпшина, Димитрија Туцовића
(до Моше Пијаде), Моше
Пијаде (до Светог Саве), Трг
краља Петра Првог, Војводе
Живојина Мишића, Његошеву, Карађорђеву (до Мо-

ције радним данима путем
телефона 327-010 и 310-931.
У четвртак, 2. октобра,
радници „Хигијене” ће чистити улице Бранка Ановића, Таковску, Петра Прерадовића, Филипа Вишњића,
Владимира Жестића, Краљевића Марка, Нушићеву,
Првомајску, Цара Душана,
Милоша Требињца и Жарка
Зрењанина од Георгија Димитрова до 7. јула, затим
насеља Тип Станко, Пепељаре и Зеленгору, као и
основне школе „Бранко Радичевић”, „Мара Мандић” и
„Браца Петров”.
Дан касније, 3. октобра,
на ред ће доћи улице: Мученичка, Теслина, Вука Караџића, Игњата Барајевца, Косовска, Штросмајерова, Ђуре Јакшића, Николе Ђурковића, Кеј Радоја Дакића,

ше Пијаде), Браће Јовановић, Светозара Милетића,
Бранка Радичевића, Браће
Јовановић 33-а, као и
Основну школу „Стевица Јовановић” и Средњу хемијску
школу „23. мај”.
У понедељак, 6. октобра,
биће уклањано кабасто ђубре на старој Миси и дуж
Баваништанског пута, а 7.
октобра на ред ће доћи Новосељански пут (до Надела),
насеље Кудељарски насип,
Пелистерска и Кајмакчаланска улица, те средња
школа „Јосиф Панчић”.
Дан касније, 8. октобра,
радници „Хигијене” проћи
ће кроз улице: Светог Саве,
Ружину, Кочину, Синђелићеву, Стевице Јовановића и
Браће Југовић, а обићи ће и
Средњу машинску школу.
М. Г.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Невидљиви карневал
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта је
најбоље што нуди наш град.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један
примерак књиге „Кад сви
забораве” Џенифер Дибоа за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Па наравно – карневал!
Овог лета је био најбољи: такав још нико никад није видео!” 060/0298...
„Најбоље што нуди наш
град јесте апарат за сладолед једне баке и деке близу
Музичке школе. Они ми већ
много година сладоледом
улепшавају сваки топао дан
у години! Ко би рекао да је
срећа скоро бесплатна!”
064/3511...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на
питање: шта пропуштају
они који не (воле да) читају

белетристику? Они ће освојити по један примерак
књиге „Досије Домашевски”
Драгана Великића.
Ово издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„Пропуштају да плове до
Итаке, да виде Макондо и
Астерионов дом, многе
осмехе и безимене љубави;
пропуштају да проживе безбројне животе и не искорачивши из собе.” 063/1100...
„Ко не чита белетристику, осуђен је на то да живи
у
проклетој
авлији.”
064/2576...
Молимо добитнике да
нам најкасније до понедељка, 6. октобра, своје податке
(име и презиме, број личне
карте и назив књиге коју су
освојили) доставе путем
имејл-адресе dragana.kozan@pancevac-online.rs, како бисмо их проследили
спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ТРАГЕДИЈА НА НОВОМ ПУТУ ЗА КАЧАРЕВО

НЕБОЈША РИСТИЋ ИЗ СИНДИКАТА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Страдао 25-годишњак
из Брестовца

ШТРАЈКУЈЕМО ДА НАМ НЕ БУДЕ ГОРЕ

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила прошлог четвртка, 25. септембра, у касним вечерњим часовима, на новом путу Качарево–Панчево, погинуо
је двадесетпетогодишњи
младић из Банатског Брестовца.
Информације о овом догађају и резултатима увиђаја нисмо успели да добијемо с обзиром на то да су нас
у саобраћајној полицији
упутили на Основно јавно

тужилаштво, а у тој институцији нико није смео да
даје информације зато што
је основни јавни тужилац
Ана Боровић, која је једина
овлашћена за контакте с
медијима, на годишњем одмору!?
Према незваничним информацијама, младић је погинуо на једној раскрсници
зато што није уступио првенство пролаза цистерни која
је долазила из супротног
правца, па је налетео на њу.

ОДЛУКА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

Нова председница
Прекршајног суда
На седници одржаној 30.
септембра Високи савет судства je утврдио предлог кандидата за избор председника Прекршајног суда у Панчеву и послао га Скупштини
Србије на изјашњавање.
За ту функцију је предложена Љиљана Кошутић,

досадашњи судија у Прекршајном суду. Вршилац
дужности председника тог
суда била је Драгана Војводичан. У саставу Прекршајног суда у Панчеву постоје одељења у Алибунару, Ковину, Ковачици и
Опову.

У КАСАРНИ „РАСТКО НЕМАЊИЋ”

Специјалци
прославили празник
– И у будућности ћемо бити
спремни да у сваком тренутку када се то од нас буде очекивало, дамо пун допринос
безбедности грађана Србије и
да учествујемо у мултинационалним мировним операцијама под покровитељством
Европске уније и Уједињених
нација. Никад се нећемо задовољити постигнутим, а циљеви и резултати које будемо
остваривали, биће нам мотив
и подстицај за даљу акцију и
напредак – изјавио је бригадни генерал Јелесије Радивојевић 29. септембра, на прослави дана Специјалне бригаде у
касарни „Растко Немањић”.
Он је истакао да су припадници те јединице поно-

сни због великог доприноса
који су дали спасавајући
унесрећене од зимских сметова и пролећних поплава.
Истакао је да су тиме показали да су уз свој народ и додао да су војници, официри
и цивилна лица на служби у
Специјалној бригади сакупили више од милион динара за помоћ жртвама тих
елементарних непогода.
Говорећи о резултатима
јединице на чијем је челу,
рекао је да је Специјална
бригада у протеклих годину
дана, од прошлог празника,
реализовала велики број гађања, маршева, падобран-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ских скокова, роњења, вежби, логоровања у природи
у изузетно тешким условима
и других активности. Према
његовим речима, то је још
значајније ако се узме у обзир недостатак нове опреме
и новца.
Генерал Радивојевић је
додао је да је позитивно то
што војници и официри из
других јединица Војске Србије и даље показују велико
интересовање за прелазак у
Специјалну бригаду због
атрактивности те јединице.
Објаснио је да захваљујући
томе има довољно кандидата да се изаберу они који
имају добре резултате и да
се упуте на тзв. селективну

обуку. По њеном завршетку
остају само они најбољи и
најспремнији да задовоље
високе стандарде који важе
у Специјалној бригади.
Он је изразио наду да ће
надлежни у нашој војсци и
држави учинити све да се и
идуће године настави куповина новог наоружања,
опреме и возила за Специјалну бригаду, како она по
опремљености не би заостајала за сличним светским
војним јединицама.
Панчевачке специјалце је
поздравио и Љубиша Диковић, начелник Генералштаба
Војске Србије. Он је истакао
да држава Србија може да се
поноси Специјалном бригадом јер су њени војници и
официри до сада испунили
све задатке који су пред њих
били постављени.

Не желе смањење
плата, које су, како
кажу, ионако мале
Одлучни да у борби
за своје захтеве
истрају до краја
Припадници полиције и остали запослени у Министарству
унутрашњих послова у Панчеву и другим градовима широм
Србије ступили су у штрајк
прошлог петка, 26. септембра, у 7 сати.
На првом месту, полицијски синдикати који су позвали
на обуставу рада траже гаранцију министра унутрашњих
послова да за запослене у
МУП-у неће важити најављено смањење плата. Они захтевају и продужење важења Посебног колективног уговора,
исплату путних трошкова за
претходних годину дана и исплату јубиларних награда.
Небојша Ристић, председник Регионалног центра Синдиката српске полиције и
члан Штрајкачког одбора, изјавио је да је задовољан реакцијом панчевачких полицајаца на позив да обуставе рад
јер је, како је рекао, деведесет
одсто полицајаца и других запослених у Полицијској управи ступило у штрајк.
Ристић је нагласио да од
почетка штрајка није било
никаквих проблема с послодавцима и да штрајкачи поштују минимум процеса рада.

Како је објаснио, под тим се
подразумева интервенисање у
случајевима озбиљнијег нарушавања јавног реда, реаговање након тешких саобраћајних несрећа у којима је било
веће материјалне штете, повређених или смртних случајева, као и вршење увиђаја након тешких кривичних дела.
– Пре два месеца од плата
нам је одузето 4.000 динара.

панчевачка Интервентна јединица међу најангажованијима у МУП-у па њени припадници често путују. Ако
нам ускоро одузму још десет
одсто, како је најављено, просечна плата полицајца, која
сада износи од 40.000 до
45.000 динара, биће између
32.000 и 38.000 динара. Сви
полицијски синдикати осим
једног од почетка штрајка су

Ристић: „Нећемо да попустимо”
Више не добијамо социјалну
помоћ од 10.000 динара коју
смо примали током последњих неколико година, а од 1.
октобра не добијамо ни 3.000
динара за сменски рад. Већ
годину дана нам дугују и за
путне трошкове, а од нас се
очекује да не каснимо на посао. То је посебно важно јер је

јединствени у борби за испуњење наших захтева. Сматрамо да не тражимо много и да
треба да добијемо оно за шта
се боримо – нагласио је Ристић.
Он је додао да су полицајци
подједнако револтирани и
због тога што су им возила у
веома лошем стању, као и за-

то што већ пет година носе
дотрајале униформе.
Нагласио је да од почетка
обуставе рада свакодневно
стижу нове пријаве заинтересованих да ступе у штрајк и да
су штрајкачи одлучни да истрају у својој борби.
Према његовим речима,
Штрајкачки одбор је неколико пута од почетка обуставе
рада тражио разговор с министром унутрашњих послова
Небојшом Стефановићем,
али он још увек није одговорио.
Ристић је одговорио и на
новинарско питање да ли су
панчевачки полицајци обезбеђивали „Параду поноса” која је одржана у Београду 28.
септембра. Рекао је да је тог
дана на улицама главног града било око шездесет одсто
припадника Интервентне јединице, која има око сто педесет полицајаца, а да им се
нису придружили запослени у
Полицијским испоставама
„Север” и „Југ” и њихове колеге из Полицијске станице
Опово. Ристић је нагласио да
начелник Полицијске управе
Панчево Звездан Радојковић
од почетка штрајка није правио никакве проблеме онима
који су обуставили рад, што
је, како је рекао, све пријатно
изненадило. Додао је да су неки нижи официри замерали
штрајкачима у појединим полицијским станицама, али да
су неспоразуми накнадно изглађени.

ПОСЛЕДИЦА ШТРАЈКА АДВОКАТА

Полиција ухватила лопове, па их пустила
Лопови који су ових дана
ухапшени зато што су недавно, у ноћним часовима, украли километар шина на прузи
Владимировац–Ковин ослобођени су убрзо пошто су приведени.
Иако су починили кривично дело тешка крађа, за које
се може изрећи казна и до десет година затвора, пуштени
су да се у даљој истрази бране
са слободе будући да нису могли да буду саслушани због
штрајка адвоката. Већ сутрадан су поново виђени поред
пруге.
Железничари који су их
пријавили полицији рекли су
да су, поред њих, приметили
и камион који су виђали неколико дана пре него што су на
прузи исечене шине. Према
њиховим речима, тај камион
је, по свему судећи, најпре
превозио алат за крађу, а потом и украдене шине.
Ова крађа на прузи Владимировац–Ковин је по својим
размерама и дрскости лопова
превазишла све које су се догодиле током претходних година, због чега се основано
сумња да је у њу, поред ухап-

шених лопова, умешано још
лица.
Штета која је због крађе причињена железници је огромна,
а додатни проблем је то што је
била угрожена безбедност железничког саобраћаја. Само захваљујући присебности пружних радника спречено је да

се догоди несрећа већих размера. Крађе на железници су
честе на подручју јужног Баната. Радници који су задужени
за одржавање колосека кажу да
не прође ни неколико дана да
не примете да је нешто нестало, а дешава се и да налете на
лопове усред крађе.

Борбу против оних који
краду на железници отежава
и спорост правосуђа. Један од
примера за то је крађа неколико стотина метара шина на
прузи од Баваништа ка Ковину. Иако су крадљивци откривени у оближњем селу, а шине
враћене после низа законских
и бирократских перипетија,
судски процес против лопова
још увек, ни после дужег времена, није завршен.
Један од кључних разлога
за дуго трајање судских процеса јесте то што лопови ангажују адвокате који одуговлаче
суђења. С друге стране, радници железнице који се као
сведоци позивају на рочишта
морају да се директно суочавају с лоповима. Дешава се да
лопови прете и њима и члановима њихових породица, због
чега они нерадо причају пред
судијама о крађама.
О дрскости лопова говори и
пример с једног од тих суђења. Након сведочења железничара осумњичени за крађу
га је хладнокрвно упитао на
основу чега он зна да су шине
баш са те пруге и затражио да
он то докаже.

ПИСМО НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

Умањење пензија је противправно?
Није спорно да су јавни расходи изнад могућности привреде и да се морају предузети
озбиљне мере за смањење буџетског дефицита. Поставља
се, међутим, питање да ли
главни лек за оздрављење буџета треба да буде смањење
пензија и да ли је то смањење
правно засновано.
Као демократско друштво,
прокламовали смо принцип
владавине права. У темеље
правне државе, поред осталог,
уграђено је начело заштите
стечених права. Устав Србије
регулише да владавина права

„почива на неотуђивим људским правима” (члан 3, став
1) и да се „достигнути ниво
људских права не може смањивати” (члан 20, став 2).
Принцип заштите стечених права лепо је објашњен у
правној литератури. У „Правном лексикону” (издање „Савремене администрације”,
1970) стечено право се дефинише као „субјективно право
засновано на општим нормама, које по владајућем схватању више не може бити укинуто нити окрњено новим
нормама. Тако, на пример,

ако би једним законом била
одређена извесна висина
пензије, она се убудуће више
не би могла смањивати”
(страна 1.102). Готово истоветна дефиниција стеченог
права, такође уз навођење
примера пензија, дата је и у
другом тому „Правне енциклопедије” (издање „Савремене администрације”, 1989,
страна 1.601).
Према члану 202. Устава
Србије, одступања од људских
права дозвољена су „по проглашењу ванредног или ратног стања”, па се поставља пи-

тање да ли смо можда на прагу увођења ванредног стања.
Помињем и одредбу из члана 70. става 2. Устава, према
којој се „Република Србија
стара о економској сигурности пензионера”. Да ли Влада
то чини тако што умањује њихове пензије?
Чудно је да се правни експерти и њихове асоцијације
још нису јавно огласили поводом одлуке да се пензије умање. Било би веома занимљиво
чути њихова мишљења о томе.
Момир Пауновић,
пензионер
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СКУПШТИНА НОВОГ СЕЛА НА „ТИХОМ ХОДУ”

ЧЕКАЈУЋИ НОВОГ ПРЕДСЕДНИКА
Најјаче странке
засад без конкретних
решења
Откад је Предраг Шкаљак
(ДСС) пре десетак дана поднео оставку на место председника Скупштине МЗ Новог
Села, још увек нема решења за
избор његовог наследника.
Иако ту функцију тренутно
обавља потпредседник Трајан
Ардељан (ДС), он је недвосмислен у томе да не жели дугорочно да прихвати ту обавезу.
С тим у вези Месни одбор
Демократске странке изнео је
став према којем локална Демократска странка Србије,
као најзаступљенија групација у сеоском органу власти
(седам од петнаест чланова),
треба да преузме одговорност,
будући да је приликом формирања скупштинске већине,
пре нешто више од две године, инсистирала на томе да
добије место првог човека.
С друге стране, ДСС Новог
Села је редакцији „Панчевца”
послао саопштење у којем се
наводи да је та странка свесна

Кадар са једне од ранијих седница новосељанске Скупштине
чињенице да се село налази у
незавидној ситуацији.
„Након повлачења неког ко
је у овом моменту био најбољи,
ДСС остаје принципијелан када је у питању функционисање
Месне заједнице у смислу да
страначка припадност не треба да буде пресудан аргумент

за избор првог човека месне
власти. Било да се радило о
гласању за председника Скупштине МЗ пре две године, било о доношењу одлука на седницама тог органа, одборници
ДСС-а имали су одрешене руке
и никада се нису морали придржавати такозване страначке

дисциплине. Тако је било до
сада и не видимо разлог да тако не буде и убудуће. Представнике су бирали грађани, а
не партије којима припадају.
Стога одборници између себе
треба да се договоре око даљег
функционисања. Председника
треба да квалификује пре свега знање, а не партијска књижица у џепу. Све друго би било
политикантство и неодговорност према бирачима”, стоји у
изјави коју је потписао Божидар Барош, председник новосељанског одбора ДСС-а.
Судећи по реакцијама двеју
најјачих групација, засад нема
договора на видику. Очигледно је да је тешко прихватити се
ове одговорне а волонтерске
функције, нарочито ако се зна
да је последњих година на сцени континуирано развлашћивање месних заједница, па не
треба одбацити ни могућност
расписивања нових избора.
Састав новосељанске скупштине, поред ДСС-а (седам
чланова) и ДС-а (четири), чине и „Заједно за Србију”, са
два, и ЛСВ и СПС, са по једним чланом.

КУЛТУРНИ ПРОГРАМИ У ОМОЉИЦИ

Сећање на голготу и Вука
Поводом обележавања сто
година од почетка Првог
светског рата, у суботу, 27.
септембра, у галерији Дома
културе приказан је филм
„Голгота Србије” аутора Станислава Кракова из 1940. године, који се сматра једним
од најбољих архивско-документарних остварења из ризнице Југословенске кинотеке. Реч је о скупу оригиналних докумената о страдала-

штву српског народа у Првом
светском рату, односно хронолошки поређаних догађаја
о патњи наших људи приликом преласка Албаније, искрцавања на Крф, одласка на
Солунски фронт... То епохално дело, растерећено политике, са усхићењем је испратило неколико десетина углавном старијих посетилаца, а
током недеље ће филм бити
приказан и ученицима Основ-

не школе „Доситеј Обрадовић”.
Културна и просветна установа из Омољице ће, уз помоћ
часописа „Живот села”, Месне заједнице и КУД-а „Жисел”, већ у петак, 3. октобра,
од 11 сати, учествовати у организацији још једног веома
важног догађаја – откривању
спомен-плоче посвећене двестагодишњици од боравка Вука Караџића у омољичком

контумацу (карантину). Након тога у Дому културе ће
уследити пратећи програм,
који ће чинити отварање изложбе под називом „Од Омољице до Беча”, приказивање
истоименог филма у трајању
од 23 минута и приредбе ученика основне школе.
На ову манифестацију су
позвани и бројни еминентни
гости, попут министра културе и градоначелника Панчева.

ФОРМИРАНО НОВО УДРУЖЕЊЕ

ДАНИ МАКЕДОНСКЕ КУЛТУРЕ

„Омољчанке”
и званично

Поезија у Јабуци
и Глогоњу
Након отварања „Дана македонске културе” у Качареву,
друго и треће књижевно вече
четвртог издања поменутог
пројекта одржана су у претходна два понедељка у Јабуци
и Глогоњу.
Најпре су се 22. септембра у
јабучком Дому културе представила петорица песника –
Мићо Цвијетић, Миљурко Вукадиновић, Илија Бетински,
Виктор Шећеровски и Вукоман Божовић, који је духовитим афоризмима разбио устаљени поетски клише. Чуди изузетно слаба посећеност, бу-

Oснивачка скупштина Удружења жена „Омољчанке” одржана је у суботу, 27. септембра, и суштински представља
правну верификацију четворогодишње секције која је досад постојала при локалном
КУД-у „Жисел”. Том приликом су изабрани органи удружења, па је тако за председника постављена дугогодишња
координаторка те неформалне групе Славица Полић.
Та организација намерава
да најпре омасови своје члан-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ство, а потом и да унапређује
перспективе жена са села, негује традиционалне начине
израде рукотворина, као и да
ради на очувању старих заната, оживљавању материјалне
и духовне заоставштине и
развоју руралног туризма.
Ипак, као најнужнији приоритет „Омољчанке” су дефинисале недостатак радног
простора, па су се у вези с тим
већ обратиле надлежним институцијама.
Након добијања подршке с
разних страна оне су од Дома
културе затражиле годинама
некоришћен простор у приземљу зграде, који би њихове
вредне руке оплемениле на радост свих грађана Омољице.

дући да је Јабука место с најзаступљенијим македонским
живљем. Изговор за то је донекле чињеница да се пред
сам почетак програма небо
буквално отворило.
Насупрот томе, Глогоњци
су седам дана касније дупке
напунили салу Дома културе
– било их је преко шездесет.
Стихове су из техничких разлога читала само тројица

уметника, а програм је водио
Миљурко Вукадиновић. Он је
ток вечери вешто прилагодио
мешовитој публици, коју су
чинили старији мештани и
ученици основне школе, и
притом прочитао и неколико
изабраних радова, од којих су
пажњу привукли „Калемар
Пупин”, „Небо и југ” и „Дан
када су летели сунцобрани”.
Публика је добро реаговала и
на песме Мића Цвијетића –
„Сизиф”, „Кумови”, „Бајка о
води”, док из опуса Илије Бетинског вреди издвојити стихове „Колиба”, „Чаша” и

„Злоћко”, које су најмлађи
посетиоци наградили громким аплаузима.
Пројекат је финансирала Покрајинска влада, за реализацију
су се побринули Дом омладине
Панчево, НИУМИИЦ и културне установе у поменутим
местима, а завршно вече треба да буде одржано 7. октобра, од 19 сати, у панчевачкој
дворани „Аполо”.

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Промоција књиге Аугустина
Калапиша под насловом
„145 година од досељавања
банатских Бугара у Иваново” одржана је у петак, 26.
септембра, у Дому културе.
Основна школа „Олга Петров” приредиће „Дечју недељу” у периоду између 6. и
10. октобра.
Банатско Ново Село: На последњој седници Скупштине МЗ измењен је финансијски план у износу од око девет милиона динара, на
основу чега ће до краја године бити урађена документација за изградњу капеле,
као и наткривање пијаце и
асфалтирање једне улице.
Акција добровољног давања
крви спроведена је у уторак,
30. септембра, у Месној заједници, уз прилично скроман одзив грађана.
Долово: Добровољно ватрогасно друштво је у суботу,
27. септембра, организовало општинско ватрогасно
такмичење за све категорије. Наредног дана, у недељу,
28. септембра, чланови
Удружења винара и виноградара „Свети Трифун”
приредили су у свом винограду Другу доловачку бербу грожђа.
Глогоњ: У оквиру пројекта
под називом „Дани македонске културе”, у понедељак, 29. септембра, у Дому
културе је одржано књижевно вече. Пробе фолклорних секција почеле су у
среду, 1. октобра, у просторијама културне установе.
Иваново: Комунални радници при Месној заједници
раде на сузбијању амброзије. У току су припреме за из-

боре националних савета
Мађара и Бугара. Чланови
МКУД-а „Боназ Шандор” су
у суботу, 27. септембра, ор-

ганизовали излет на Сребрно језеро.
Јабука: Радници „Војводинапута” направили су биланс досадашњих радова на
платоу испред амбуланте, а
планирано је да након тога
буду постављене још три
клупе и десет квадрата бехатона. У оквиру пројекта под
називом „Дани македонске
културе”, у понедељак, 22.
септембра, у Дому културе
је одржано књижевно вече.
Качарево: Након више од
пола века ових дана је, из
финансијских разлога, престао да ради Рукометни
клуб „Јединство”. Дом културе је расписао конкурс на
тему афоризама, сатире и
карикатуре за ученике ОШ
„Жарко Зрењанин” од шестог до осмог разреда, а најбољи радови биће награђени (прва награда је таблет)
и представљени на фестивалу „Жаока”, који ће бити
одржан 30. октобра.
Омољица: Поводом обележавања сто година од почетка Првог светског рата, у суботу, 27. септембра, у галерији Дома културе приказан
је филм „Голгота Србије”.
Истог дана је одржана оснивачка скупштина Удружења
жена „Омољчанке”. Споменплоча посвећена двестагодишњици од боравка Вука Караџића у омољичком контумацу биће свечано откривена у петак, 3. октобра, у 11
сати, након чега ће у Дому
културе уследити пратећи
културни програм под називом „Од Омољице до Беча”.
Старчево: У делу насеља
Шумице, претежно настањеном Ромима, ускоро би,
на основу пројекта ОЕБС-а,
требало да буду побољшани
услови становања. На квалификационом турниру за
попуну Прве џудо лиге Србије, који је одржан у суботу, 27. септембра, у Руми,
Џудо клуб Академија „Јочић” заузео је треће место.
Сајам ситних животиња
приређен је у недељу, 28.
септембра, у Старчеву, у организацији локалног удружења „Феникс”.

ОДРЖАН САЈАМ СИТНИХ ЖИВУЉКИ

Та дивна створења
на Тргу неолита

Сајам ситних животиња
одржан је у недељу, 28.
септембра, у Старчеву, а
приредило га је локално
удружење „Феникс”. Та манифестација већ четврту
годину заредом окупља љубитеље и одгајиваче бескрајно симпатичних створења како из тог и суседних села, тако и из места
широм Србије.
Тог сунчаног недељног јутра на старчевачком Тргу
неолита био је изложен велики број љубимаца у кавезима и мини-волијерама, у
којима се могло видети
мноштво врста украсне жи-

вине, папагаја, голубова,
патака, канаринаца, кумрија, кунића, паса...
Лепо време измамило је
из кућа мноштво знатижељника и оних који су куповали и мењали изложене примерке, а највећу заинтересованост за животиње свакако су показали млађи посетиоци и деца.
Сајам је засад изложбено-продајног карактера,
али како је најавио председник удружења Илија
Мирковић, постоји жеља да
у наредним годинама буде
покренута и такмичарска
изложба.
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Културни телекс

ДИСКУСИЈА О САВРЕМЕНОЈ УМЕТНОСТИ

Музика
Субота, 4. октобар, 19.30, дворана „Аполо”: отварање нове
концертне сезоне. Наступа камерни гудачки оркестар „Камерата Панчево”.
Недеља, 5. октобар, 19 сати, сцена Културног центра: концерт „Север/The North”. Наступа квартет саксофона „Бореалис”.
Понедељак, 6. октобар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт бразилског гитаристе Данијела Маркеса.
Среда, 8. октобар, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: вече Шопенове музике – концерт пијанисткиње Јоване Данкар.

Позориште
Четвртак, 2. октобар, у 12 и у 17 сати, Културни центар:
позоришна представа за децу „Миа и ја” у извођењу ансамбла „Театар плус”.
Уторак, 7. октобар, од 21 сат, дворана „Аполо”: вече стендап комедије. Наступају Срђан Динчић и Марина Орсаг.

Тематска дешавања
Четвртак, 2. октобар, 19 сати, Галерија савремене уметности: предавање уметнице Елане Кац „Spaced Мemory”. Елана је јеврејско-америчка уметница која тренутно живи у
Берлину. Радећи често на историјским основама, њен рад
се супротставља културним конвенцијама, критички испитује комплексност која лежи у контрадикторности и на тај
начин ствара искуство заборављања онога што је подразумевано.
Петак, 3. октобар, 21 сат, дворана „Аполо”: промоција
књиге „Битлси” Хантера Дејвиса. У разговору ће учествовати: Растко Ћирић, Горан Скробоња, а након тога следи
свирка посвећена највећим хитовима овог бенда.
Недеља, 5. октобар, 19 сати, Галерија „Електрика”: ново
издање „ГРРР! Програма”. У сарадњи с фестивалом „Ново
доба”, о свом графичком роману „Влага, Мраз и Сол” говориће Хелена Клакочар, хрватска стрип-ауторка која живи у
Холандији. Биће представљена и публикација „Одбрана
утопије” галерије „Електрика”.
Уторак, 7. октобар, 18.30, дворана Културног центра: пројекција експерименталног филма „Триптих о материји и
времену” Раше Станишића.
Уторак, 7. октобар, 19 сати, дворана Културног центра:
ДДФ – Дан домаћег филма, пројекција дугометражног документарног филма „Run for Life” Младена Матичевића.
Културни центар
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ОТКРИВАЊЕ УМЕТНИЧКОГ
ПРОСТОРА БАНАТА
Изложба је постигла
свој главни циљ, а
радове младих
аутора одликује
изузетна зрелост
Јавна презентација каталога
изложбе „Банатски Павиљон”,
као и панел-дискусија о стању
и токовима у савременој уметности у региону одржана је у
понедељак, 29. септембра, у
дворани „Аполо”. У разговору
су учествовали кустос изложбе
Небојша Миленковић, продуцент овогодишњег Бијенала
Драган Јеленковић и панчевачки уметник Александар
Зограф, а модератор разговора је била историчарка уметности и комесарка ове изложбе Маријана Коларић.
Реч је о поставци која је настала као резултат пилот-акције у оквиру пројекта „Poles of
Cultures – Културна политика
као алатка за заједништво и регионални развој”, који се финансира из ИПА програма прекограничне сарадње Румунија–Србија и суфинансира из буџета земаља учесница програма. Партнери на пројекту су:
Интеркултурални институт из
Темишвара, НГО „Грађански
парламент – слободни град” из
Вршца, као и градови Зрењанин, Темишвар и Панчево.
Дискусија је најпре била
фокусирана на контекст „Банатског павиљона”, да би касније прерасла у искрен и
конструктиван разговор о положају уметника у данашњем
свету. Маријана Коларић је
истакла да је основна идеја
изложбе била да се њом иницирају сарадња и размена на
пољу савремене уметности.
Због тога је упућен јавни позив младим уметницима који
живе у градовима партнерима
на овом пројекту да пошаљу

„У твојим сновима”
Морганa Макартиja

узима под своје окриље.
Међутим, породица Ентони
уплетена је у тајне из прошлости које генерацијама
прате Ивендон.

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 8. октобра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање „О
чему сањате будни?”, наградићемо по једним примерком
књиге „У твојим сновима” Морганa Макартиja. 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.

своје радове. Тек након тога је
осмишљен концепт саме изложбе. Небојша Миленковић
је истакао да радови младих
уметника заправо говоре о
стању у коме се уметност данас налази, а да су изложбе
попут ове одличан начин да
дела и уметници с руба Европе постану јавно видљиви.
– Оно што сам очекивао од
изложбе а нисам добио, јесте
мало више инцидентних радова који иду по ивици политичке, родне и сваке друге коректности. Таквих дела нема,
и то јесте симптом који ми ка-

уметнички рукописи и млади
аутори који владају технологијама и уметничким језиком.
Ово је веома добра изложба
које се не би постидео ниједан
галеријски простор у нашој
земљи – рекао је Миленковић.
Он је додао и то да бити
уметник у данашњем свету
подразумева поседовање личне уметничке стратегије, концепције, најразличитијих знања о уметности и друштву и
много тога још о чему студенте не уче на академијама.
Драган Јеленковић је подсетио присутне на тему ового-

био је бицикл. Мислим да је
регија Баната сјајан простор
за изучавање, зато што можете да употребите једну једноставну, јефтину и еколошки
исправну справу, као што је
бицикл да бисте њушкали
унаоколо.
Према његовом мишљењу,
уметничка сцена Баната је такође недовољно повезана.
У разговору су учествовали
и млади панчевачки уметници. Њихови ставови о бављењу уметношћу у нашој земљи
су били махом песимистични.
Нарочито је тешко бити само-

„Креација” Тање Јуричан један је од радова обухваћених овим пројектом
зује много тога – да су уметници данас под терором политичке и сваке друге коректности, као и жеље да се допадну
галеристима и кустосима, тај
свој бунт мало стишали. Ипак,
мислим да млади уметници
данас имају веома много разлога за бунт, да свака генерација има права на то и надам
се да ће у наредним изложбама тога бити више. Оно што
смо добили, а што нисам очекивао, јесу изразито зрели

дишњег Бијенала и промене
кроз које је прошла ова значајна манифестација током
деценија. Александар Зограф
је открио како је креирао визуелни идентитет саме изложбе:
– Имам утисак да не познајемо довољно средину у којој
живимо. Прво што ми је пало
на памет када сам помислио
на то како би требало представити овдашњу уметничку
сцену и креирати плакат –

стални уметник и изборити се
са свим егзистенцијалним
изазовима, па су их тако често
једино радозналост и љубав
према уметности спречавали
да одустану од свега. Ипак,
неку врсту наде нуде умрежавања и организовања самих
уметника, а истакнут је и значај ангажовања државе (и
квалитетних пи-ар менаџера)
у промоцији правих културних вредности.
С. Ћирковић

ИНТЕРАКТИВНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

„Позорница” за најмлађе

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Мајсторски осликан портрет породице и чудесних
ликова који носе тешко
бреме прошлости.
„Она није део приче.
Она је друга половина;
једна је будна, једна сања у
младој ноћи. Она је са
мном, као и увек.”
Одрастајући на имању
својих предака у Велсу, Џонатан Ентони и његова млађа сестра Тео живе у изобиљу, али лишени родитељске
љубави и пажње. Док сами
брину једно о другом, заједно лутају чаробним пределима Ивендона. Изненадна
породична трагедија у њихов дом враћа баку Ив из
Америке, која их брижно
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Промоција књиге „Позорница
са 30 лица”, чији је аутор наша суграђанка Наталија
Скнепнек, одржана је у суботу, 27. септембра, у књижари
„Вулкан” у „Авив парку”.
Књига је издата у едицији
„Вулканчић” и намењена је
деци узраста од осам до десет
година, али је могу користити
и млађи, уз помоћ васпитача
и родитеља.
Ова књига је јединствена на
нашем тржишту по својој
форми. Слова су представљена на шаљив и допадљив начин, у облику кратких монолога у стиху и драмских дијалога. Богате илустрације чине
лепу целину с текстом, а све
то заједно помаже деци да
лакше схвате чему служе слова и које су њихове особине.

Кроз песничке слике и разнолике едукативне садржаје
у књизи деца се ненаметљиво
мотивишу да науче нешто о

азбуци, звучности, месту творбе и природи слова.
– Покушала сам да кроз
игролике садржаје упознам

децу са азбуком на један креативан начин, другачији од
методског поступка који се
често користи у школама, и
да утичем на развој њиховог
говора и сензибилитета језика
– рекла је ауторка књиге.
Наталија Скнепнек је цертификовани породични едукатор. Радила је као драматург у оквиру позоришне групе за децу „Мачак Зорба”, а
тренутно је запослена у хуманитарној организацији „Дечје
срце”. „Позорница са 30 лица”
је њена прва књига.
За илустрације је био задужен Никола Драгаш, илустратор и карикатуриста из Панчева, који је на промоцији окупио око себе велики број деце
из публике и показивао им технике цртања.
А. В.

КОНЦЕРТ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Данијел Маркес наступа у Панчеву
На сцени Културног центра у
понедељак, 6. октобра, од 19 сати, концерт ће одржати врстан
бразилски гитариста Данијел
Маркес. Програм је реализован
у сарадњи с фестивалом „Гитар
арт” и Амбасадом Сједињених
Америчких Држава у Београду.
Улаз ће бити слободан.
Данијел Маркес је дипломирао на Федералном универзитету у Рио де Жанеиру,

где је и магистрирао на тези
„Гитара у Фреву: језик у конструкцији”. Наступао је са чувеним бразилским уметницима инструменталне музике,
као што су Ермето Паскал,
Пауло Моура, Гинга, Карлос
Малта, Робертињо Силва, Зе
Пауло Бекер, Нелсон Фарија,
Жилсон Перензета, Армандињо и други. Са оркестром
„Фрево дијабло” 2010. године

је освојио најзначајнију бразилску награду „Premio da
Musica Brasileira” за најбољи
компакт-диск из области регионалне музике. Одржао је
бројне радионице и предавања на престижним међународним институцијама. Наступио је у преко 40 европских земаља и на многим фестивалима. Имао је и своју
америчку турнеју и наступио

је у свим значајним концертним салама и на фестивалима
у Чикагу, Сан Франциску, Лос
Анђелесу, Њујорку и Филаделфији. Године 2002. освојио
је награду „Premio Maestro
Eleazar de Carvalho” за најбољег солисту, изводећи ВиљаЛобосов „Концерт за акустичну гитару и оркестар” заједно
са Бразилским националним
оркестром.
С. Ћ.
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ЗАВРШЕН 12. „ETHNO.COM”

МУЗИКА КАО НАЈБОЉИ
АМБАСАДОР КУЛТУРЕ
Фестивал окупио
врхунске музичаре
и кроз предавања
и концерте осветлио
феномен звани
world music
Као и претходних година, у
организацији Културног центра Панчева, публика је имала прилику да од 26. до 28.
септембра ужива у аутентичном и изузетно квалитетном
фестивалу „Ethno.com”. Он је
одржан дванаести пут, али је
тек друга година откако је
концепција фестивала промењена и преусмерена ка промовисању world music сцене.
Филип Крумес, уметнички
директор фестивала, рекао је
да му се на овогодишњем „Ethno.com-у” допада то што код
нас долазе бендови који доносе своје наслеђе.
– На овом фестивалу учествују људи који говоре различитим музичким језицима,
али се ти језици савршено
уклапају у једну мултилингвалну комуникацију – изјавио је Крумес.
Откривање нових звучних
простора
Поред музичког дела програма, посетиоци су могли да чују и интересантна предавања.
Прве вечери је Ирина Цвијановић говорила о извођењу у
постмодерном маниру, путујућим концептима, новом
звучном простору Балкана и
многим занимљивим аспектима балканске електронске
музике. Ирина је докторанд
на Интернационалном програму Студије перформанса и
медија на Универзитету „Јоханес Гутенберг” у Мајнцу.
Области њених интересовања
су електронска музика, студије перформанса, студије популарне културе, теорије нових
медија и дигиталне културе.
У концертном делу је први
наступио кларинетиста Ђорђе
Ђумић из Панчева, који је недавно ухапшен код пијаце Каленић у Београду јер је на јавном месту свирао џез. Његовим, можемо рећи, симболички важним наступом отворена је овогодишња манифестација. Потом је уследио концерт оних чије најбоље време
за уметничко изражавање тек
долази – младог тамбурашког
оркестра „Невен” МШ „Јован
Бандур” из Панчева, под руководством Михајла Јовића.
Централни део првог фестивалског дана био је наступ мароканско-мађарског састава
„Шалабан”, који негује традиционалну мароканску музику
у комбинацији са етно-утицајима Европе и Балкана.
Фронтмен бенда Саид Тишити рекао је да музичку инспирацију за своје композиције
проналази у древним јужномароканским традицијама.
Теме песама су из свакодне-

вице, у распону од љубавних
емоција до егзистенцијалних
проблема с којима се данашње друштво сусреће. Наступ
„Шалабана” је почео духовним композицијама зато што,
према мишљењу Саида Тишитија, концерт, као и сваки ритуал, мора да крене полако, у

жно, што те одређује у времену и простору – казао је Драган Ристић, фронтмен групе
„Кал”.
Последње вечери фестивала одржана је промоција
„World music асоцијације Србије” и магазина „Етноумље”,
а након тога и предавање

нерацијама, за разлику од модерне инстант културе за којом се поводе масе младих, а
која има кратак век трајања,
попут пластичне чаше за рециклажу. С друге стране, инструменти као што су ћемане
и гусле носе са собом неку
другу причу.

Бенд „Шалабан” одушевио Панчевце
благом, медитативном ритму.
Публика је невероватно добро
реаговала на тај бенд. Спонтано мрдање у ритму музике на
столицама (што је Саид духовито назвао локалним панчевачким плесом – „chair dancing-ом”) прерасло је у слободно ђускање и до краја концерта велики део посетилаца
је играо испред извођача. То
је заиста била лепа и спонтана слика и добар пример колико за музику не постоје границе.
Гусле као перформанс
Друге вечери публика је
уживала у концертима домаћих састава. Први је наступио млади бенд „Мораитика”
и том приликом промовисао
свој деби-албум „Врата мора”. Према речима композиторке, пијанисткиње и солисткиње бенда Нере Бељански, у основи песама које
они изводе јесте класична
музика са елементима етна и
џеза, а текстови песама су на
непознатом језику. Затим је
концерт одржао „Кал”, урбани ромски састав из предграђа Београда. Музички стил
који је овај бенд креирао западни критичари су назвали
„Rock’n’Roma”.
– То је фузија ромске музике из централне Србије и неких савремених музичких
праваца. Ми смо људи који су
дубоко укорењени у 21. веку,
али притом схватамо да је
идентитет нешто веома ва-

Владимир Никић представио је „Вештину сенчења”

„World music као културни
феномен” Марије Ристивојевић, научне сараднице на Институту за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду.

– Гусле, кроз њих је све речено. То је перформанс и
текст који носи историју. У
њему нема измишљања, нема
ревизије. И мелодија је једноставна у малим интервалима,

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Бити посебан”
Јеленe Трајковић
„Вук Караџић се окрене у
гробу сваки пут кад Иван
Рашић проговори”, почиње
своју (не)свакидашњу исповест Ђука Крстић, напредни основац који обожава српски језик и несрећно је заљубљен у своју
вршњакињу Љубицу. Његов
ривал, поменути Иван Рашић, један је од најјачих
ученика у разреду и врло
спретан у покушајима да
окрене друге ђаке против
Ђуке. Девојчице постају
љубоморне због удварања
Љубици, а дечаци из страха
од Ивана почињу да избегавају главног јунака. Не помажу ни разни поклони које Ђука шаље Љубици... Да
све буде горе, ни ствари
код куће нису идеалне. Међутим, Ђука је борац који
не одустаје од своје љубави,
а Ивану Рашићу почиње да
узвраћа истом мером. Иако
је он паметан, образован и
добар дечак, и трпљење
има границу. А Иван је ту
границу прешао.
Роман „Бити посебан”
кроз низ хуморних и љуп-

ких епизода приближава
читаоцима проблеме с којима се млади сусрећу у доба кад праве вредности губе на значају. Осим тога,
Ђукина борба за Љубицу
носи осећања, страхове и
моралне дилеме какве
имају и одрасли када се заљубе.
Јелена Трајковић је у
свом првенцу успела да
створи оно што многим великим писцима никада није пошло за руком – да напише књигу за све узрасте.

Драги читаоци, издавачка кућа „Лагуна” и „Панчевац”
препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи
у књижари „Делфи” у тржном центру „Авив парк”, у Улици Милоша Обреновића 12.
Два најбржа читаоца који до среде, 8. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање „Шта особу коју волите чини посебном?”, наградићемо по једним примерком књиге „Бити
посебан” Јеленe Трајковић. Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу
преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП
мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Култура и спорт
Милош Савковић,
професор српског

Ђорђе Ђумић је отворио фестивал
– Увек посматрам музику
смештену у одређени културни контекст. Вечерас сам акценат ставила на теоријску
перспективу и проблематична места која се јављају у вези
са овим појмом, и у глобалној
и у локалној перспективи.
Оно што би се могло издвојити као закључак јесте да world
music нема једно значење,
постоји више њих зависно од
контекста, као и то да је музика најбољи културни амбасадор – сматра Марија Ристивојевић.
Она је истакла да се код нас
паралелно користе термини:
world music, традиционална
музика и етно, те да у том
смислу влада права терминолошка збрка.
На самом крају овогодишњег „Ethno.com-а” одржана
је концертна промоција новог
албума нашег суграђанина
Владимира Никића „Вештина
сенчења”. Он је свирао са бендом који су чинили: Дарко
Карајић (лаута), Вартан Баронијан (чело), Акаш Бат (перкусије) и Александар Петровић (дудук) као специјалан
гост. Поред нових нумера,
Никић је извео и неке старије
ствари. Према његовом мишљењу, изворна музика представља ону исконску вредност, запис који се чува у генима и преноси следећим ге-

каква не постоји на планети.
И све то траје, као такво, као
ћупови из времена Египта, не
мења се. И модерни европски
ствараоци позајмљивали су од
етноса, од тога се не може побећи. Највредније у изворној
музици је да је она изрезбарена; оној цивилизацији се дало
да клеше камен а да то пркоси времену. Ми се данас бавимо рециклажом, чашама јогурта. Издавачке куће свакодневно добијају гомилу дискова и бацају их у канту. То
су тоне контејнера које не
вреде ништа. А изворна музика преноси емоцију која те
држи као људско биће и изнад
нивоа животиње – рекао је
Никић.
Публика је пратила овај наступ с потпуном фасцинацијом и одлично реаговала на
емоције које су ови врхунски
музичари делили кроз меке,
ненаметљиве, контемплативне мелодичне звуке. Било је то
изванредно музичко путовање
у прошлост, ка нечему исконском, аутентичном, архетипском и неописивом, за чиме се
трага у сновима.
Одржавање фестивала „Ethno.com” помогли су Град
Панчево, Министарство културе и информисања РС и Секретаријат за културу АП Војводине.
С. Ћирковић

За мене су спорт и култура
подједнако важни и на обе
области се може применити
она латинска пословица да
је у здравом телу здрав дух.
Колико се „дружим” с књигом, толико се и бавим
спортом и пратим спортска
дешавања. Управо због тога
ово је мој избор.
ПЛИВАЊЕ И НАЂА ХИГЛ –
зато што је она вишеструка
српска и европска рекордерка у пливању, шампионка светских купова у Дурбану, Стокхолму и Санкт Петербургу, као и светска
шампионка у дисциплини
200 метара прсно; с тим резултатом је ушла у историју
нашег спорта, између осталог и као прва жена која је
освојила светско злато. Зато
што је Нађа наша Панчевка
и моја кума. Мени је то више него довољно!
КЊИГА „Смрт и њени хирови” португалског писца
Жозеa Сарамага, која говори о природи смрти. Тај но-

ЧИТАЈТЕ

беловац успева да нам својом раскошном имагинацијом, у виду алегорије, па онда и обмотавајући причу хумором, опише однос човека
према вечитом страху –
страху од смрти.
ТЕНИС и Тениски клуб
„Свети Сава”, јер је тренирање деце и дружење с њима за мене драгоцено искуство. На тениским теренима
учимо не само вештине тог
дивног и тренутно веома
популарног спорта код нас
него развијамо и другарство, па смо сви као једна
велика породица.

И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ
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„РЕЗЕРВНИ ПЛАН” ОБЈАВИО СВОЈ ПРВИ АЛБУМ

РОК СТИХИЈА НА ПОМОЛУ
Популарна петорка
креће с промоцијом
првенца „Види шта
ћу ти рећи”

ОЛИМПИЈСКО ДРУЖЕЊЕ

Екипа „Ђурине”
најуспешнија
На платоу испред Градске
управе у суботу, 27. септембра, приређено је „Олимпијско дружење” у организацији Олимпијског комитета Србије и Војвођанске
банке. Главни гост на овој
манифестацији, чији су циљеви развијање такмичарског духа и промовисање
правих олимпијских вредности, свакако је био Владе
Дивац, председник ОКС-а.
Поред нашег прослављеног кошаркаша, присутнима су се обратили и Даринка Миљановић Ока, директорка панчевачке филијале
Војвођанске банке, као и
Александар Фаркаш, члан
Градског већа задужен за
спорт. Они су окупљеним
ученицима четвртог, петог
и шестог разреда панчевачких основних школа пожелели срећу у такмичењу.
Деца су се надметала у раз-

личитим спортским играма
и у квизу знања. За најбољи
тим је проглашена екипа
школе „Ђура Јакшић”, која
је са освојених 85 поена
тренутно првопласирана у
Србији!
До сада су „Олимпијска
дружења” одржана у Крагујевцу и Лесковцу, а у наредном периоду биће приређена и у Нишу и Земуну. Након тога ће основци из ОШ
„Ђура Јакшић”, заједно с победничким екипама из преостала четири града, учествовати у финалном рангирању и борби за награду од
1.000 евра. Тај поклон је
обезбедила Војвођанска банка, а новац је намењен опремању првопласиране школе
спортским реквизитима.
Видео-запис са овог догађаја можете погледати на
сајту www.pancevac-online.rs.
Д. К.

ДВД ДОЛОВО ОБЕЛЕЖИЛО
ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ

Тринаест деценија
постојања
Добровољно ватрогасно
друштво из Долова прославило је у суботу, 27. септембра, велики јубилеј –
130 година постојања. Тада
је приређено општинско
такмичење, уз присуство
бројних екипа из околних
места.
Доловачки ДВД је настао
још давне 1884. године. Током деценија постојања и
хватања укоштац с разним

нама достојно представљао
и редовно освајао највиша
признања.
У години јубилеја чланови ДВД-а Долово организовали су у суботу, 27. септембра, такмичење за све категорије. Након званичног
отварања одржан је дефиле
свих учесника централном
доловачком улицом. Убрзо
су стартовала и надметања,
а за пехаре и медаље се бо-

Након много година дружења
и бављења музиком из хобија,
бенд „Резервни план” снимио
је свој први албум под називом „Види шта ћу ти рећи”, на
коме се налази десет песама,
а изашао је захваљујући концертној агенцији „Long Play”
из Београда. Свој првенац ова
панчевачка група представиће у градовима широм Србије
– у Ковину, Смедереву, Нишу,
Лесковцу, Кикинди, Крушевцу, Врању, Суботици, а 30. новембра и у Дому културе у
Старчеву.
Из љубави према екс-Ју року, петорица другова из детињства окупила су се на лето
2011. године, како кажу – „да
засвирају за своју душу”, али су
убрзо одлучили да се ангажују
око стварања ауторског материјала. Бојан Кошић (вокал),
Владимир Мандић (бас-гитара), Александар Травица (гитара), Бојан Илић (клавијатура)
и Зоран Галовић (бубањ) имали су прилику и да се опробају
на фестивалима као што су „Ex
Yu Rock Fest” у Старчеву,
„Green Days” у Панчеву, „Рок
земљотрес” у Крушевцу, као и
на многим другим.

идеју да бенд назову „Резервни план” дошли су док су
слушали своју прву песму.
– Док смо је преслушавали,
Бојан је устао и самоуверено рекао „Види шта ћу ти рећи, ако
ми посао крене наопако увек
имам резервни план – певаћу”.
Тог тренутка смо знали како ће
нам се звати бенд и први албум
– додао је бас-гитариста.
Песма „Када се пробудим”,
први сингл на албуму, представља једну од девет ауторских нумера и једина је за коју је снимљен спот током марта ове године у дворани „Аполо”. Десета ствар је обрада босанске севдалинке „Кад ја пођох на Бембашу”, а урађена је
као омаж музичкој сцени деведесетих година, када је та
песма била често извођена у
рок аранжману.
Чланови бенда планирају да
до краја 2015. године објаве
Владимир Мандић, који
уједно и пише текстове песама, истакао је да у њима нема
много аутобиографских момената.
– Свака песма вуче неке
корене. Нису то конкретне
ситуације, већ неки моменти
који се догоде, нека секунда
у целој причи која инспирише, неки сан који те подстакне. Све су то фикције, али те
нешто из живота натера да

ХЛАДНО ПИВО
Наш саговорник нам је уз смех препричао једну анегдоту са
свирке у Ковачици.
– Свирали смо екс-Ју обраде, тек долази једна цура и
обраћа се Бокију: „Је л’ може ’Хладно пиво’?”, а Боки ни
пет, ни шест, већ у микрофон каже: „Конобар, дај девојци
хладно пиво!” – рекао је Мандић.

их и напишеш – рекао је
Мандић.
У њиховој музичкој каријери све је кренуло спонтано,
почевши од састајања, свирки, па све до уласка у студио.
Према речима Мандића, по
уласку у први студио група
још увек није имала име, а на

још један албум, а тренутно су
окупирани концертима, јер
имају већ педесетак свирки
заказаних широм Србије.
Имају амбиције да ускоро
крену и с промоцијом у региону, јер поруџбине за диск „Види шта ћу ти рећи” стижу и из
Хрватске.
Ј. Корда

Из Благоевграда, с љубављу
Поред слика, цртежа, костима и
скица Оље Ивањицки и поставке реализоване у оквиру Бијенала уметности, у Народном музеју Панчево од петка, 26. септембра, може се погледати и изложба радова једанаесторо уметника из бугарског града Благоевграда. Реч је о уметницима
који стварају у оквиру групе
„Ангелина и пријатељи”, а њу
карактерише велика отвореност
према сликарима различитих

стилова, техника и поетика.
Окупљање уметника је почело
захваљујући Ангелини Станчевој, професорки на Факултету
уметности „Неофит Рилски” у
Благоевграду. Она и још троје
аутора из Бугарске присуствовали су отварању изложбе под називом „Уважавам свет других”,
што је и мото удружења „Ангелина и пријатељи”.
– На почетку нас је било само четворо. Тренутно група

Сарадња са Аустријом
Циљ – размена идеја
и успостављање
пословних контаката

рило двадесетак женских и
мушких екипа у категоријама јуниора и сениора. Након сабирања бодова највише златних медаља и пехара у своје место су понели
Глогоњци, а за њима нису
много заостајали ни домаћини, Јабучани, Качаревци,
Старчевци и Војловчани.
Председник ДВД-а Долово
Горан Илић није крио задовољство због вештина приказаних на полигонима, као
и због великог рођендана
свог друштва.
Сви који су тог дана били у
Долову, могли су се уверити у
брзину, опремљеност и способности ватрогасаца из панчевачких насељених места.
Н. Р.

Два најбржа читаоца који у петак, 3. октобра, у 13 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу тачан одговор на питање „За
коју нумеру с албума је ’Резервни план’ снимио спот?” наградићемо по једним примерком албума „Види шта ћу ти
рећи”. Добитнике ћемо позвати телефоном како би могли
да дођу и преузму своје награде.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак)
ваш одговор на питање и све то 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.

БУГАРСКИ СЛИКАРИ У ПАНЧЕВУ

ОСНОВАН САВЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

изазовима, а пре свега с ватреном стихијом, кроз ту
организацију је продефиловало много мештана. Данас,
са своја два ватрогасна камиона и потпуном опремом
неопходном за деловање у
случају опасности, доловачки ватрогасци су можда најопремљенији у окружењу.
Годинама су веома ефикасни у гашењу пожара и с
тридесетак интервенција,
како у свом атару тако и изван њега, једно су од најактивнијих друштава овог типа. Поред редовних и непланираних активности,
ДВД ставља акценат и на
рад са својим подмлатком,
који га је на многим такмичењима у протеклим годи-

ПОКЛАЊАМО ДИСКОВЕ

Савет за пољопривреду Сената привреде Србије формиран
је у Панчеву у среду, 24. септембра, на „Алмексовом” пољопривредном добру „Стари
Тамиш”. За председника Савета је изабран др Драган Гламочић, професор Пољопривредног факултета у Новом
Саду, а за његовог заменика
Милан Простран, стручњак за
агроекономију. Ово тело чини
још осам чланова из редова
домаћих стручњака и привредника.
Савет ће радити у склопу
Сената привреде Србије,
основаног на иницијативу
премијера Александра Вучића, а по угледу на Сенат привреде Аустрије. Намера је да
српски сенат буде канал за сарадњу наше привреде с привредама Аустрије и Немачке.

Организатор и домаћин
скупа у Панчеву нису сматрали потребним да о овом догађају обавесте локалне медије,
па је Простран у телефонској
изјави за „Панчевац” рекао
како је на састанку било речи
о томе у којим областима пољопривреде би било могуће
остварити плодотворну сарадњу са Аустријанцима. Додао је
како су први контакти привредника двеју земаља остварени на овогодишњем Међународном пољопривредном
сајму у Новом Саду.
Простран је навео да је у
Панчеву договорено да за наредни састанак Савета његови
чланови припреме предлоге
сектора у којима би требало
започети размену идеја и искустава ради унапређивања
српске пољопривреде, као и
домаћих компанија које би
могле бити пословни партнери аустријским фирмама.
Д. В.

„Ангелина и пријатељи” броји
двадесетак чланова, али нису
сви они из Благоевграда, већ и
из осталих бугарских градова.
Мото групе је „Уважавам свет
других”, а уметници којима је
тај поглед на свет близак, сами су се укључивали у екипу и
она је данас веома разнолика
– рекла је Ангелина Станчева,
професорка модног дизајна
на споменутом факултету.
Изложбу је отворио Детелин Димитров, секретар Амбасаде Бугарске у Београду,
рекавши да је необично видети гостујућу изложбу из друге
земље на којој су представљени радови чак једанаесторо
уметника. Он је такође изразио наду да ће сарадња између

Србије и Бугарске, која је на
свим пољима веома добра,
убудуће бити још боља.
Поставка је веома разноврсна и обухвата таписерије, уља
на платну, цртеже, графике,
дрворезе итд.
– Ова изложба је плод уметничко-пријатељске сарадње бугарских и српских сликара.
Подсетићу да је у априлу на
овом месту била отворена изложба на којој су се представили уметници из Србије, Бугарске и Македоније. Сада смо желели да представимо део екипе
из Благоевграда – рекла је сликарка Снежана Манасић, координаторка ове изложбе.
Радови се могу погледати
до 10. октобра.
Д. К.

У СТАРЧЕВАЧКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

Дечја недеља
Старчевачки Дом културе ће
у наредних десетак дана приредити богат програм, намењен углавном најмлађој популацији.
Најпре ће у четвртак, 2. октобра, од 11.30, у великој сали поменуте установе бити одржана
позоришна представа „Екослав
у акцији”, у изведби Удружења
грађана „Епизодиста” и аматерског позоришта Дома културе.
Исте вечери, од 19 сати, у галерији „Боем” биће отворена изложба слика Владимира Тјапкина под називом „Дигиталне
графике”. Два дана касније, од
13 сати, „Машино позориште”
из Београда одиграће представу „Мој мали пони” у великој
сали Дома културе.

„Дечја недеља” биће реализована почев од уторка, 7.
октобра, када ће деца цртати
кредом на платоу испред Дома културе, од 11 сати. И наредних дана у исто време на
програму су занимљиве активности. Тако ће се у среду,
8. октобра, малишани такмичити у игри „Музичке столице”, сутрадан ће им се у
књижевном сусрету представити Борис Матијевић, у
петак је на реду маскенбал
на тему „Воће и поврће”, а у
суботу, 11. октобра, Никола
Драгаш приредиће креативну радионицу под називом
„Илустрације” у галерији
„Боем”.
Ј. Ф.
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---------------САОБРАЋАЈНА (НЕ)КУЛТУРА ---------------

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

ЦРВЕНО СВЕТЛО ЗА ХИГИЈЕНУ НОСА

ШВЕЂАНИ ВОЗИЛИ
ЛЕВОМ СТРАНОМ

Закон „јачег” и
„увиђавне” комшије
Ђубре из аутомобила
у покрету
Навике се стичу с временом и
тешко их је мењати. У саобраћају је више лоших – оних
што директно утичу на безбедност и оне које нису баш
лепе за око.
Бурек као сувозач
Пушење током вожње је једна
од заступљенијих навика код
наших возача. Код неких људи је паљење цигарете условни рефлекс када седну у аутомобил. Овакве особе се лако
препознају, довољно је да погледате аутомобил: пепељара
је увек пуна, а пепео је у сваком делу кабине, која непријатно мирише. Често се виђа и
бацање пикаваца кроз прозор
или гомила пепела и опушака
на паркингу након пражњења
пепељаре из аутомобила.
Раскрснице са семафорима,
поготову оне на којима црвено
светло дуже време задржава
саобраћај, места су која возачи користе за различите ствари. Жене се најчешће огледају, поправљају шминку... А мушкарци, веровали или не, најчешће чачкају нос. Када се
следећи пут зауставите испред
семафора, обратите пажњу и
уверите се сами.
Доручак за воланом је неизоставна ствар, поготову код
људи који немају времена или

им је посао повезан с вожњом.
Пециво или грицкалице спадају у категорију која је прихватљива, мада има и оних
који се не одричу масног бурека. Са сиром или месом, небитно је; важно је да је исечен
на парчиће како би могао
лакше да се једе из хартије
која заузима почасно место
на сувозачевом седишту.
Како препознати Аустријанца, Немца, Швајцарца, а
како нашег човека који је на
привременом раду у иностранству? Странци сигурно
неће у току вожње бацити кесу
са смећем кроз прозор свог
луксузног аутомобила. Ако се
навике стичу, као што смо већ
рекли, право је чудо како на-

ши људи који бораве у некој
од земаља Европске уније нису научили да је дисциплина
„кеса кроз прозор”, најблаже
речено, одвратна.
Брзи момци и млатарање
рукама
Бахатост и саможивост се можда најбоље огледају у саобраћају. Тако имамо случај
нервозних возача који увек
некуд журе и којима смета
чињеница да поштујете ограничење брзине. У осамдесет
одсто случајева, када имате
таквог возача иза себе, можете очекивати бесомучно коришћење сирене и аблендовање.
Искуснији возачи не обраћају
пажњу у оваквим ситуацијама, док ће се почетници уплашити и под притиском направити грешку.
Најчешће се труби возилима ауто-школа, која су оправдано најспорија. И нервозни,
бахати возачи су морали да
прођу обуку да би добили дозволу и сада могли да се тако
понашају. Изгледа да се лоше
ствари брзо заборављају и да
се они не сећају како су се
осећали док им је неко трубио
на часовима вожње.
Добросуседски односи су
битни, поготову ако живите у
делу града у којем нема довољ-

но паркинг-места испред зграде. Најчешће комшије немају
обзира према другим станарима и свој аутомобил паркирају
тако да заузме два места. Они
други који немају среће и не
пронађу слободан паркинг,
принуђени су да потраже алтернативу у неком пролазу, на
зеленој површини или поред
пута. Комшија који је заузео
два паркинг-места, револтиран
због некултуре станара своје
зграде, најчешће зове паркинг-сервис и пријављује непрописно паркирано возило.
Употреба показивача правца је обавезна и важи за све.
Међутим, постоје и они који су
„јачи” од закона и не употребљавају их. Када се нађете иза
таквог возача или наиђете на
њега на раскрсници, готово сигурно ћете доћи у потенцијално опасну ситуацију. Да ствар
буде гора – као да вам избегавање „саобраћајке” није довољно стресно – следи бурна
реакција возача „јачег” од закона. На „репертоару” су најчешће псовке упућене на рачун породице, махање рукама
и урлање. Није искључено ни
излажење „јачег” из аутомобила како би вам објаснио „неке
ствари” и у пуном светлу показао примитивизам.

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

ОД УВОЗА ДО РЕГИСТРАЦИЈЕ
Средином априла ове године
на снагу је ступио нови Правилник о увозу половних аутомобила у Србију. Према новим
прописима, при увозу половног
возила обавезно је извршити
техничку контролу и испитивање аутомобила. За то испитивање су задужене овлашћене институције, међу којима је и Машински факултет у Београду,
који сарађује са „Ауторемонтом Пивашевић”. Стручњаци
Машинског факултета врше
преглед возила у сервису „Ауторемонта Пивашевић” и након тога целокупну документацију и захтеве за издавање потврда службено упућују Агенцији за безбедност саобраћаја.
Један наш суграђанин је желео да увезе „фијат пунто”. Да
би то учинио, било је потребно
извршити поменуту техничку
контролу. Половно возило које је на техничком испитивању
има и уређај за течни нафтни
гас. Приликом прегледа је
утврђено да мотор не може да
ради на гас. Сервисер задужен
за ТНГ системе је на основу
рачунарске дијагностике констатовао да плински уређај

Страну припремио

Немања
Урошевић

саобраћаја. На одговор односно издавање решења Агенције чека се од недељу до две. Тада се клијент позива да преузме своју документацију.
Све административне послове, као и технички преглед, можете урадити у „Ауторемонту Пивашевић”, који
издаје и регистрационе налепнице. Чињеница да се сви
прегледи могу обавити на једном месту и да неопходну документацију добијате у најкраћем року свакако је препорука да посетите „Ауторемонт
Пивашевић”. Стручно и љубазно особље ће одговорити на
сва ваша питања. Уштедите
време и будите сигурни на путу – закажите преглед.
нема софтвер који је потребан
за рад. Уз помоћ посебног
компјутерског програма сервисер је ручно направио софтвер и „убацио” у сам уређај.
Након тога пажња сервисера усмерава се на цео ТНГ систем. Проверавају се боца,
вентили, црева, испаривач и
дизне. Уколико је неки од поменутих делова оштећен, бива
замењен атестираним, хомологованим делом и тако клијент добија сигурност и поузданост у раду. Када је сервис
завршен, преглед обављају
техничка лица с Машинског
факултета, након чега упућују
захтев Агенцији за безбедност

ОРИГИНАЛНИ ДЕЛОВИ
– ПОУЗДАНО ВОЗИЛО

„Форд” је први произвођач
аутомобила који је отворио
фабрику аутомобила у другој држави. Производња је
почела још 1911. године у
Манчестеру.
У Шведској се возило левом страном пута све до
1967. године, када је закон промењен и становни-

ци те нордијске земље почели су да возе десном
страном.
Годишње се на свету изврши око 900 милиона промена уља у мотору.
Температура издувних гасова болида „Формуле 1” је
1.000 степени.

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

ОПРЕЗ – ЈЕСЕЊИ РАДОВИ

Јесењи пољопривредни радови су у пуном јеку, тако да
су трактори и друге пољопривредне машине чешће
на путевима. Зато опомињемо возаче аутомобила да
обрате пажњу на ове учеснике у саобраћају, али и
пољопривреднике да се понашају одговорно.
Возачи пољопривредних
машина су у обавези да током рада укључе жуто ротационо светло на возилу и да
им светлосна сигнализација
на машини буде исправна,
као и на приколицама. Блато на путу је подједнако
клизаво као и лед, па би
због тога било добро да се
точкови на које се накупила
земља очисте пре изласка
на пут.
Машине с већим точковима односно крампонима
на гумама неретко на путу
остављају велике грумене
земље. Ако путнички ауто-

Искористите прилику, освежите свој аутомобил оригиналним „Фијатовим” деловима по акцијским ценама – до
50% попуста на ауто-делове
за „фијат пунто класик”.
Зашто оригинални делови?
Уградња оригиналних делова је пут до поузданог возила, а самим тим и до веће
безбедности. На тај начин
добијате гаранцију на нови
део, дужи радни век, као и
контролу квалитета.
Акција траје од 29. септембра па до истека акцијских
залиха.

мобил већом брзином налети на такав грумен, у најбољем случају ће оштетити
браник или неки други део
аутомобила. Иако мрежа
атарских путева у нашој
околини није баш развијена, пољопривредницима се
препоручује да их користе
тамо где је то могуће или да
се крећу путевима нижег
ранга.
Возачима аутомобила се
саветује да, нарочито ноћу,
смање брзину кретања и да
пољопривредне
машине
обилазе прописно односно
где је то могуће. Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја, најчешћи
узроци саобраћајних незгода у којима су „учествовале”
пољопривредне машине јесу: неприлагођена брзина,
лоша светлосна сигнализација, непрописно претицање и вожња под дејством алкохола.

Покровитељ стране

013/333-355
www.auto-remont.co.rs
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГОРАНА

ЗНАМЕНИТЕ ГРАЂЕВИНЕ И ЈОШ ПОНЕШТО: БАНАТСКО НОВО СЕЛО (1)

Посета новосељанским
музејима

ОПШТИНА, ЦРКВЕ И БАНКА

Петнаестак панчевачких
основаца је у суботу, 27.
септембра, обишло новосељанске музејске просторе:
спомен-собу, сеоски музеј у
Дому културе, Завичајну
збирку Стевана Ђаконовића
и изложбу старих фотографија у спортској хали. Овај
занимљиви излет, након по-

сете Старчеву и Виминацијуму, организован је у склопу пројекта Покрета горана
и центра волонтера Панчево „Амбијентална настава –
желим да сазнам”, који је
подржао Покрајински секретаријат за образовање.
Младе Панчевце је у спомен-соби дочекао један од
њених оснивача – Илије Баба, од кога су деца слушала
интересантне приче о предметима ишчезлим из употребе и другим изложеним
експонатима, попут ношњи,
старих инструмената, оруђа
и оружја, новина, књига,
старих докумената...

Нешто више о историји новосељанског спорта посетиоцима је говорио управник тамошње спортске хале – Бобан
Проле. Обилазећи изложбу
од око 30 фотографија које
красе ходник спортске хале,
млади Панчевци су сазнали
много тога о успесима новосељанских спортиста на до-

маћим и међународним такмичењима, као и то да из тог
места потичу и два олимпијца – Михајло Миша Димитријевић и Миленко Топић.
На крају ове занимљиве
туре у комшилуку уследила
је посета Завичајној збирци
Стевана Ђаконовића, колекционара који је сакупио и
сачувао бројна сведочанства
о прошлости не само Новог
Села већ и Панчева. Тамо су
приређене нумизматичка и
филателистичка радионица,
па су тако деца могла непосредно да се упознају с тајнама двају занимљивих хобија.
М. Ј.

Највернији печат прошлости
неког места су његове очуване
знаменитости. С обзиром на
то да у панчевачким селима
готово да не постоје никакви
облици музејских простора
који би чували записе из живота у прохујалим временима,
поред преосталих ушорених
сокака и присећања искуснијих мештана, њихову прошлост најбоље осликавају старе грађевине.
Углавном су то цркве, иако
постоји пристојан број других
живописних објеката који у
својим зидовима крију богата
историјскa сведочанства.
„Панчевац” ће у кратким
цртама представити најбитније.
Жељни нових прича о знаменитостима панчевачких села
на територији града Панчева,
упутили смо се магистралним
путем Панчево–Темишвар у
Банатско Ново Село. Тамо су
нам саговорници били Илије
Баба, времешни земљорадник
вичан писању, из чијег пера је
изашло неколико књига о ов-

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац”
организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са
основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати
на то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

Спаса
Овај чупавко је спасен сигурне
смрти захваљујући добром човеку који га је одвео до ветеринарске амбуланте, где је пас излечен након неколико дана
борбе за његов живот.
Сада се потпуно опоравио и у
привременом смештају чека неког
ко ће га удомити. Веома је умиљат
и разигран, прави шмекер, са седо-црном дугом длаком и најдужим трепавицама у региону.

Лана
Тешко повређену минијатурну женку, стару око годину дана, привремено је збринула једна хумана девојка.
Након лечења Лана је
оздравила и у међувремену је
стерилисана, вакцинисана,
чипована и очишћена од паразита.
Ко год је удоми, добиће
захвалног, живахног и веселог псића, који ће га безусловно волети.

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.

www.pancevac-online.rs

дашњим Румунима, и Ивана
Женарију, доктор историје
уметности, која се тренутно
бави црквама из 19. века. На
основу њихових размишљања,
у избор за обилазак старих
зграда у том месту својом импозантношћу ушле су српска
и румунска црква, Месна заједница и некадашња банка.
У актуелном броју биће речи о румунској православној
цркви и згради Месне заједнице, док су преостала два
објекта остављена за наредни.
Зграда Месне заједнице
Од Илија Бабе смо сазнали да
у најстарије новосељанске јавне зграде спада Месна заједница. Реч је о грађевини с
приземљем и једним спратом.
Са средишњег дела крова уздиже се мали торањ, с којег
ватрогасци најлакше могу уочити пожар. Такође, то је место одакле је војска осматрала авионе у време бомбардовања 1999. године, када су се с
њега оглашавале и „чувене”
сирене. Изузев боје фасаде,
нових прозора и улазних врата, зграда није много променила изглед за четврт миленијума постојања.
За годину њене изградње
сматра се 1764. У то време она
је била седиште општинске
власти на чијем челу је био
кнез, а први који је понео ту
титулу је извесни Стоја Јовановић. Са оснивањем Војне
границе 1765. године то место
постаје граничарско, док је поменута зграда постала седиште команде 9. новосељанске
граничарске чете, све до укидања Војне границе 1882. године. У то време месна власт
је пренета на команду чете и
њене официре, али паралелно
с тим, бар формално, постојали су и представници народне

власти. У „постграничарском”
периоду Ново Село је било општина све до шездесетих година прошлог века. У тој згради
се данас налазе Месна заједница, Месна канцеларија са
салом за венчање и Јавно комунално предузеће БНС.
Румунска православна црква
Следећа по старости зграда у
Новом Селу је румунска православна црква, грађена од
1805. до 1809. године. У почетку је то била заједничка
црква за српски и румунски
живаљ у селу, а у њој је негована успомена на Светог Стефана Дечанског. Том краљу
Србије с почетка 14. века била
је посвећена претходна црква,
која је спаљена за време рата
1788. године, током једног
турског напада. До црквеног
раздвајања Срба и Румуна дошло је споразумно 1872. и тада новосељански Срби почињу
себи да граде нову цркву.
Црква је посвећена Светој
Тројици или Духовима, када
се слави Силазак Светог духа
на апостоле, 50. дана после
Ускрса. То је једнобродна све-

тиња са звоником од четири
звона из 1924. године. Црква
је преживела и велику штету
током Мађарске револуције
1848. године, када су спаљена
документа и столови.
У унутрашњости цркве се
истиче иконостас са 34 иконе,
међу којима су Христово рођење и васкрсење и други библијски мотиви, дела Живка
Петровића из Земуна. На зидовима доминирају мотиви
народног фолклора које је
1938. насликао Антонио
Штеф из Ердеља. Треба споменути и две слике новосељанског академског вајара
Ливијуса Балножана (аутора
„белих медведа” у Панчеву).
У склопу цркве, 1870. године учитељ Петар Мијошку
основао је црквени хор, којим
данас руководи наш саговорник Илије Баба с младим колегом Грацијаном Петровићем. У почетку постојања хор
је организовао концерте и балове, а у новије време активан
је на фестивалима и такмичењима код нас и у Румунији.
М. Јовишић и Ј. Филиповић

ТИЈАНА КОЛАРИК, ЧЛАНИЦА СД-а „ПАНЧЕВО 1813”

Јуриш на сениорске трофеје
Недавно је у Гранади за Тијану Коларик, чланицу СД-а
„Панчево 1813”, завршено
једно поглавље у каријери. С
последњим хицем на Светском шампионату окончан је
њен врло успешан јуниорски
стаж, зачињен медаљама и
признањима. После четири
европска првенства, наступ
на највећој смотри стрелаца
дошао је као награда за сав
труд и посвећеност током
претходних девет година. Из
Шпаније се вратила као 12. на
планети у лежећем ставу и 24.
у троставу.
– Бити међу три такмичарке
које представљају своју земљу
на Светском првенству велика
је част, али и одговорност. Задовољна сам постигнутим резултатима, мада увек може и
боље. Ипак, трема и изузетно
захтевно стрелиште су учинили своје. Стрелиште „Хуан
Карлос” је иначе познато као
једно од најнезгоднијих, јер
ветар нон-стоп дува и често
мења правац, што знатно отежава посао стрелцима. Ово је
за мене било једно велико искуство – истакла је Тијана.
Током надметања у лежећем ставу, наша суграђанка је
од 60 метака чак 50 „послала”
у центар, а уз то је имала и десет „деветки”. Током више од
пола меча, тачније до 35 метка, била је на првом месту,
али је онда сплетом околности пала у пласману.
– Почела сам врло добро,
али сам после одређеног времена дошла у временски цајтнот. За последње две серије
није ми остало превише времена, морала да пожурим, а
ситуацију је компликовао поменути ветар који није дозво-

љавао никакво брзање. Морала сам да „нађем” центар у бржем ритму, што у таквим
околностима није било лако,
па сам направила неколико
грешака које овако јака конкуренција не опрашта. То ме је
коштало бољег пласмана, па
можда и медаље. У троставу
сам се такође добро држала,
све до последњег, стојећег става. Ту сам изгубила шест кругова неопходних за пласман у
финале, које је по мени било
достижно – додаје Тијана.
Када се све сабере, била је
то веома успешна сезона за
Тијану Коларик у гађању из
малокалибарског оружја.
– На почетку године зацртала сам циљ, а то је одлазак на
Светско првенство. Сву енергију и мисли сам усмерила ка
томе. Старт је био тежак, пре
свега због лоше финансијске
ситуације у клубу и недостатка
квалитетније малокалибарске
пушке, коју смо морали да позајмљујемо из Београда. Пошто Панчево нема малокалибарско стрелиште, морали смо
често да путујемо у Београд

или Нови Сад, што изискује
много новца и времена. Поред
тога смо имали проблема и с
недостатком муниције, што је

понекад онемогућавало адекватне тренинге. Ипак, успела
сам да досегнем жељени циљ.
Изборила сам се за место у репрезентацији, што је већ само
по себи, у датим околностима,
био велики успех. Тамо сам
дала свој максимум и мислим
да сам оправдала позив селектора. У новембру ме чека турнир у Хрватској, у децембру ћу
наступити на такмичењу у Загребу, а потом и на „Великој
награди Београда”, када ће се
и формално завршити моја јуниорска каријера – додала је
наша саговорница.
Тијана Коларик је доказала
да може да се носи с најбољима. Нема сумње да ће и у сениорској конкуренцији имати
шта да каже.
В. К.

КОНКУРС ЗА НАЈБОЉИ КРАТАК ФИЛМ

Креативност се награђује!
Фестивал кратког аматерског
филма „ИН_ТРЕШ” биће одржан и ове године, а за најуспешније су обезбеђене награде.
Конкурс је отворен до 10. октобра. Од потенцијалних победника фестивала се очекује
само да пошаљу свој ауторски
филм на било коју тему, снимљен фото-апаратом, телефоном, камером... Једини услов
је да назив почиње или се завршава словом Ш. Сви филмови ће бити приказани на завршној вечери фестивала. Аутори могу послати и више од
једног филма, а биће узети у
обзир и они дужи од два минута уколико жири процени
да су посебно (не)квалитетни.

Филмови се могу донети
лично у Дом омладине (Светог Саве 10) сваког радног дана од 9 до 14 сати или и послати (заједно с подацима о
аутору) на имејл bioskopdomaomladine@yahoo.com до
истека конкурса – 10. октобра.
Добитник прве награде
освојиће дигитални фото-апарат и 4.000 динара, друга награда је дигитални фото-апарат и 2.000 динара, а трећа
екстерни хард диск и 1.000
динара. Поред тога, учесници
могу да очекују и пластично
цвеће, непотребне књиге, плакате и много бесмислених
„треш” награда.
С. Ћ.

Четвртак, 2.октобар 2014.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

РЕНО сеник, 1,9 ДЦИ,
2003, власник, регистрован јун 2015. 069/101-9429. (СМС)

ПЕЖО 407, SW, ХДИ, 2005,
на име, панорама кров.
064/508-60-40. (180814)

ЈУГО Темпо, 1996. годиште, регистрован, 330
евра.
064/206-50-29.
(СМС)

ОПЕЛ астра 1.4, бензин,
плин, 2006. годиште, урађени
сви
сервиси.
063/861-42-44. (180850)

ПРОДАЈЕМ урсус 902, у
одличном
стању.
064/183-15-23. (СМС)

РЕНО 5 продајем, 1991. годиште, регистрован, 600
евра. 063/271-843. (180851)

ПРОДАЈЕМ заставу 101,
2003. годиште, плин, 600
евра.
064/186-50-87.
(180685)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени мењачи,
алу
фелне.
064/856-60-65. (180893)

ПУНТО 1.9 дизел, 2003. годиште, власник, нерегистрован, добар, 1.350 евра. Тел.
064/222-36-91. (181033)
ВЕСПА пијађо фри 50 кубика, исправан, продајем
за 200 евра. 064/329-4919. (181047)
ПЕЖО 205, 1987. годиште, повољно. 065/55479-14. (181007)
ФОЛКСВАГЕН поло караван 1.3, 1985. годиште,
тек регистрован, власник,
одлично стање, 600 евра,
договор.
013/354-482,
061/211-83-45. (181021)
ПРОДАЈЕМ тојоту королу
ХЛ,
1990.
годиште.
063/101-33-10. (181075)
ПРОДАЈЕМ кола дачију
соленца комфорт 1.9 Д,
август 2004. 062/297-005.
(181080)
ПЕЖО 607, 2.0 ХДИ,
2002. годиште, кожа,
опрема, фул, тек регистрован. Тел. 064/049-6272. (181112)

МЕРЦЕДЕС 190 E, регистрован, бензин, плин,
могућа замена. 063/89800-82. (181181)

АУТО-КОД кључеви, поправка даљинаца, нарезивање кључева, кључ сервис „Боба”. 065/282-8828. (179002)

ДАЕВУ матиз 2001, регистрован, петорo врата,
1.400 евра. 061/664-3926. (181248)

ЗАСТАВА 101, скала 55 Ц,
1997, 37.000, регистрован
до јуна 2015. године.
064/276-09-72. (180750)

ПУНТО 2001, ЈТД, петора
врата, клима, добар, регистрован,
Панчево.065/367-19-00.
(181237)

АУДИ А 6, 2002. годиште,
караван 1.8 турбо и голф
1.9 ТД, 1998. годиште, караван, хитно. 063/887-0866,
061/641-77-53.
(180773)

ГОЛФ 2, 1.3, бензин,
плин, 1987. годиште, 5 В,
550 евра. 062/628-096.
(181266)

ФОРД фијеста 1.8 ТДИ,
2002, петоро врата, клима, 1.650 евра. 063/265321. (180783)
СИТРОЕН саксо 1.1, 44,
99, плин, тек регистрован, петора врата, металик.
064/176-91-85.
(180883)

ЈУГО корал ин 1.3, 2004,
атестиран плин, власник,
одличан. 064/142-55-93.
(180904)

СУЗУКИ свифт 1999, у
возном стању, потребна
улагања,
350
евра.
013/352-114. (181062)

РЕНО 4, 1.100 цм, регистрован до маја 2015,
плин атест. Тел. 063/320608. (180811)

ПРОДАЈЕМ опел астра
караван, металик сив,
2003. годиште, 2.700
евра, договор. 063/74402-66. (180938)

ХЈУНДАИ аксент 2004.
годиште, клима, 1.5 м3,
регистрован до маја 2015,
хитно.
065/954-95-49.
(181169)

МОТОЦИКЛИ
харли
дејвдисон спортстер 883,
2009, као нов, повољно.
064/508-60-40. (1780814)

ОКТАВИЈА А 5, 1.9 ТДИ,
први власник, 151.000
км, купљена у Србији,
продјем или мењам за
грађевински материјал,
цена 6.000 евра, ауто беспрекоран. 065/533-30-33.
(ф-1972)

ПРОДАЈЕМ хјундаи аксент
1998.
319-754,
061/153-34-61. (1805959)

ПОЛО 2002. годиште, 1.2,
бензин, 3 В, регистрован,
власник. 064/199-24-56.
(181195)

ПРОДАЈЕМ пежо 206, 1.4
дизел, 2003. годиште, цена договор. 063/441-195.
(и)
ЕСКОРТ 88, 1.6, дизел,
повољно, одличан, регистрован, хитно, договор.
061/136-22-19. (181261)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до 400
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (180860)

МАШИНЕ

ПЛУГ двобраздни, 756,
леватор 9 м, фреза копачица, брана, корпа циклон.
063/746-77-80.
(180892)
ПРОДАЈЕМ елеватор Бела црква, исправна, приколица тракторска, мала
једноосовинска, за баштоване, војна. 062/431539. (181091)
ИМТ шпартач точак за
плуг, гуме 18/4/34, ротациону косачицу и спремач.
063/376-302.
(181265)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на Содари.
063/883-54-60.
(180783)
ГАРАЖА
у
центру.
064/866-23-98. (181229)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ
телевизор
плазму 110 х 80, хитно.
064/422-08-25. (180886)
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АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343563,
063/288-278.
(180781)
ПРОДЈЕМ ТВ самсунг,
ЛГ, венус, 21 инча.
064/992-25-68, 013/23673-74. (180960)

ОГЛАСИ
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ПУДЛА патуљаста, штенци, два месеца, очишћени
од паразита, вакцинисани, повољно. 063/841-2577. (180453)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, крека
весо, веш-машину, замрзивач, полован намештај.
064/992-25-68, 013/23673-74. (180960)

РЕМОНТОВАНЕ ТА пећи, као нове, достава,
монтирање, гаранција,
веома повољно. 062/97414-04. (180769)

ПОКЛАЊАМ женку немачког овчара стару три године
с папирима, уз договор.
064/266-84-91. (180968)
ПЕЋ за централно грејање. 331-882. (180990)

НА ПРОДАЈУ пећ на чврсто гориво. Тел. 063/325566. (180788)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ.
063/804-57-99. (180991)
ПРОДАЈЕМ шлајферицу
за паркет, шлајферице за
терацо, дизалицу грађевинску, вибратор за бетон, вагу 500 кг. 064/81030-91. (180822)
НА ПРОДАЈУ двокрилни,
трокрилни ормар и сточић
за
телевизор.
063/159-83-89. (180824)
ПРОДАЈЕМ камену, гранитну коцку 10 х 10 цм.
063/771-55-44, 063/246368. (180875)
АЛФА камин и ремонтоване креке. 064/367-9718. (180877)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3,5 кв,
МК, исправна. Тел. 361247,
065/431-52-76.
(180898)

ПЕРЈАНА јакна шевињон,
нова, црна, Л, увежена.
064/354-69-76. (180917)
ПРОДАЈЕМ пећ за централно грејање термомонт,
40 кв. Тел. 013/377-341,
064/243-86-20. (180913)
АЛФА камин 25.000, крека 60 евра, шпорет суслер
леви, 60 евра. 062/18232-81. (180921)
СТЕПЕНИШТА, хрст, јасен, буква, прозори, врата, израда, монтирање.
063/732-82-16. (180924)
НА ПРОДАЈУ бибер цреп.
063/321-627. (180927)
ПРОДАЈЕМ краву и два
телета. 013/236-73-72.
(180948)

ПРОДАЈЕМ дрво, орах, сечено, радијаторе, боце за
аутогено варење, стаклену
вуну. 013/401-412. (181054)
ТЕПИСИ, ТА пећ, шпорет
електрични, веш-машина, ТВ 54, 60, 72 цм, миксер
за
тесто-месо.
061/631-99-26. (181003)
ГОРЕЊЕ веш-машина, ТВ
нео кућни биоскоп, дигитална вага. 064/174-4668. (181007)
НА ПРОДАЈУ свињске полутке.
013/632-145,
060/500-30-91. (181023)
ПРОДАЈЕМ ловачку пушку особи са дозволом.
060/551-64-50. (181029)
ДВЕ фотеље, очуване,
3.000, писаћи сто са столицом, подесивом, 4.000.
062/847-73-60. (181059)
ХАРМОНИКА клавирна,
80 басова, ројал стандард,
као нова. 062/847-73-60.
(181059)

ТВ половни из увоза, 37,
55, 63 и 72. 348-975,
066/348-975. (181192)
ПРОДАЈЕМ рачунар пентијум
4.
351-592,
065/583-38-53. (181207)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, свих величина, од
2 до 6 кв, гаранција две године. 063/822-41-25. (180779)

ЗАМРЗИВАЧ сандучар
горење и фрижидер обод
Цетиње, повољно продајем.
063/624-923,
013/318-502. (181061)

ЕЛЕКТРО бицикл москони
модел, произведен 2011.
063/743-29-54. (180789)

ПРОДАЈЕМ полован бибер цреп. 063/831-80-69.
(181068)

АЛУ ФЕЛНЕ за ауди 80,15
цола и гуме алу фелне за
мерцедес 124. 063/74329-54. (180789)

ВЕШ-МАШИНА горење,
фрижидерe 145 л, 180 л,
286 л, новија ТА пећ 2,2
кв – 3.5 кв, регал, француски брачни кревет, каучеви, двосед, тросед с фотељама, орман, сто трпезаријски са столицама,
шиваћа, висећи троделни.
Тел.
342-689,
063/861-82-66. (181074)

ПРОДАЈЕМ машину за
прање судова, материјале
танке и штофове на кило
и столове за шивење.
063/434-188, 064/543-2275. (180862)
МЕЊАМ мушки бицикл
преуређен у брзинац за
женски пони. 063/316-6040. (180871)
ПРОДАЈЕМ аутомеханичарски алат, уљану пумпу
с резервоаром за подмазивање свих врста машина. Тел. 401-624. (180833)
ПРОДАЈЕМ казан за
маст,
тучани.
Тел.
062/655-244. (180800)

ПРОДАЈЕМ трајножарећи шпорет, машину багат
јадранка с кабинетом.
013/353-501, 061/273-8421. (180893)
МОЛЕРСКЕ мердевине
3,60 цм и замрзивач горење сандучар, звати после
17 сати .065/226-23-81.
(180895)
МЕСНАТА прасад на продају, могућност услужног клања. 060/444-55-03. (180901)

ПРОДАЈЕМ комплетну
спаваћу собу: два кауча,
две фотеље, регал, регал
за предсобље. Комплетно
бела
техника.
Тел.
062/840-68-07. (180936)
ПРОДАЈЕМ четири козе и
јарца, 300 евра. 061/14335-20. (180955)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 2,5 кв,
ПВЦ прозор 1 х 1,40 м,
врата 60 цм х 2 м. Тел.
063/368-298. (180974)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ШАПУРИНЕ и прасиће
продајем, Пелистерска
24. 064/172-44-10, 372768. (180076)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе. 063/773-45-97, 371568. (181098)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер, шпорет комбиновани,
одлични.
060/180-02-83. (181094)
ПРОДАЈЕМ бицикл са
акумулатором, немачке
производње. 013/315-690,
064/476-39-23. (181127)
ПРОДАЈЕМ металне подупираче, 95 комада.
063/199-74-39. (181148)
ПРЕОСТАЛО, пелет, буква, одличан квалитет.
063/732-28-47. (181068)

МЕСНАТА прасад пиетрен, стална продаја, могућност резервисања клања, печења. Тел. 063/311277. (181102)
ПРОДАЈЕМ јариће, јагањце и прасиће, услуга
клања и достава. 060/32247-42. (181103)
ПРОДАЈЕМ индустријске
шиваће машине ендлерицу петоконац и ибердек
петоконац. 063/801-2715. (181113)

ШАРПЛАНИНАЦ, бирано
штене од три месеца вакцинисано. 013/626-764,
063/745-06-29. (180812)
ВЕШ-МАШИНА, замрзивач и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-0510, 063/703-76-07. (181049)

ПРОДАЈЕМ стојећи замрзивач са пет фијока.
065/250-89-97. (181054)

КОМПЈУТЕРСКИ
сто
плаве боје, с полицама за
ЦД, штампач и др, 50
евра. Тел. 063/270-557.
(181094)

ДВООСОВИНСКА аутошлеп приколица вариант
2004, хидронавоз, стрнац.
064/508-60-40. (180813)
ПРОДАЈЕМ таклене балоне од 55 литара и стару
муљару
за
грожђе.
063/355-932. (180818)
ПРОДАЈЕМ замрзивач,
прозоре и врата улазна
дрвена. 064/241-62-54.
(180821)

ПРОДАЈЕМ тросед, кауче, комбиновани фрижидер, дечја колица, телевизоре, витрину, гарнитуре,
регале, двоседе, ел. шпорет, замрзивач сандучар
400 л, писаћи сто, сто +
шест столица, сто + четири столице, ТА пећи, машину за веш, суђе, мост
регале, тепихе, косачицу,
половне гуме, алу фелне,
разно.
063/107-78-66.
(180906)
ПОВОЉНО радни сто
130/57, пећ на чврсто гориво и пећ на нафту.
062/819-01-09. (180912)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ шестицу, 100 евра. 061/14335-20. (180955)
ПРОДАЈЕМ фрижидер
горење, зармзивач фиокар горење, шпорет, три
рингле бутан и једна је
струја,
кончар.
Тел.
064/167-50-81. (180979)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, 2, 3, 4, 6 кв, достава, монтирање, гаранција. 064/366-57-87, 335930. (180882)
СТАРА цигла, велики
формат, на продају.
064/595-98-01. (181035)

ПРОДАЈЕМ две фотеље,
по 2.000 динара и кауч
4.000. Тел. 013/344-364,
063/727-50-70. (181153)
ПРЕОСТАЛА букова дрва
на продају. 064/357-8208. (181158)
КОМПЛЕТНА опрема за
СТР или месару на продају.
064/853-43-88.
(181169)
ФАСАДНУ жуту циглу продајем или мењам за грађевински материјал, цена
по
договору.
Тел.
065/533-30-33,
или
013/333-033. (ф1972)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи,
свих кв, достава и монитрање.
060/601-27-15.
(181180)
КУПУЈЕМ ТА пећи свих
кв, одлично плаћам.
060/601-27-15. (181180)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, повољно.
061/310-12-59.
(18181)
ТА пећи (2, 3, 4, и 6 кв)
достава, монтирање, гаранција. 061/317-07-67,
013/415-074. (181189)
ПОЛОВАН
намештај,
продаја, столови, столице, каучеви, електрични
шпорети, повољно, обезбеђен превоз. 061/31707-67,
013/415-074.
(181181)
ПРОДАЈЕМ казан за маст
са ложиштем, 80 л и рем
за свиње. Тел. 062/89367-59. (181203)
ПРОДАЈЕМ шпорет на
дрва суслер. 061/685-5402. (181242)

ОГЛАСИ
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КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (181149)

РАСПРОДАЈА намештаја:
столови од 700 динара,
лежај самац 2.500, угаоне
трпезарије 5.000, душеци
и др, могућа оштећења.
064/112-34-60. (181218)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (181215)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње, меснате, око 120 кг,
може полутке. 062/89659-07. (181222)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину.
Мића,
013/346-790, 064/129-7360. (181224)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
долазим на кућну адресу.
064/484-13-76, 061/32204-94. (181264)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи, веш-машине, сушилице, шпорети, плоче и рерне из Немачке. 062/82423-21. (181239)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

НА ПРОДАЈУ регал, компјутер, столице + сто,
дечји кревети, витрине +
комоде, судопера, ТА пећи, шанк, тросед + двосед, сто, дечја соба, ормани, шпорет, веш-машина,
замрзивач, шанк столица,
пластичне столице, тепих, угаона гарнитура.
064/155-38-13. (181250)
ПРОДАЈЕМ повољно алуминијумске радијаторе за
двособан стан. 064/489-4036, 013/251-42-66. (181268)

ПРОДАЈЕМ брачни кревет с душеком, четворокрилни орман, дечју комоду и креветац, ТВ полица, сет сточића, трпезаријски сто и столице
(шест комада), угаону
гарнитуру,
тепихе.
060/331-26-63. (181256)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старе и неисправне
веш-машине,
шпорете, фрижидере, замрзиваче, итд. 061/28748-87. (180743)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, добро
плаћам. 061/137-98-10.
(180769)
КУПУЈЕМ старо, ново перје, замена за лио јастуке.
061/137-98-10. (180769)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи свих
величина, 2 – 6 кв.
063/822-41-25. (180779)

ПОНУДА

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ кућу у Жестићевој, од 88 м2,
на 1.55 ари, 5.00 евра за
мању стамбену + доплата.
0647282-37-99. (178537)
ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци, Ђуре Ђаковића бр. 6.
064/462-70-84. (179609)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
месинг, бакар, старе славине, замрзиваче, вешмашине, фрижидере, акумулаторе, каблове и остали
метални
отпад.
060/521-93-40. (180872)

ПРОДАЈЕМ кућу, Саве
Ковачевића бр. 25, Долово. 263-46-19. (179871)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, свих
величина. 064/366-57-87,
335-974. (180982)

СПРАТНИЦА у Качареву,
200 м2, усељива, недовршена, 5 ари плаца.
063/218-860. (180190)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, старе играчке,
лустере, пенкала, стару пошту и остало. 335-930,
063/705-18-18. (180982)

КУЋА, 10 ари плаца, продајем,
Горњи
град.
064/133-32-02.

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
алуминијум, месинг, бакар, акумулаторе и остало, долазим на позив.
061/211-83-45. (181021)
КУПУЈЕМ ТА пећи, полован намештај и остало покућство.
013/415-074,
061/317-07-67. (181190)

КУЋА за инвеститоре,
фронт 11,7, Книћанинова.
064/668-89-15.
(190098)

ПРОДАЈЕМ кућу, два
објекта, воћњак, струја,
вода, купатило, повољно.
063/155-07-36. (180145)
ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци.
063/749-17-45.
(180312)
МРАМОРАК, на продају
кућа у центру с две стамбене јединице. 062/667691,
013/275-30-86.
(180440)

ПЛАЦ, екстра локација,
Миса, до касарне, 3,42
ара, грађевинска или
слична делатност, на плацу струја и вода, асфалт,
цена фиксна, 26.000 евра,
власник, 1/1. 063/637673. (180744)

ЦЕНТАР, кућа 350 м2 с
пословним простором,
локалима, врт, укњижено.
063/301-073. (180867)
ПРОДАЈЕМ део баште на
Баваништанском путу.
062/392-152. (180858)

НА ПРОДАЈУ два ланца
земље, друга дуж у Лапу.
061/153-64-36. (180765)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље,
Новосељаснки пут, Илирско
поље, код фазанерије. Тел.
064/508-39-80. (180838)

ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена градња, 13 ари. 064/921-0157. (180820)

ТЕСЛА, кућа 100 м2, 4,5
ара,
57.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (180880)

БАЊА Врујци, кућа новија, купатило, укњижена,
продаје, може замена.
064/955-51-85. (180842)
КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, покривена, грађевинска дозвола, 33.000 евра,
договор. 065/258-87-77.
(180847)
ПЛАЦ 10 ари, Новосељански пут, 950 евра ар.
063/719-98-95. (180848)

КУЋА, Банатско Ново Село, 100 м2, 15 ари, реновирана, усељива, доста
зеленила, разног воћа, замена стан.
„Гоца”,
063/899-77-00. (180880)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
грађевински плац, 10 ари.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(180880)
ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици, без посредника.
062/805-63-44. (180881)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ плац, повољно.
064/149-78-63.
(180885)
КУЋА, трособна комфорна, 130 м2, гас, грејање, ајнфор, колски , 4,5 ара.
258-06-47.
(180900)
ЕКО зона, плац грађевински, 6 ари, 3.000 евра,
продајем. 064/276-04-75.
(180908)
ПАНЧЕВО, укњижена,
1/1, двострана, 80 м2
стамбеног, добра локација, реновирање или градња нове , мањи плац, власник.
064/142-30-95.
(180909)

САМОСТАЛНА 83 м2, 7
ари, насеље Мали рит,
5.000. „Ивакс”, 064/37680-83. (180930)
ГРАЂЕВИНСКИ плац, 4,9
ари, Стрелиште, Јоакима
Вујића, власник, 1/1.
063/880-00-63. (180937)
ПРОДАЈЕМ и мењам кућу
у Врњачкој Бањи, за Панчево. 064/026-89-14. (180938)
ЗАМЕНИТЕ вашу стару кућу у граду, за нови стан. Тел.
064/267-71-74. (180943)
ЦАРА Душана, улични
део куће, 17.000 евра, без
улагања,
власник.
063/716-65-46. (180953)
КУЋА на продају, Качарево,
хитно,
повољно.
065/634-86-76.

ОГЛАСИ
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ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, потпуно опремљену, 90 м2, и нову кућу у
дворишту 150 м2, гаража
28 м2, плац 10 ари. Тел.
602-356, звати после 19
сати. (180971)
ПРОДАЈЕМ викендицу с
воћњаком у другом српском пољу, површине 700
м2. Тел. 602-356, звати
после 19 сати. (180971)
ПРОДАЈЕМО спратну кућу, Котеж 2, Краљевачка,
Панчево. Тел. 063/537003. (180981)
КУЋА за рушење, 2,5 ара,
близина Народне баште,
Авива, 28.000 евра. Првомајска. 061/293-16-73.
(18099)

ПРОДЈЕМ нову кућу у
Старчеву, 80 м2, 16,5 ари
плац.
062/885-41-07.
(181051)
ПРОДАЈЕ се улични део
куће у строгом центру,
башта на Новосељанском
путу, 14 ари, 4 ланца ораница у Банатском Новом
Селу. 343-276, 060/33127-02. (181051)
ПРОДАЈЕМ викендицу са
11 ари плаца у „Јабуковом цвету”, крај Дунава
код Банатског Брестовца.
065/250-89-97.
ЦЕНТАР, прометна улица, 10 ари, кућа за бизнис
око 600 м2 180.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(181029)
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље,
прелепа сређена кућа,
180 м2, 2 ара, 95.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(181029)
ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, 400 евра/квадрат, потребна адаптација, договор. 064/902-2880. (181001)
НОВА кућа, 3,4 ара, Скадарска, угао, одмах усељива, 100 м2, поткровље за
рад, сва инфраструктура,
укњижена, може кредит,
договор.
013/373-288,
063/286-125. (181002)
НОВА Миса, 65 м2, поткровље, 23.000, 40 м2, 16.000.
063/377-835. (180983)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у Панчеву, кућа је око
160 м2 + 16 ари плаца.
060/367-38-44. (180920)

СТАРИ црепајски пут, викендица, воћњак, башта
20 ари, легализовано.
063/879-51-40. (180965)

КАРАЂОРЂЕВА, 100 м2, 3
ара, 50.000, Книћанинова
400 м2, 180.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (180930)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, добра локација.
063/879-51-40. (180965)

КУЋА, Скадарска, Кудељарски насип, може замена за стан, власник.
063/700-91-98. (181038)

ПРОДАЈЕМ плац на Старом Тамишу, повољно.
063/870-69-20. (180970)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру Панчева, 130 м2.
062/885-41-07. (181051)

БЛИЗУ Народне баште
140 м2, за адаптирање,
укњижена,
30.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(180930)

2

ГОРЊИ град, кућа 110 м ,
на 5 ари плаца, договор.
063/720-55-66.

2

СТАРА Миса, кућа 110 м ,
5,5 ара, 26.000. „Кров”,
060/683-10-64. (181029)

ПРОДАЈЕМ плац, двориште, преко пута Новог
гробља, 12 ари , повољно.
Тел.
011/349-43-73,
063/789-13-06. (181005)
ЦЕНТАР, на три ара,
56.000, Миса, на 4 ара,
37.000, Горњи град на 7,5
ари, договор. „Лајф”, 317634, 061/662-91-48. (р)
ПЛАЦ код „Млекаре”,
10,4 ара, вода, струја, пут.
064/169-68-54. (181011)
ПЛАЦ 14 ари, може мање, струја, вода, канализација, Охридска, Кудељарац. Тел. 064/850-7131. (181012)
НА ПРОДАЈУ пет ланаца
земље,
преки
пут.
064/526-31-72. (181013)
НА ПРОДАЈУ 114 ари земље, Баваништански пут,
друга дуж. 064/526-31-72.
(181013)
ХИТНО повољно продајем плац, 1/1, власник.
063/286-028. (181020)
НОВА Миса, 35 м2, ТА,
ПР, укњижен. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(181093)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
10,50 ари, објекат, струја,
вода, телефон, укњижено.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (181093)
ПРОДАЈЕМ кућу 370 м2,
три независне јединице,
Јована Гавриловића 13.
064/206-55-57. (181070)
ПАНЧЕВО, центар, кућа
на 3 ара, продајем/мењам.
063/768-96-43.
(181057)

ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарском насипу, 80 м2,
укњижено, 6 ари плац,
хитно, повољно. 060/32247-42. (181103)
ПРОДАЈЕМ 14 ари плаца,
грађевинска зона на Котежу 2. Тел.064/665-89-64,
064/549-08-78. (1781110)
ПРОДАЈЕМ одмах усељиву дворишну кућу у Панчеву.
064/173-05-87,
013/235-48-14. (181105)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, веће квадратуре на 5 ари.
064/248-88-04. (181120)

ПРОДАЈЕМ кућу на 6 ари
плаца, центар. „Весна
два”,
066/937-00-13.
(181144)

КУЋА у Долову, 100 м2, на
продају, намештена, са стварима. 063/600-944. (181193)

ПРОДАЈЕМ кућу за инвеститоре, строги центар.
„Весна два”, 066/937-0013. (181144)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси, два засебна стана, на плацу од 6 ари.
062/844-98-68, 063/440447. (181196)

ПРОДАЈЕМ кућу на 16
ари, Котеж 2, 90.000 евра.
„Весна два”, 066/937-0013. (181144)

СЕФКЕРИН, одлична, 200
м2, 16 ари, 20 м фронт,
22.000. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (181201)

ВОЈЛОВИЦА, Борачка,
кућа 60 м2, плац 5,5 ари,
19.000 евра, без посредника. 069/733-767. (181160)

ХИТНО, Старчево, сређена 50 м2, 5 ари, 23.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (181201)

КУЋА на продају, центар
града, повољно. 063/75606-04. (181151)

ПРОДАЈЕМ њиву 106
ари, тањирачу, 20 дискова.
063/773-87-34.
(181206)

ПРОДАЈЕМ кућу на 5
ари, може замена за стан.
063/777-27-08, 013/355575. (181124)
ПРОДАЈЕМ кућу, Предграђе варош, легализована. 013/315-690, 064/47639-23. (181127)
ПРОДАЈЕМ плац 5 ари,
нова Миса, код Цркве,
повољно. 064/703-34-39.
(181129)
ПЛАЦ 5 ари, Миса, код
Тмушића, може замена за
викендицу. 066/317-632.
(181131)
КУЋА код старе „Утве”,
70 м2, без улагања с мањим плацем, 30.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (181132)
ПЛАЦ у Пелистерској, 15
х 47, 16.000. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(181132)
ХИТНО кућа 140 м2, новоградња, може замена,
Котеж 1, дворишна,
40.000 евра. 062/190-3883. (181140)
ПРОДАЈЕМ кућу с помоћним објектима, Јабучки пут, преко пута сервиса „Пивашевић”. Тел.
064/119-14-22. (181142)

ПОВОЉНО продјем два
плаца на новој Миси код цркве. 063/232-086. (181167)
КУЋА на продају, 130 м2,
14
ари,
Војловица,
45.000, договор. 063/77848-35. (181176)
ХИТНО и повољно део
куће 100 м2, шири центар.
063/286-921. (181173)

ПРОДАЈЕМ један хектар
земље 4 км од центра, 70
м2, стамбени објекат, 60
м2, помоћни објекат,
укњижено, повољно за
пољопривреду-сточарство, индустрију, магацине. 062/267-431. (181216)

ПЛАЦ 5 и 10 ари, поред
Козарачке старе, грађевински,
повољно.
062/830-85-42. (181186)

КУЋА, 140 м2, до прве
плоче, на 6 ари плаца, Кудељарски насип, 7.500
евра, хитно, повољно. 1/1.
Тел.
063/804-07-85.
(181248)

КУЋА спратна на Кудељарцу, са 10 ари плаца,
колски
улаз,
хитно.
061/317-07-67. (18189)

КУЋА 95 м2, 1/1, реновирана, усељива, К. Марка
40, 32.000 евра. Тел.
013/258-00-15. (181248)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ нову кућу,
Стрелиште, може замена
уз доплату. Тел. 063/87069-07. (181259)
КУЋА, Тесла, две стамбене јединице, 4 ара комплетно сређена, може замена.
064/218-15-72.
(181267)

ГОРЊИ град, 4 ара, 90 м2,
усељива, 45.000. 064/39625-32. (181275)

ПОНУДА

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће
за
адаптацију.
064/218-15-72. (181267)
ПЛАЦ на Кудељарацу, 30
ара, 58 м2, њива прве
клaсе,
15.000
евра.
060/077-71-65. (181263)

НОВ стан, 65 м2, и гаражу
у
Таковској
улици.
063/342-220, 063/701-1977. (179712)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
15 ари, комплет папири,
хала, 5 ари. 7.000. „Милка М”, 063/744-28-66.
(181274)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
59, 15 ари, 20.000, Војловица, 78, 2,40, 15.000.
„Милка М”, 063/744-2866. (181274)
СТАРЧЕВО, 90, 4,47,
30.000, Омољица, 48 + 52,
18.000.
„Милка
М”,
063/744-28-66. (181274)
ОМОЉИЦА, 35, 1,34 ара,
8.000, Добрица, 70, 17,
4.000.
„Милка
М”,
063/744-28-66. (181274)
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ПОВОЉНО, хитно, власник продаје укњижен
стан, 57 м2, Стрелиште,
центар, ЦГ, клима, тераса, II спрат. 065/417-0819. (180502)

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ
двособан
стан на Стрелишту,
комплетно реновиран
пре три године, 31.000,
хитно!
062/477-388.
(СМС)

КУЋА 120 м2, 2,65 ара,
Доњи град, реновирана,
53.000 евра. 064/211-6839. (181270)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, без посредника,
укњижен, 52 м2, ЦГ, IV
спрат,
29.000
евра.
063/766-62-01. (179766)
2

2

ТЕСЛА, 51 м + 6 м лођа,
ЦГ, приземље, гаража.
064/668-89-15. (180098)
ПРОДАЈЕМ
трособан
стан 82 м2, Котеж 2, други
спрат, ЦГ, укњижен, власник.
063/830-28-55.
(180219)
2

ТЕСЛА, двособан 62 м ,
терасе, у одличном стању, договор. 013/251-9397. (180369)
СУТОМОРЕ, мењам спрат
куће за стан у Панчеву.
064/145-65-97. (180134)

ПРОДАЈЕМ стан 84 м2, с
три спаваће собе, укњижен,
одмах
усељив.
063/215-844. (180481)
ТЕСЛА, 50 м2, други спрат,
лифт, ЦГ, 31.000 евра.
060/456-04-65. (180635)
СТРОГИ центар, стан 84
м2, укњижен, сређен, ЦГ,
власник, први спрат.
063/760-43-55, 063/74068-93. (180341)

СОДАРА, продајем троипособан стан, сређен, 83
м2, ЦГ, укњижен, договор.
064/482-44-94. (180745)
ПРОДАЈЕМ
трособан
стан на Содари. Тел.
062/112-60-10. (180764)
ПРОДАЈЕМ стан, 60 м2, у
центру, III спрат, ЦГ, без
посредника. 060/350-1085. (180777)ђ

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан с вашим плодоужитком, исплата одмах.
060/332-05-92. (180788)

ЦЕНТАР, двоипособан, 60
м2, ЦГ, нов, ПВЦ столарија. 065/822-48-22. (180853)

ПЕНЗИОНЕРИ, нудим
доживотно издржавање
по најповољнијим условима, пуна правна заштита.
060/332-05-92.
(180788)

ТЕСЛА, хитно продајем
новосређен једнособан, I,
ЦГ, лифт, усељив одмах,
договор,
власник.
060/332-05-92. (180788)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
центар, 30 м2, ТА. Тел.
064/042-94-00. (180790)
СТАН, Тесла, код пијаце,
48 м2, 1.5 адаптиран у
двособна, 2/4 - без лифта,
проверене струје, водне
инсталације, светао, у одличном стању, укњижен,
продајем, одмах усељив.
063/826-97-09. (180737)
ПРОДАЈЕМ стан 59 м2,
центар, хитно, власник.
064/032-06-29. (180849)
ТРОСОБАН стан, центар,
новоградња, трећи, лукс,
укњижен, 66,5 м2, 685
евра. Тел. 061/648-04-51.
(180796)
ПРОДАЈЕМ
трособан
стан, 64 м2 + 6 м2 тераса,
комплетно реновиран,
лифт, Стрелиште, преко
пута Микине школе,
36.500 евра. 069/214-4149. (180837)
ТЕСЛА, гарсоњера 26 м2,
18.000; једнособан, I, сређен, 22.000. „Тина РС”,
060/709-72-99. (180840)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан 61 м2, велико двориште, гаража. 064/938-4199. (180869)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, нов, ПВЦ столарија, ЦГ на струју, цена по
договору. 065/822-48-22.
(180853)
ЦЕНТАР, једноипособан,
нов,
екстра
сређен.
065/822-48-22. (180853)

ЦЕНТАР, троипособан,
88 м2, ЦГ, нов, ПВЦ столарија. 065/822-48-22.
(180853)

ТЕСЛА, мањи двособан,
44 м2, 26.000, 50 м2, I, ЦГ,
31.000. „Гоца”, 063/89977-00. (180880)

ТЕСЛА, станови у изградњи, разних структура,
екстра сређени, ЦГ.
065/822-48-22. (180853)

КОТЕЖ 2, двособан, 60
м 2,
леп
реновиран,
38.500, II, ЦГ. „Гоца”,
063/899-77-00. (180880)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан, Котеж 1, за мањи
без
посредника.
061/164-53-41, 061/16453-41. (180879)
ЦЕНТАР, 60 м2, комплетно реновиран, трособан,
49.000. „Гоца”, 063/89977-00. (180880)
ЛЕЊИНОВА, 64 м2, трособан, лифт, ЦГ, 43.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(180880)
КОТЕЖ 2, трособан, 74
м2, II, ЦГ, двостран,
47.000. „Гоца”, 063/89977-00. (180880)
2

СОДАРА, трособан, 67 м ,
II, ЦГ, 38.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (180880)

КОТЕЖ 2, 58 м2, двособан, хитно, 31.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(180880)
ЦЕНТАР, 45 м2, 22.000,
центар 42 м2, нов, 28.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(180880)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80 м2, лифт, ЦГ, двособан,
35.000. „Гоца”, 063/89977-00. (180880)
ПРОДАЈЕМ, Тесла, I, ЦГ,
двособан, 51 м2, сређен,
терасе, 35.000. „Ковачевић”,
060/505-10-50,
064/317-91-30. (180878)
ПРОДАЈЕМ, нова Миса,
једнособaн, 33 м2, приземље, тераса, 20.500. „Ковачевић”, 060/505-10-50,
064/317-91-30. (180878)

ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,
нов, 44 м2, једноипособан,
I, ТА, тераса, двособан,
VIII, хитно, 20.500. „Ковачевић”, 060/505-10-50,
064/317-91-30. (180878)
ПРОДАЈЕМ, Тесла, једноипособан, приземље, ЦГ,
48 м2, 29.500. „Ковачевић”,
060/505-10-50,
064/317-91-30. (180878)
АГЕНЦИЈА „Ковачевић”,
велики избор станова
свих структура. 060/50510-50. (180878)
ТЕСЛА, хитно продајем
двособан стан, усељив одмах, власник. 060/01149-52. (180925)
Тесла 41 м2, I, 27.000, 53
м2, I, TA, 32.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (180930)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, ЦГ,
II, 26.000, дворишни,
13.000. „Ивакс”, 064/37680-83. (180930)
ПРОДАЈЕМ гарсоњњеру,
30 м2, Тесла, ЦГ, први
спрат, клима. Тел. 332-558,
061/130-13-24. (180942)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ХИТНО продајем дворишни стан због селидбе, 46
м2, Димитрија Туцовића
16, договор, повољно.
065/632-17-07. (180941)
СТРЕЛИШТЕ,
центар,
стан од 50 м2. Тел.
064/267-71-74. (180943)

СТРЕЛИШТЕ, 66 м2, двособан, III, 32.000, једноипособан, 23.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(181015)
ТЕСЛА, 40, I, тераса,
26.500, двособан, одличан, 29.500. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(181015)

НОВА Миса, једнособан
од 30 м2. Тел. 064/267-7174. (180943)

СТРОГИ центар, 65, двоипособан, ЦГ, 46.000, гарсоњера, 12.500. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(181015)

ЦЕНТАР, двособан, 56,
38.000, трособан 84, I,
65.000, улично 45 ,
14.000. „Јанковић”, 348025. (180947)

ПРОДАЈЕМ хитно, Тесла,
трособан, ЦГ, X, 66 м2, тераса, 30.000. „Ковачевић”,
060/745-05-75.
(181014)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80, 39.000, двособан, 56,
30.000, једноипособан,
23.000. „Јанковић”, 348025. (180947)

КОТЕЖ 2, двособан, 57,
29.000, Тесла двособан,
53, договор, гарсоњера,
26, 20.000. „Јанковић”,
348-025. (180947)

ПРОДАЈЕМ
двособан
стан, 56 м2, Стрелиште.
062/834-71-99. (181020)

ЦЕНТАР, двособан, 58 м2,
III, ЦГ, 39.000. „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(181034)
ВЕЛИКИ избор дворишних станова на свим локацијама. „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(181034)

ХИТНО, Содара, 58 м2,
ЦГ, III, усељив одмах,
укњижен.
319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(181093)
ХИТНО, Котеж 1, 58 м2,
ЦГ, III, Радова зграда.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (181093)

КОТЕЖ 1, нова гарсоњера, 26 м2, ВП, ЦГ, 19.000,
Стрелиште једноипособан, 23.000. „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(181034)

СОДАРА, двособан, ЦГ,
II, укњижен, усељив.
32.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (180999)

СТАН у војним зградама,
62 м2, паркинг, власник.
064/153-15-10. (181048)

ТЕСЛА, једноипособан,
новија градња, 38 м2, III
спрат, ЦГ, усељив, сређен, 26.000. „Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(181132)
КОТЕЖ 2, двособан, 60
м2, ВП, ЦГ, усељив,
30.000. „Олимп”, 351061,
063/494-898.
(181132)
СТРЕЛИШТЕ, комфоран
двособан, 60 м2, VI спрат,
ЦГ,
сређен,
усељив,
35.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (181132)
СТРОГИ центар, једнособан, 30 м2, III спрат, ТА,
лифт, усељив, 25.000.
„Олимп”,
361-051,
063/494-898. (181132)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 41 м2, ВП, ЦГ, усељив, 23.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01. (181132)
ЦЕНТАР, једноипособан,
43 м2, III спрат, ЦГ, новија
градња,
30.500.
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (181132)
СОДАРА, једнособан, 31
м2, ВП, ЦГ, усељив,
22.000. „Олимп”, 351061,
064/234-36-01.
(181132)

ДВОСОБАН стан, 52 м2,
приземље, центар, мењам
за већи са мојом доплатом.
064/354-69-94.
(18170)
СТРОГИ центар, 75 м2, II,
ЦГ, лукс, укњижен, власник. 064/188-42-64.
СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, 59 м2, двособан,
зграда киндер. 063/10294-45. (171194)
ХИТНО, Котеж 1, Булевар, гарсоњера, I, ЦГ,
17.500. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(181201)
ЖАРКА Зрењанина, трособан, 64 м2, III, ЦГ,
лифт, 36.000. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901.
(181201)
СОДАРА, леп двособан,
57 м2, лифт, ЦГ, 34.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (181201)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2, тераса, леп, ВП,
27.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(181201)

СОДАРА, двоипособан,
65 м2, II, ЦГ, 44.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (180999)

ПРОДАЈЕМ
трособан
стан, 80 м2, у војним зградама, Г. Димитрова, комплет реновиран. 062/88541-07. (181051)

СОДАРА, трособан, 83 м2,
ЦГ, VII, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(180999)

ПРОДАЈЕМ
трособан
стан, без грејања, на Тесли, други спрат. Тел.
064/700-13-40. (181053)

ТЕСЛА, једнособан, 30 м2,
ЦГ, потпуно сређен, VII,
20.000. „Олимп”, 351061,
064/234-36-01.
(181132)

СВЕТОЗАРА Милетића,
једнособан, 32 м2, I, 750
евра/квадрат. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (180999)

КОТЕЖ 2, двособан, 52
м2, I, реновиран, 40.000,
једноиопсобан, 48 м2, VI,
реновиран,
35.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(181029)

МАЊИ једнособни, укњижен, у близини Дома војске, продајем без посредника.
063/194-19-56.
(181097)

СТАН, Тесла, 61 м2,
28.000 евра, X спрат. Тел.
061/664-39-26. (181248)

СТАН, 53 м2 и 68 м2, новоградња, локација П. Чарнојевића и М. Југовића.
060/661-05-79. (181086)

КОТЕЖ 2, двособан, III,
комплетно реновиран,
39.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (181858)

БЕЗ посредника два преостала нова стана у згради,
на III спрату, од 46 и 69
м2, близу центра, грејање
гас.
064/049-62-72.
(181112)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
гарсоњеру на Стрелишту,
30 м2, за већи, моја доплата.
064/218-15-72.
(181267)

ПРОДАЈЕМ
двособан
стан 57 м2, центар Стрелишта, први спрат, без
посредника. 062/844-5059. (180949)

НОВО, гарсоњера, 25 м2 ,
17.000, једнособан 38 м2,
23.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (180999)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
Београд, 92 м2, III спрат,
усељив. 063/856-74-02.
(181009)

СОДАРА, 71 м2, ЦГ, X, није задњи, усељив, ПВЦ.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (181093)

ТЕСЛА, 3.0, II, ТА, сређен, продјем/мењам, за
мањи, хитно. 064/112-4078. (181028)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 26
м2, I, тераса, 19.500.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (180999)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан, 56 м2, нов у Идвору,
10 ари плац, замена за локал у Панчеву или стан.
063/887-26-29. (181010)
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ВОЈНЕ зграде, двоипособан, 67 м2, I, ЦГ, хитно,
46.500. „Гоца”, 063/89977-00. (181084)

ПРОДАЈЕМ
двособан
стан, Котеж 2, цена повољна, одмах усељив.
Тел.
063/800-28-61.
(181044)

ТЕСЛА, продајем двособан стан, 62 м2, ЦГ, п. власник, договор. 065/56942-62. (180958)

ТУРСКА глава, трособан,
ЦГ, III, 36.000, Содара,
једнособан, ТА, 24.000.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (180477)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 2, одличан трособан, III, сунчан, 45.000,
трособан, 85 м2, IV, екстра,
53.000.
„Кров”,
060/683-10-64. (181029)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
IV, TA, 26.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (180999)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, ВПР
+ тераса, укњижен, усељив, повољно. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(181093)

МАРГИТА, угао Карађорђеве 33 м2, I, гас, 23.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (180999)

ТЕСЛА, сређен двособан,
договор, једнособан, I,
ЦГ, 24.500, и 73 м2, IV,
ЦГ, 37.000. „Лајф”, 317634,
061/662-91-48.
(180477)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, II, ЦГ, 27.500, једнособан, сређен, 23.000.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (181034)

СОДАРА, прелеп 80 м2, с
гаражом, 54.000, салонски 114 м2, ЕГ, II, 70.000.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (180477)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, TA, сређен,
30.000. „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(181034)

КОТЕЖ, 47 м2, једнособан, тераса, 26.000, 35, I,
24.500. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (181015)

КОТЕЖ 2, двособан, 58
м2, ВП, ЦГ, 31.000. „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (181034)

ЦЕНТАР, дворишни стан,
укњижен, леп, повољно,
13.000 евра. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(181093)
КОТЕЖ 2, 58 м2, ЦГ, I, поглед на тихој страни. 319446,
064/130-38-29,
„Трем”. (181093)

НОВА Миса, 78 м2, сређен, 36.000, 107 м2,
39.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (180999)

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2, у
дворишту,
договор.
061/721-12-56. (181030)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, ЦГ,
I, усељива, повољно. 319446,
064/130-38-29,
„Трем”. (181093)

ТЕСЛА, једноипособан,
новија, V, тераса, усељив,
26.000. „Кров”, 060/68310-64. (181029)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 12 +
8 м2, реновирана, комфорна, 9.000. „Јуричан”,
346-737. (181058)
ПРОДАЈЕМ на Тесли трособан
суперкомфоран
стан, 80 м2. 063/770-4555. (4580)
СТАН 46 м2, сређен, реновиран, Котеж 1, ЦГ, власник.
013/347-684.
(181077)

ПРОДАЈЕМ сређен леп
трособан, Мике Петровића Аласа, хитно. „Весна
два”,
066/937-00-13.
(181144)

ПРОДАЈЕМ
трособан
стан, завршна фаза изградње, 1,5 ар плаца.
013/341-789.
КОТЕЖ 1, 66 м2, IV, ЦГ,
35.000, замена за мањи.
063/115-38-50. (18128)

НОВИ станови, 52 м2, Тесла 18.000 евра, центар
21 м2, ЦГ, 12.500 евра.
062/160-94-76. (181271)
ЦЕНТАР, ново, укњижено, гарсоњера 24 м2, једнособан, 37 м2, 37 м2 + галерија. Власник. 063/208352. (181272)

МИСА, ПР + пот. 45.000,
I, 100, одличан, 42.000.
„Милка М”, 063/744-2866. (181274)
ЦЕНТАР, III, 52.000,
35.000, Котеж, IV, 59,
38.000.
„Милка
М”,
063/744-28-66. (181274)
ЦЕНТАР, угао, I, 48,
35.000, Г. град, 81, 2 ара,
30.000.
„Милка
М”,
063/744-28-66. (181274)

ДОЊИ град, 24, 12.000,
Стрелиште, 28, 12.000,
центар, 28, 13.000. „Милка М”, 063/744-28-66.
(181274)
КОТЕЖ 1, IV, 53, 30.000,
Стрелиште,
III,
53,
29.000.
„Милка
М”,
063/744-28-66. (181274)

НОВА Миса, двоипособан, II, ЦГ, 70 м2, сређен,
38.000.
„Мустанг”,
069/226-65-81. (181072)

СОДАРА, двоипособан,
II, 65 м2, ЦГ, 39.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (181152)

СТРЕЛИШТЕ,
центар,
трособан, 80 м2, VI,
42.000. „Нишић”, 362027,
064/206-55-74.
(181231)

САМАЧКИ, II, 14.000,
центар, 32, II, 25.000.
„Милка М”, 063/744-2866. (181274)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, I, ЦГ, хитно, 18.000.
„Мустанг”, 069/226-6581. (181072)

ЦЕНТАР, Карађорђева,
дворишни стан, 50 м2, ТА,
25.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(181152)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII, лифт, договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (181231)

СТРЕЛИШТЕ, ВП, 28 +
тераса, 19.000, Г. град, 22,
нов, 18.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (181274)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2, ВП, ново купатило,
26.000.
„Мустанг”,
069/226-65-81. (181072)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, II,
27 м2, ЦГ, 17.500. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (181152)

КОТЕЖ 2, 79 м2, IV, ЦГ,
брзо усељив, V, 45.000,
договор. „Нишић”, 362027,
064/206-55-74.
(181231)

СТРЕЛИШТЕ,
I,
42,
23.000, ПР, 60, 28.000.
„Милка М”, 063/744-2866. (181274)

ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, III, ЦГ, леп распоред, 36.000. „Мустанг”,
069/226-65-81. (181072)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати
ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ,
ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да
је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са
Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без
права клијента на надокнаду трошкова.

ПРОДАЈЕМ леп једнособан у центру, 22.000 евра.
„Весна два”, 066/937-0013. (181144)

ДВОСОБАН, 58 м2, лифт,
централно грејање, трећи
спрат, Содара. 069/34279-50. (181272)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55 м2, IV, ЦГ, комплетно
реновиран, 31.000, договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (181231)

ЦЕНТАР, двособан, 51 м2,
I, TA реновиран, 37.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (181152)
СТРЕЛИШТЕ, Вељка Влаховића, трособан, ЦГ, VI,
39.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(181152)
СОДАРА, једнособан, II,
33 м2, ЦГ, 25.000. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (181152)
СТАН у центру, 76 м2, ТА,
II спрат, плус, поткровље
100 м2, 47.000. 064/65112-44. (181152)
ТЕСЛА, једноипособан,
48 м2, сређен, одмах усељив, ЦГ, без посредника,
власник.
063/208-017.
(181139)
НОВ, неусељен стан, Тесла, код пијаце, 37 + 12 м2
галерија, дуплекс, једнособан + галерија, леп и
миран крај, квалитетна
зграда, IV, нема лифт,
19.500, без посредника.
065/567-56-78. (1811147)

ЦЕНТАР, робна кућа,
двоипособан, 63 м2, две
терасе, 45.500, договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (181231)
СТРЕЛИШТЕ,
центар,
двособан, 57 м2, II, ЦГ,
добра зграда, 32.000, договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (181231)
КОТЕЖ 2, двособан, 58
м2, ВП, тераса, укњижен,
31.000. „Нишић”, 362027,
064/206-55-74.
(181231)
ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА, ВП, укњижен, договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (181231)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 м2, VIII, ЦГ, уредан,
27.000. „Нишић”, 362027,
064/206-55-74.
(181231)
ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија градња, 29.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(181231)

ПЕПЕЉАРЕ,
II,
58,
35.000, 7. јули, 36, 18.000.
„Милка М”, 063/744-2866. (181274)
КОТЕЖ 1, VI, 71, 45.000,
Тесла, II, 48.000. „Милка
М”,
063/744-28-66.
(181274)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБАН
намештен/полунамештен
стан, у центру (ширем)
Панчева. Тел. 061/69260-65. (СМС)
КУПУЈЕМ стан, једнособан, двособан, исплата
одмах.
060/745-05-75.
(180878)
КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (181152)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан, комплетно намештен стан, у
центру, ЦГ, интерфон,
кабловска ТВ. 120 евра.
Усељив одмах. 060/33133-24. (СМС)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, леп, нов, повољно.
064/228-53-86. (СМС)
ИЗДАЈЕМ трособан ненамештен, центар, први,
ЦГ,
клима,
тераса.
063/221-258, Светлана.
(179203)
КОД Стоматолошког факултета једнособан намештен.
064/386-55-96.
(179904)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1. 013/319-283,
064/073-07-20. (180346)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен стан, Котеж
2. 064/288-00-91. (180311)
ИЗДАЈЕМ повољно стан у
кући, ЦГ, Стрелиште,
близу „беовоза”. 361-872,
063/219-532. (180521)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан. Тел. 066/631-31-80.
(180300)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештену гарсоњеру у
центру са ЦГ. 064/507-0084. (180742)
ИЗДАЈЕМ двособан стан с
грејањем на Стрелишту.
Ул. В. влаховића. Тел.
372-350. (180757)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
реновиран двособан стан,
ПВЦ столарија, ламинати, ЦГ, клима, телефон,
кабловска,
гаража.
060/886-75-29. (180759)
ИЗДАЈЕМ намештену собу с употребом кухиње,
купатила, самцу, ученику.
064/090-11-28.
(180760)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен једнособан у центру.
064/422-08-25.
(180786)
ИЗДАЈЕМ стан, одвојена
струја, вода, 100 евра.
060/034-21-84, 013/342184,
по
договору.
(180787)

ОГЛАСИ
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ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЕЈМ
једноипособан стан на
Содари, 46 м2, сређен, одмах усељив. Тел. 060/03723-79,
013/372-379.
(180852)

ИЗДАЈЕМ, Котеж 2, стан
54 м2, високо приземље,
централно грејање, повољно. 064/208-91-21,
013/325-343, 013/235-4956. (180973)

САМИЦИ издајем намештен стан код хотела „Тамиш”, кабловска, интернет.
064/351-15-52.
(180861)

ИЗДАЈЕМ стан у кући, 45
м2, женским особама због
баке.
061/885-11-04.
(180989)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан 40 м2, нова Миса, засебан улаз. Тел. 062/14849-93. (181067)
ИЗДАЈЕМ стан у Карађорђевој 2, Панчево,
спрат X, 41, 43 м2. Тел.
065/891-27-64. (181073)

ИЗДАЈЕМ трособан полунамештен стан, 80 м2,
Војвођански булевар, први спрат, ЦГ, клима, телефон, интернет, кабловска. 064/242-20-25. (и)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан. 062/431-774,
355-575. (181121)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, комплетно, клима,
грејање. 063/808-40-63,
061/613-39-13. (181124)

ДВОСОБАН намештен,
Котеж 1, трособан празан
дворишни, центар, реновиран.
061/225-16-43.
(181076)

ИЗДАЈЕМО трособан намештен стан, грејање,
клима, посебан улаз,
спрат, Миса. 060/357-8221. (181126)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
40 м2, ЦГ, једноипособан,
полунамештен. 063/436778. (180874)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан у центру града,
ЦГ.
064/292-42-45.
(181078)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Стрелишту.
Тел.
064/154-91-21.
(180896)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан у строгом
центру.
063/466-347.
(181084)

ЈЕДНОИПОСОБАН, полунамештен,
Содара,
централно, клима, двособан центар, ТА, клима.
066/412-723. (181130)

ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру,
одвојена струја, вода, 60
евра.
060/034-21-84,
013/342-184. (р)

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан.
061/153-07-43.
(180891)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру са
централним грејањем на
Тесли, ученику или ученици.
251-28-80.
(180897)
ИЗДАЈЕМ мањи двособан
стан, намештен, на Стрелишту. 062/847-12-97.
(180899)
ТЕСЛА, код Авива, двособан комфоран, екстра,
издајем. 069/235-34-96.
(180829)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Котеж 2.
063/150-37-49. (180831)
ИЗДАЈЕМ стан, кућу,
близу бувљака. 064/92357-61. (180836)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан с двориштем, ненамештен и једнособан полунамештен, спортски
центар,
нова
Миса.
064/363-60-03, 013/615516. (180845)
КОМФОРАН стан, 30 м2,
ненаметшен, Стрлеиште,
депозит
обавезан.
064/226-67-31, 251-9603. (180846)
ИЗДАЈЕМ намештен мањи стан са централним
грејањем
у
центру.
064/010-50-69, 013/347582. (180797)

ИЗДАЈЕМ стан, 44 м2,
Гундулићева 2, Стрелиште, с грејањем, 100 евра.
064/612-62-18. (180863)
ИЗДАЈЕМ нов двособан
стан
близу
центра.
061/191-13-77. (180867)
ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан у центру
Стрелишта, први спрат,
ЦГ.
063/747-80-64.
(180870)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан. 065/222-8197. (180911)
ИЗДАЈЕМ празан стан, 56
м2, у центру иза нове поште, са ЦГ. Тел. 064/35717-36. (180195)
ИЗДАЈЕМ намештену собу, са засебним купатилом
и
телефоном.
064/506-18-77 (180918)

ИЗДАЈЕМ једноипособан,
строги центар, ЦГ, реновиран, намештен, 35 м2.
063/804-12-72. (180947)
ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру,
празну или намештену,
Котеж 2, ЦГ, Стевана Шупљикца. 063/868-98-32.
(180935)
ИЗДАЈЕМ спратну кућу,
130 м2, на Котежу 2.
063/350-541. (180554)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, полунамештен
са ЦГ. 061/150-43-17.
(180952)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру,
самцима. 065/353-07-57.
(180763)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Котеж 1,
ЦГ.
063/164-61-70.
(180808)

НЕНАМЕШТЕН двособан, строги центар, ЦГ,
тераса, 140 евра. 301-165.
(180768)

ИЗДАЈЕМ стан у Панчеву.
Тел.
258-04-45.
(180813)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 1, код кружног
тока, ПВЦ, чисто, окречено.
064/347-98-78.
(180950)

ИЗДАЈЕМ стан једноипособан, леп, Котеж 2, Војвођански булевар. Тел.
231-56-00, 060/331-5600. (180815)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан у згради, ТА
пећ, Содара. 064/950-2340, 013/344-167. (180775)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Котеж 1.
Тел. 370-032, 064/214-4179. (180793)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
гарсоњеру, Тесла, намештена. 064/861-22-59,
064/169-54-99. (180993)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
57 м2, на Котежу 1, полунамештен, са централним
грејањем, звати после 16
сати.
069/369-52-77.
(181031)
ТРОСОБАН, строги центар, други спрат, телефон, клима, грејање, ненамештен. 064/280-6053. (181036)
ИЗДАЈЕМ
комфоран
стан, 73 м2, Котеж 2, други спрат. 060/488-38-15.
(181046)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
дворишни стан са грејањем.
065/250-89-97.
(181054)

ГАРСОЊЕРА, намештена, ЦГ, први спрат, близина пијаце, повољно. Тел.
064/992-91-61. (180798)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, празан.
063/232-805, 065/640-1704, 371-506. (180770)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан 37 м2, Котеж 2. Тел.
626-730. (180995)

МАЊИ намештен стану
центру за ученике или
студенте. Тел. 063/617190,
013/370-565,
064/558-14-71. (180976)
ИЗДAЈЕМ једноипособан
стан и гарсоњеру, намештено, центар, грејање,
ТА.
061/131-79-04.
(180967)

ИЗДАЈЕМ трособан ненамештен стан, без грејања,
преко пута „Диса”, други
спрат.
064/700-13-40.
(181053)
ИЗДЈЕМ двособан намештен стан у кући, засебан
улаз, струја, кабловска,
клима. Стара Миса, Козарачка 31. 013/377-948,
064/500-94-26. (180998)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, дворишни, празан,
центар. Тел. 318-123.
(181008)
ЦЕНТАР, издајем намештену собу. 063/761-0356. (181017)
ИЗДАЈЕМ брачном пару
једнособан ненамештен
стан, 45 м2, у згради, у
центру Стрелишта, 100
евра, месечно + депозит.
Тел. 362-274. (181022)
ИЗДАЈЕМ двособан новонамештен стан, Котеж 2,
III,
лифт,
усељив.
063/265-314. (181025)
ЈЕДНОСОБАН, полунамештен стан на Содари,
ЦГ, 100 евра, звати после
16 сати. 064/111-08-68.
(181065)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
кабловска, интернет, ТА
грејање, термоизолација,
повољно. Тел. 378-093.
(181085)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан на Стрелишту, у
Улици Вељка Петровића
5, III спрат, 45 м2, ЦГ, ненамештен. 064/355-9159. (181089)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан
на
Стрелишту.
062/891-72-56. (181111)

У ЦЕНТРУ намештен, мањи стан издајем, кабловска, ТА. 063/742-14-27,
063/347-701. 818115)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Тесли, ЦГ,
клима. 064/610-52-38.
(181108)

ПРАЗАН двособан стан за
издавање, на дуже, Стрелиште. 064/267-45-05.
(171133)

ТРОИПОСОБАН полунамештен или ненамештен
квалитетан стан, 80 м2,
код Болнице. 064/410-0585. (181107)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан, без грејања, Цара Лазара 121/9.
064/169-35-88. (181109)

ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру на Котежу 1, ЦГ.
064/610-52-38. (181108)

СТАН, 43 м2, Содара, први спрат, ЦГ, клима, 120
евра.
063/354-208.
(181096)

ИЗДАЈЕМ стан 100 м2, с
грејањем, празан, нова
Миса.
063/214-387,
013/371-995. (181135)

ИЗДАЈЕМ велики једнособан стан, 41 м2, гарсоњера 18 м2. 063/617-421.
(18119)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
ненамештен.
54
м 2,
063/804-03-44. (181154)
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ЈЕДНОСОБАН, сређен,
намештен, ЦГ, кабловска,
центар, може ученици,
студенти. 062/862-76-10.
(181155)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, месечно
плаћање, паркинг, центар, повољно. 065/69188-23. (181247)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан на Содари, клима, кабловска,
инернет,
ЦГ,
лифт.
064/888-32-63. (181164)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан на Тесли, ненамештен, централно грејање.
013/361-146, 062/873-6298. (181251)

2

СТАН 46 м , Содара, рафинеријске зграде, ЦГ,
кабловска,
намештен.
Тел.
063/281-464.
(181168)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Стрелишту.
064/842-92-10.
(181178)

2

ПОВОЉНО стан, 56 м ,
празан, 100 евра, Стрелиште, зграда, ЦГ, кабловска.
065/455-56-11.
(181255)
НАМЕШТЕН стан, новоградња, клима, код Хотела, 80 евра. 064/122-4807,
062/120-69-13.
(181264)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Котежу 2. Тел.
063/436-801. (181199)
ТРОСОБАН стан, кућа,
приземље, централно грејање, кабловска, нов, празан. 064/877-53-09, Стрелиште. (181202)
ГАРСОЊЕРУ новије намештену издајем, паркет,
КТВ, грејање, близу центра.
065/520-73-72.
(181204)
МАЊИ ненамештен једнособан стан за издавање,
27 м2 на Тесли. 063/89328-11. (181208)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 2. Тел.
063/315-55-42. (181211)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, ТА пећи, Зеленгора.
063/601-037.
(181213)
ПОЛУНАМЕШТЕН стан,
45 м2, интернет, кабловска, ТА пећ, Карађорђева
110.
063/246-613.
(181233)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ двособан, ненамештен стан,
Тесла, III спрат, 120 евра.
061/187-35-25. (181230)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру на Котежу 1.
064/228-25-44. (181232)
ИЗДАЈЕМ стан, 48 м2,
Стрелиште, ЦГ, високо
приземље,
празан.
063/824-06-63. (8181223)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
дворишни стан, Синђелићева
58-а.
352-028.
(181234)
ДВОСОБАН, Стрелиште,
центар, ненамештени, Тесла једнособан, намештен.
064/348-05-68,
013/334-536. (181236)
СТАРЧЕВО, издајем двособан стан. 063/827-2363. (181244)

ПРОДАЈЕМ/издајем
1.400 м2, Змај Јовина 2.
Тел. 062/622-433. (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал на пијаци, роштиљ „Ниш”, 36 м2.
069/172-91-75. (180614)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал 35 м2, Јове Максина 1.
064/243-81-60. (180690)
ИЗДАЈЕМ ресторан, 170
места, опремљен, Браће
Јовановић 73. 069/17291-75. (180614)

СТРЕЛИШТЕ,
центар,
продајем локале од 39 и
81 м2. Тел. 064/267-71-74.
(180943)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
сервис за прање веша у
раду.
063/832-19-52.
(180977)

ЦЕНТАР, локал 30 м2, С.
Саве
18,
повољно.
065/519-87-44. (181042)

ЦЕНТАР, код „Баден-Бадена”, сутерен, 52 м2,
17.000.
„Мустанг”,
069/226-65-81. (181072)
ИЗДАЈЕМ плац 3 ара, у
Улици Светог Саве 47,
идеалан за плац за продају
аутомобила.
Тел.
063/425-415. (181040)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
производно-пословни
простор у старој „Утви”,
340 м2. 063/774-76-40.
(181145)

ПРОДАЈЕМ локал од 55
м2 + 6 м2 подрум, у приземљу са великим излогом.
Сопствено грејање на гас.
064/549-72-38. (180755)

2

ИЗДАЈЕМ локал 50 м ,
Ул. Змај Јовина. 060/03411-48. (180816)
ИЗДАЈЕМ локал на пијаци, 55 м2, и локал код
Гимназије 22 м2. 065/21061-98. (180828)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/66485-31. (СМС)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
локал 29 м2, у згради киндер.
063/102-94-45.
(181194)
2

ИЗДАЈЕМ локал 25 м ,
преко пута нове Поште.
064/949-56-06. (181200)
ИЗДАЈЕМ локал 80 м2, на
спрату, између аутобуске
и Зелене пијаце, погодан
за ауто школе, канцеларије, играонице, слободан од 1. новембра 2014.
063/226-148. (181204)
2

ПРОДАЈЕМ локал 21 м ,
Карађорђева 15, локал
12, 18.000, Цара Душана
22-а, 50 м2, 33.000 евра.
065/849-71-94. (1781249)

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ
простор, 180 квадрата,
могу бити и две одвојене
целине, с по 90 квадрата,
два одвојена улаза, одвојени струјомери, центар,
тржни центар Плато, одмах иза „Макси” центра,
поред главне Зелене пијаце, поткровље, односно, I,
ПВЦ, ламинати, климе,
решетке, кухиња, купатило, телефонске линије,
АДСЛ, врло повољно.
065/567-56-78. (181146)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал на Зеленој пијаци.
061/230-21-70. (181118)
2

ИЗДАЈЕМ локал 20 м , у
близини Зелене пијаце и
више средњих школа.
063/217-421. (181119)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
простор 170 м2, у старој
„Утви”. 063/774-76-40.
(181145)
ЦЕНТАР, вишенаменски
локал 100 м2, приземље,
до улице, 400. 064/25252-21,
066/355-154.
(181159)
ИЗДАЈЕМ локал од 21 м2,
Панчево, Ж. Зрењанина
13.
064/184-87-50.
(181184)

ТРАЖИМ посао чувара у
Панчеву, имам 57 година.
065/812-69-84. (СМС)
СВЕ врсте браварских
услуга. 062/828-37-18.
(СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, машински сечемо зидове,
руски кондор, сезонски
попуст. 060/691-01-13,
060/330-72-08. (177984)
МОЛЕРСКИ радови, мајстори
из
Падине.
063/746-77-58, 668-100.
(178641)
ОСНОВЕ електротехнике,
часови, професор с искуством.
062/801-97-58.
(179394)

ИЗДАЈЕМ у закуп на дужи рок производно-пословни простор величине
од 150 – 200 м2, погодан
за све врсте делатности у
строгом центру Панчева,
Синђелићева 23, преко
пута Самачког хотела,
могућ прилаз већих камиона. Тел. 064/949-9272. (181217)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, куупање
и
нега
болесника.
063/737-59-60. (179796)

ПОСАО

ШЛАЈФУЈЕМ и лакирам
паркет,
повољно.
064/159-78-61, 013/626918. (180248)

ПОНУДА

ПОТРЕБАН pizza мајстор
и продавачица, за рад у
пекари. 062/865-22-13.
(180205)
ПОТРЕБНИ радници са
искуством и без њега у
новоотвореном казину
„Kentucky” у Његошевој
улици. Све информације
на тел. 064/989-88-89.
(180752)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у ауто-перионици.
069/108-06-54. (180192)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
24,5 м2, Змај Јове Јовановића 2/3, у сутерену.
069/033-90-32
или
062/128-61-75. (180802)

БЕСПЛАТНА обука масирања за жене, долазим на
кућну адресу. Послати
069/132-36-20. (СМС)

ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. 063/824-4859. (180922)

ИЗДАЈЕМ магацин на јабучком путу, 90 м2, погодан за све делатности.
062/810-63-69. (180320)

ПРОДАЈЕМ намештен
локал од 16 м2, у пословној згради поред Општине. Погодан за администрацију. Налази се на
другом спрату. 064/54972-38. (180755)

МАТЕМАТИКА за све узрасте и нивое знања.
Проф. Маја. 060/307-0380. (СМС)

ИЗДАЈЕМ ауто-перионицу, Книћанинова 87, Панчево. 348-634. (180907)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
града, угао Светог Саве и
Немањине, површина 80
м2. Тел. 063/425-415.
(181041)

ЛОКАЛИ

ПЕСАК, шљунак, сејанац,
ризла, превоз кипером.
062/195-33-35. (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева. 060/33352-60. (180894)

ИЗДАЈЕМ магацински
простор, 70 м2. 064/15801-53,
064/807-57-01.
(181015)
ИЗДАЈЕ се стан, Карађорђева 88, радионица с каналом. 064/994-13-16.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОВОЉНО издајем кућу,
строги центар, за пословни простор, на дуже.
063/213-171. (180890)

ПРОДАЈЕМ локал у Карађорђевој, хитно, повољно.
063/263-025. (180972)

ИЗДАЈЕМ комплетно намештен двособан стан и
гарсоњере, шири центар.
064/489-65-50. (181188)
ИЗДАЈЕ се стан, 30 м2,
Цара Душана 38, централно грејање. 062/88656-07,
013/351-477.
(181197)
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ИЗДАЈЕМ локал 110 м2,
центар, све делатности,
повољно. 063/436-67-78.
(180876)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ собе за теренце
и раднике. 064/305-7301. (181165)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНА радница за
продавницу воћа и поврћа,
са
искуством.
064/109-10-54. (180854)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије, обавезно искуство у превозу житарица.
060/445-87-77.
(180994)
ПОТРЕБНА радница за
шивење на ендлерици са
искуством. 064/127-5701. (181006)
ПОТРЕБНИ столар и тапетар, Панчево. 061/67040-61. (181106)
ПОТРЕБНА шнајдерка,
Панчево. 061/670-40-61.
(181106)
ПОТРЕБАН радник за молерско-фарбарске радове.
060/131-81-70.
(181158)
ПОТРЕБНА конобарица
од 25 до 40 година.
063/525-115, 013/377205. (18187)
БИФЕ „Стари дукат” потребна
конобарица.
062/267-431. (181214)
ПОТРЕБНА радница у пекари,
са
искуством.
063/150-89-10. (181248)
ПЕКАРИ „Дућан пецива”
потребне раднице за рад
у продаји и производњи.
Услови
коректни.
062/893-30-99. (181276)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање
паркета.
602-701,
064/341-79-60. (180650)
ШИВЕЊЕ серијске и комадне одећа на индустријским
машинама.
063/718-10-31. (180655)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, двадесет година
искуства, јефтино, долазим.
013/251-78-97,
063/782-51-48. (180830)

ЧАСОВИ
енглеског.
064/958-95-16. (180934)

СПРЕМАЊЕ,
услужно
шивење, кување, старим,
болесним лицима, наплаћивање по сату. 060/50535-38. (180832)

МОЛЕРСКИ радови, брзо,
ефикасно, педантно, молер
тражи
посао.
063/738-58-02, 013/23338-64. (180948)

МАТЕМАТИКА - часови
(основци, средњошколци,
студенти). дипломирана
професорка математика.
Успех скоро сигуран. 343370. (180834)

МЕДИЦИНСКА сестра са
искуством пружа све медицинске услуге, чување
старих и непокретних лица, целодневни и ноћни
надзор, може договор.
064/197-60-01. (180956)

НЕМАЧКИ, енглески, часови за основце и средњошколце. 063/886-87-08.
(180799)
БИОЛОГИЈА за основце и
средњошколце. 069/45571-87. (180799)
ОБАРАЊЕ стабла, кошење траве, рушења кућа,
одношење ствари, шута,
бетонирања, итд, повољно.
060/035-47-40.
(180819)

ЧУВАЊЕ и помоћ у учењу основцима. 064/95895-16. (180934)

НАДСТРЕШНИЦЕ, терасе,
капије, ограде, веранде, гараже, тражим посао. 312-408,
064/926-59-43. (181043)
СЕРВИСИРАЊЕ компјутера, инсталирање windows система, долазак на
кућну адресу, Дарко.
061/275-41-57. (181244)
МЕДИЦИНСКА сестра са
искуством, нега старих,
болесних, терапије, превијања. 060/067-61-04.
(181050)

ДУБИНСКО прање меблираног намештаја, унутрашњости аутомобила.
Наташа, 060/361-47-41.
(180825)

ВОДОИНСТЛАТЕР, поправке старе, уградња нове инсталације, машинска одгушења, санитарија. 062/382-394. (181060)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
утвар шута, непотребних
ствари, обарање стабла,
итд. 064/122-69-78, 354740. (180819)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно и повољно.
064/252-51-75.
(171064)

КОМБИ превоз робе и селидбе.
Слободан.
064/348-00-08. (162115)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, за све узрасте.
062/801-94-47. (180739)
МАСАЖА, релакс, парцијална, спортска. Нина,
064/575-10-02, 061/22450-39. (180753)
БРАВАРИЈА,
надстрешнице, капије, врата, решетке, терасе, ограде, рукохвати, израда од прохрома, ситне поправке.
Врло
повољно.
Тел.
060/140-54-44.
Дуле.
(180756)
НЕГОВАТЕЉИЦА пружа
услуге неге старих, болесних, на сат, потреби.
060/366-63-69. (180767)
ВРШИМ ремонт , поправку ТА пећи, повољно, тражим посао. 061/137-9810. (180769)
МАТЕМАТИКА за основце, V-VIII разреда, цена
повољна. Наставница с
искуством.
251-89-30.
(180776)
ТВ и сателитске антене,
монтирање, дигитална
ТВ,
преко
антене.
013/352-565, 064/866-2070. (180785)
АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам. 064/181-25-00.
(180874)
УНОСИМО угаљ, дрва са
цепањем
и
пелет.
064/163-56-47. (180886)
НЕМАЧКИ и енглески,
преводилац, тражи посао.
Тел. 317-401, 069/317-4111. (180827)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради
купатила, славине, бојлере, одгушења, повољно.
060/521-93-41. (180872)
ДАЈЕМ часове хемије
основцима, веома повољно. Тел. 061/297-57-52.
(180901)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима,
сигуран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (180910)
ПАРКЕТ и ламинат поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18, 601892. (180931)

ЗИДАМ,
малтеришем,
молерај, фарбање, патошење, поравка кровова,
димњака, замена лимарије.
066/944-55-90.
(181063)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови. Квалитетно,
брзо, повољно. 063/86149-09. (171066)
РОЛЕТНЕ, поправљам и
израђујем ПВЦ столарију, венецијанере, комарнике, тракасте завесе.
060/648-03-39. (181069)

Четвртак, 2.октобар 2014.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДУБИНСКО прање и усисавање тепиха и гарнитура с превозом. 013/412158,
065/438-75-39.
(181049)
СПРЕМАЊЕ станова, кућа, локала, повољно.
013/251-27-92,
061/366-65-65. (181099)
РАДИМО услужно черупање живине, долазимо
по живину и враћамо
очишћено. 060/322-4742. (181103)
ВОДОИНСТАЛАТЕР ради: одгушења канализације, адаптације купатила, поправке. 331-657,
063/777-18-21, 064/49577-59. (181122)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар,
013/351-073, 064/157-2003. (181128)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, пријемни, месечно
плаћање, професор. Центар,
013/353-569,
066/405-336, 061/603-9494. (181134)
ВРШИМО све врсте физикалија, утовар-истовар
робе, селидбе, сечење, цепање дрва, кошење траве,
чишћење подрума, тавана и шупа и слично. Дејан, 065/440-97-00, 341571. (181136)

КЕРАМИКА,
водовод,
квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780.
(181262)
ОСПОСОБЉАВАЊЕ деце
са оштећењем, виши радни терапеут, монтесори
васпитач. 065/453-53-62.
(181273)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”,
Борис, комплетна услуге
селидбе камионима 3 , 5
и 7 тона, комбијем 2 т, са
радницима или без њих, у
свим правцима. Плаћање
могуће чековима 100 дана и преко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.
com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs (180905)
СЕЛИДБЕ-Борис комби, 2
т, камиони 3–7 тона, утоварна рампа, са радницима или без њих, гаранција
за безбедност вашег намештаја, могућност складиштења ствари. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.
com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs (180905)
СЕЛИДБЕ и превоз робе.
Борис с камионима, комбијима, екипа радника,
монтирање-демонтирање, паковање, фолија за
заштиту намештаја, селите се без стреса. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.
com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs (180905)

БРАВАР, заваривач, израда надстрешница, ограда,
капија, застакљивање тераса, веранди. 062/81633-84. (181160)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, кречење, бетонирање, демит
фасаде. 063/865-80-49.
(181163)
ВОДОИНСТЛАТЕР, ради
одгушења канализације,
адаптације купатила, сервис одмах, повољно. 377930,
064/586-85-39.
(181161)
СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел. 312408,
064/926-59-43.
(181240)
СЕЧЕЊЕ и подсецање дрвећа, вађење пањева и
воћки, кошење, кречење.
064/196-17-32. (181243)

СЕЛИДБЕ Дејан нуди
услуге превоза, транспорта робе камионима, комбијем, монтирање, утовар, истовар, одвоз непотребних ствари, заштита
намештаја обезбеђена.
064/051-83-81. (177164)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камином, радници, повољно. Вук. 013/365-051,
064/176-91-85, 063/278117. (178607)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја. Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (180372)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (180395)
СЗР „Маки”, постављање,
хобловање и лакирање с
материјалом или без њега. Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/86545-31. (180543)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством
тражи посао. 064/120-7764. (181147)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел.
251-19-81,
063/852-22-43. (181179)
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ОЗБИЉНА и савесна жена чувала би дете, пуно
радно време. 061/412-4450. (181245)

ТРАНСПОРТ робе, селидбе с утоваром или без.
Никола. 061/159-74-73,
351-907. (181158)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, ТА пећи, индикатора, инсталација. Мића, 064/310-4488. (181200)

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ Борис, селидбе
Борис, комбији, камиони,
екипа радника, 0-24 сата.
За вас и недељом радимо.
Изаберите најбоље! Овог
месеца са овим исечком
из новина попуст на све
селидбе и превозе 10%.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.
com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs (180905)
СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина, екипа
радника, све по вашој жељи, за фирме специјални
попусти, бесплатан долазак и процена посла. Борис.
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.
com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs (180905)

ШЉУНАК, песак, сејанац, машински ископ, рушење објеката и одвоз
шута.
063/246-368.
(180875)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге 24/7. 065/210-6198. (180828)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, најјефтинији у граду, долазим одмах. 013/367-686,
064/493-44-63. (180844)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, замена вирбли,
вентила, бетерије, санитарије, прикључак главне
канализације, све за воду,
пензионерима попуст, 024 сата, долазим одмах.
013/348-139, 061/266-7745,
063/811-74-89,
064/493-44-63. (180844)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
062/156-02-07, 064/31710-05, „Скочко”. (18172)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет). 013/665-220,
063/847-74-38.
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
„План Б”. 064/613-74-68.
(и)

МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење, фарбање столарије, селидбе комбијем,
пензионерима попуст.
013/235-78-82, 065/55781-42. (180807)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево–даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (180131)

СЕРВИС телевизора, продаја половних, сервис,
уградња ауто-радија, продаја уградња рисивера за
дигитализацију. Дејан,
063/800-01-96. (180810)
ДУБИНСКО прање намештаја професионланим
керхер машинама, тросед
1.2000, фотеља 600.
069/322-05-33. (180887)
ЛИМАРСКИ радови, олуци, окапнице, лајсне, кровопокривачки радови, санације цурења, прављење
кровова, термо и хидроизолација, монтирање снегобрана, најјефтиније.
Лимар Зоран, 065/54093-95. (1780889)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”, поправља веш-машине, фрижидере, шпорете, бојлере, пећи, електроинсталације, повољно.
060/180-02-83, 013/25128-97. (181099)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења купатила, канализације, адаптације, замене, поправке. 331-657,
064/495-77-59. (181122)
ТЕПИСИ, мебл, дубинско
усисавање, прање, 15 година искуства. 334-034,
063/839-75-93. (181143)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле мањим и већим камионима.
063/218-894, 013/258-0400.

ШЉУНАК, песак, сејанац,
превоз
камионом,утовар, истовар виљушкарима на свим теренима.
064/595-98-01.
(180260)

KIZZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на
свим теренима, рушење
старих кућа и других
објеката, утовар шута с
одвозом.

РУШЕЊЕ објеката, ископи јама, темеља, одвоз
шута, раскрчивање терена.
064/595-98-01.
(180260)

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање,
набијање вибро-плочама.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-0400.

РОЛО-НАЈ вам нуди поправку, уградњу ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина,
роло челичних заштитних врата, тенди, ми смо
најквалитетнији, најјефтинији с највећом гаранцијом.
Проверите!
013/344-594, 063/894-2180. (180923)
ПЕРФЕКТ, фасаде, зидање, малтерисање, глетовање, кречење, кровови,
ламинати,
керамика.
063/122-14-39. (180975)
РОЈАЛ МГ, хит цене,
урадња, поправка ролетни, венецијанера, тракастих, роло римских завеса, туш-кабина, хармоврата, роло-комарника,
роло-заштитних врата за
локале, гараже, тенди. Горан,
013/351-498,
063/816-20-98. (180992)
ТВ СЕРВИС „Плус”, поправак телевизора, монитора, даљинских. Д. Туцовића
28.
353-463.
(181027)
ШЉУНАК, песак, сејанац, машински ископ, рушење објеката и одвоз
шута.
063/771-55-44.
(180875)

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м3), ископ великим и мини багерима подрума, темеља, канала, канализационих прикључака, септичких јама с одвозом.
KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм, изнајмљивање компресора за
разбијање бетона свих величина и дебљина. Жарка
Зрењанина 68. 063/218894, 013/258-04-00
KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабала
и грања. 064/668-97-86.
KIZZA – извођење грубих
грађевинских радова (зидање, бетонирање, армирање, кровно-покривачки
радови, разна опшивања).
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута са утоваром, утовар и истовар виљушкаром, ископ багерима, изнајмљивање возила
с корпом за рад на висини. 064/648-24-50.
РАД на висини из аутокорпе, до 22 метра (сечење грана, дрвећа, чишћење олука, електрорадови...). 060/425-54-43.

ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови,
термоизолација, материјал.
060/131-81-70,
063/212-733. (181158)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.000 динара градска тура, бесплатно монтирање и заштита намештаја, одвоз старих ствари на депонију, екипа
радника, попуст на ванградске туре, 0–24 сата,
ми смо ту због вас. Задовољан клијент је наш једини циљ. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Поповић.
(181104)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена, замена
вирбли вентила, батерија
и санитарије, одвајање
водомера. Све за воду од
0 до 24 сата, долазим одмах. Пензионерима екстра попуст. 013/235-3921,
064/290-45-09,
061/348-20-00. (181162)
ПРЕВОЗ кипером, повољно, песак, шљунак, сејанац, грађевински материјал,
одвозимо
шут.
064/354-69-94. (181170)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
062/156-02-07, 064/31710-05, „Скочко”. (18172)
СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа радника, одвозимо непотребне ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67, 013/23677-34,
Владимир.
(181225)
СЕРВИС рачунара, лаптопа, монитора, најповољније, бесплатан долазак,
нон-стоп. 063/240-275.
(181241)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, поправљамо квалитетно с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (181245)

РАЗНО

ИЗДАЈЕМ хладњачу 570
м3, Панчево. 065/800-9004. (180690)
РАЗВЕДЕН, 42 године,
тражи женску особу,
30–50 година ради дружења.
065/470-74-84.
(180801)
МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 37 година, ради дружења, излазака,
звати око 21 сат. 013/352203. (180888)
ДЕЧКО, 37 година, тражим да упознам девојку
ради озбиљне везе и брака.
064/535-09-88. (181777)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско прање тепиха, превоз
бесплатан.
302-820,
064/129-63-79. (181172)
ДЕРАТИЗАЦИЈА и дезинсекција еколошким препаратима. Тел. 063/77234-95. (ф-1972)
ПОВОЉНО превоз робе и
селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-1477. (181182)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсани радови, постављање ламината и керамике, брзо и квалитетно.
062/816-66-78.
(181219)

ТУРИЗАМ

ВРЊАЧКА бања, издајем
лукс стан, близу центра,
повољно. 063/265-314.
(181025)
СОКОБАЊА
издајем
апартмане, центар, борићи, кабловска, паркинг,
500 динара по особи.
063/485-829. (и)
СОКОБАЊА, собе и
апартмани, ново, у близини „Сокотерме” и центра.
061/636-08-37, 063/76832-68. (179799)
СОБЕ, апартмани, опремљени, дневни боравак
или месечно, повољно.
065/525-08-16. (181211)
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На основу Одлуке Управног одбора од 23. септембра 2014. године, Дом културе „29. новембар” Старчево расписује

ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Даје се у закуп пословни простор који се налази у згради Дома културе „29. новембар” у Старчеву, Панчевачки пут број 2 и то:
1. Кафе „Парк”, површине 72,5 м2; намене: угоститељска, с почетним износом месечне закупнине 15.000
динара и уплатом гарантног износа од 90.000 динара при пријави за ово надметање.
Почетни износ закупа је дат у нето износу, без пореза на додатну вредност који се придодаје на цену уговорене месечне закупнине и фактурише месечно закупцу.
Право учешћа на овом Огласу имају сва правна лица и предузетници регистровани код АПР.
Обавезни елементи пријаве су:
– подаци о подносиоцу пријаве:
за правна лица и предузетнике – извод из АПР – не старији од три месеца, ОП образац (лица за заступање
и представљање) и потврда пословне банке о пословном рачуну;
– ознака пословног простора за који се пријављује на надметању;
– писана изјава о делатности која би се обављала у предметном пословном простору;
– доказ о уплати гарантног износа (оригинал готовинске уплатнице или оверен извод текућег рачуна);
– писана изјава да предметни пословни простор намерава узети у закуп у виђеном стању, без права на било какве накнадне примедбе у погледу физичких својстава и опремљености истог.
НАПОМЕНЕ:
1. Уплата гарантног износа се врши на рачун Дома културе „29. новембар” Старчево број: 840-2668-78.
Најповољнијем понуђачу се уплаћени гарантни износ не враћа, већ се рачуна као авансно плаћена закупнина у складу с уговором о закупу који закључи са закуподавцем, док се учесницима надметања који не буду најповољнији уплаћени гарантни износ враћа најкасније у року од три радна дана од дана одржавања надметања.
Најповољнији понуђач који не приступи закључењу уговора о закупу предметног пословног простора у року од 10 дана од дана надметања губи право на враћање гарантног износа, а поступак јавног надметања за пословни простор се понавља.
2. Најповољнији понуђач, по завршетку јавног надметања, потписује изјаву пред Комисијом за спровођење
јавног надметања о висини износа месечне закупнине коју је понудио и која је прихваћена.
3. Најповољнији понуђач је у обавези да приликом закључења уговора о закупу преда закуподавцу две потписане соло менице као средство обезбеђења плаћања закупнине.
4. Пословни простор се издаје у виђеном стању и на временски период од 5 (пет) година уз обавезу месечног плаћања закупнине и то унапред, до десетог у месецу за текући месец.
5. Дом културе задржава право коришћења пословног простора као изабинског, када је то потребно ради
одржавања програма у великој сали Дома културе.
6. Рок за подношење пријава је 10. октобар 2014. године . Пријаве се могу послати поштом, као препоручене пошиљке или предати лично у просторијама Дома културе, радним даном од 8 до 15 сати, у затвореним ковертама, с назнаком „понуда – не отварај”.
Јавно надметање ће се обавити 11. октобра 2014. године, с почетком у 12:00 сати, у галерији Дома културе
„29. новембар”, Старчево, Панчевачки пут број 2.
7. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве ће након комисијског отварања бити одбачене, без могућности допуњавања истих на самом јавном надметању.
8. У случају да се пријави мање од два кандидата, јавно надметање се неће одржати, а једином кандидату ће
пословни простор бити понуђен по почетној цени.
(Ф)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЉЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
Локал бр. 3, у ламели 9, на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, укупне површине 100 м2, по почетној цени од 500 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Локал бр. 8, у ламели 9, на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, укупне површине 32,55 м2, по почетној цени од 500 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Рок за достављање понуда је осам дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву,
F
Предузеће „Brako wire products” d. o. o. Панчево, расписује оглас за пријем радника за
производни програм извлачења жице
Услови:
– средња стручна спрема
– неосуђиван
– радна и здравствена способност
Биографије слати искључиво на e-mail: info@brako.rs
Кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани.
Неће бити прихваћена никаква распитивања телефоном или лично.
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На основу одлуке Управног одбора оглашава се:

ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Предмет лицитације: пословни простор у приземљу објекта Геронтолошки центар Панчево, површине 38 м2 за намену ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧАРСКЕ УСЛУГЕ с почетном ценом
од 207 дин./м2.
Лицитација ће се обавити путем затворених (ковертираних) понуда.
Право учешћа имају сва правна и физика лица.
Преглед пословног простора и предаја понуда ће се вршити 6. октобра 2014. године, између 10 и 12 сати.
Ако понуђене цене буду једнаке, предност има онај купац који је раније предао понуду. Додатне информације можете добити на тел. 013/331-050.
(ф)

На основу члана 35. Закона о култури ( „Службени гласник РС” број 72/2009. године ) и
члана 27. Статута Дома културе „Кочо Рацин” Јабука („Службени лист Града Панчева”
бр. 25/11, 2/13, 21/13) Управни одбор Дома културе „Кочо Рацин” Јабука, распису је:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС” бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон и
41/2009) и Инструкција Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.
новембра 2010. године и број: 320-11-317/2014-14 од 22. јануара 2014. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Панчева, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:
– функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три године, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту
у државној својини на територији града Панчева;
– објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији града Панчева;
да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији града Панчева за 2015. годину, до 30. октобра 2014. године.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I. Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:
1. захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;
2. извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а услучају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о
евиденцији непокретности потребно је доставити доказ о власништву на инфраструктуру (грађевинска, односно
употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује даје та инфраструктура ушла у
процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава);
3. записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре (вишегодишњи
засади морају бити „у роду”, а објекти „у функцији”), с наведеним катастарским парцелама на којима се налази
инфраструктура;
4. доказ даје подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу);
5. сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године и доказ о власништву те инфраструктуре (фактура).
II. Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња:
1. захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;
2. доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско-санитарних услова или доказ о Регистрованом пољопривредном газдинству с 15 уматичених млечних крава Уверење о уматиченим животињама издато од
Пољопривредног факултета у Новом Саду –Департман за сточарство (с припадајућим листингом бројева животиња на које се односи уматичење);
3. доказ о здравственом стању животиња–прибавља се од ветеринарске станице из кога се види врста, категорија и
бројно стање животиња;
4. доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу).
Лица заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре требало би да доставе Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији града Панчева, с наведеним катастарским парцелама које су
предмет захтева, ради благовременог изласка инспекције на терен и израде Записника Републичке пољопривредне инспекције, који је саставни део документације, коју треба доставити до 30. октобра 2014. године.
Напомена:
Сва документација мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу), оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.
Лице за које Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Панчева утврди да је доставило благовремену и исправну документацију за остваривање права пречег
закупа по основу узгоја и држања животиња, Републички ветеринарски инспектор на захтев Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Панчева, утврђује број условних грла записнички.
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 30. октобар 2014. године. Захтев
приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.
Захтев с потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти с
назнаком на предњој страни: „Захтев за за оствариваље права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури за 2015. годину” или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња за 2015.
годину”, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији града Панчева, на адресу: Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој Градске управе града
Панчева, Трг краља Петра l, број 2–4. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца
захтева.
Контакт особа за све информације у вези с овим јавним позивом је Милорад Малић, телефон: 013/308-849 и
066/866-49-28, на мејл: milorad.malic@pancevo.rs или лично у просторијама Секретаријата за пољопривреду, село
и рурални развој Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2–4, III спрат, канцеларија 311.
(F-1973)

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ „КОЧО РАЦИН”
ЈАБУКА НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
Назив радног места – директор Дома културе на период од четири године.
Број извршилаца: 1 (један).
За директора Дома културе „Кочо Рацин” Јабука може бити именовано лице које п
оред законом прописаних општих услова испуњава и следеће услове:
– висока стручна спрема из области друштвено-хуманистичких наука;
– најмање три године радног искуства на пословима у области културе;
– да поднесе програм рада Дома Управном одбору;
– да нема законских сметњи за његово именовање.
Уз пријаву на Конкурс кандидати треба да приложе:
– програм рада Дома Управном одбору;
– оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању;
– доказ о потребном радном искуству на пословима у култури;
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о неосуђиваности.
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања Конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве се достављају на адресу: Дом културе „Кочо Рацин” Јабука, Иве Лоле Рибара
бр.2, Јабука 26201.
Ближа обавештења могу се добити на телефон бр. 013/262-40-67 .
(Ф-1970)
ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ „ФСХ Јабука“ а. д. ПАНЧЕВО
ПАНЧЕВО, СКРОБАРА, ТРГ МАРШАЛА ТИТА 63 расписује

ОГЛАС
за следеће послове
1. МАНИПУЛАНТ-ВИЉУШКАРИСТА четири извршиоца
Услови: SSS, IV степен стручне спреме, сертификат за управљање виљушкаром и
возачка дозвола Б-категорије.
2. РАДНИК НА СИЛОСУ
два извршиоца
Услови: SSS, IV степен стручне спреме, електро или машинске струке.
3. ВАГАР
два извршиоца
Услови: SSS, IV степен стручне спреме
4. ТЕХНОЛОГ – приправник
један извршилац
Услови: VSS, VII-1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер сточарства.
5. МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР–приправник
Услови: VSS, VII1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер машинства.
6. МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР
Услови: VSS VII1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер машинства с најмање
три године радног искуства.
За све горе наведене послове радни однос се заснива на одређено време до 6 (шест)
месеци.
Кандидати могу послати CV, односно своје биографије с доказима о испуњавању
услова на адресу: „ФСХ Јабука“а. д. Панчево, Скробара, Трг Маршала Тита 63 или на
мејл: jabuka@fsh-jabuka.rs у року од 10 дана од дана објављивања Огласа у листу „Панчевац” с назнаком– ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ПОСЛОВЕ.
(Ф)

ПОГРЕБНА СЛУЖБА ЈКП-a „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА СВИХ 365 ДАНА У ГОДИНИ
ОД 0 ДО 24 САТА
Поштовани грађани,
нудимо велики избор опреме по изузетно повољним ценама.
Куповином погребне опреме код нас добијате низ повољности, као што су:
– ниже цене погребних услуга: плаћање опреме у шест месечних рата, без камате, забраном или на лични доходак;
– бесплатан превоз у локалу, као и нижа цена услуга хладњаче;
– најјефтинији превоз покојника ван територије Панчева;
– компјутерска обрада парти;
– израда парти с фотографијом у колору;
– изводимо радове на уређењу гробних места као што су: израда бетонских
оквира и стаза, попуна гробних места земљом, попуна гробних места бетоном и др.
НОВО У ПОНУДИ ПОГРЕБНЕ СЛУЖБЕ ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”
– продаја споменика и опсега,
– рефундација трошкова преко ПИО фонда.
Посебно вам нудимо новоизграђене гробнице.
Све ближе информације можете добити у продавници погребне опре(Ф)
ме, у Ружиној 7, или на телефон број 318-958.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
На вест о смрти нашег дугогодишњег радника

Последњи поздрав нашој

Дугогодишњем пословном сараднику НИС Рафинерије нафте Панчево

АТАНАСА ИВАНОВИЋА
пензионера „Електровојводине”

СЛАЂИ

изражавамо искрено саучешће породици покојника.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

„Електровојводина” д.о. о. Нови Сад
„Електродистрибуција” Панчево

„Мини маркет Почуча”

(117/ф)

(106/181170)

Последњи поздрав нашој драгој

Поштованом и вољеном
комшији и пријатељу

СЛАЂАНИ

МИШИ

ЛУПУЛОВ

БОГОЈЕВИЋУ

Последњи поздрав нашој

МИОДРАГУ БОГОЈЕВИЋУ

СЛАЂИ
од стрица ИВЕ, стрине
ВЕРИЦЕ, ЉУБЕ
и СНЕЖЕ с породицама

1966–2014.
од сестре ДУШИЦЕ,
зета ЉУБЕ и сестрића
ВЛАДАНА

последњи поздрав од
породица
ФИЛИПОВИЋ
и ВОЈИНОВИЋ

51/180932)

(35/180850)

(130)

последњи поздрав од менаџмента, сарадника
и пријатеља у „ХИП-Петрохемијa”
(131/ф)

С тугом и болом вас обавештавамо да нас
је 25. септембра 2014. године, изненадном
смрћу напустила наша

АНАТАС
ИВАНОВИЋ
СЛАЂАНА ЛУПУЛОВ

Ожалошћени: ћерка ЈАСМИНА, отац
РАТКО, мајка ДИНKА, сестре ГОЦА
и БЕБА, зетови ЗОРАН, ДАМИР и ИВАН,
сестричина АДЕЛА, сестрићи ЖИКА и
ЖЕЉКО и многобројна родбина

Провела си с нама седам година, седам месеци и седам дана до дана када си нам јавила да сутрадан не можеш доћи на посао.
Да ли те три седмице имају неко значење
или не, остаће за размишљање, али само
после пет дана стиже тужна вест да си нас
заувек напустила.
Све се десило брзо, али ти остајеш заувек
у нашим сећањима.
ДОО „ВАСИЉЕВИЋ И СИН”

(69/180988)

(44/180914)

СЛАЂАНА ЛУПУЛОВ
27. X 1966 – 25. IX 2014.

Последњи поздрав драгој

1943–2014.

Последњи поздрав нашем драгом супругу и оцу од његове ЗОРКЕ
и синова МАРКА и РАДОВАНА
(97/181 )

5. октобра 2014. даваћемо четрдесетодневни помен

Последњи поздрав

Анђео наш

БЛАГОЈА ТРЕНГОСКИ ЧУПКО
1952–2014.

АТАНАС
ИВАНОВИЋ

Сваким даном нам све више недостајеш.
Супруга СНАЖАНА, ћерка ВЕСНА, син ДУШАН,
син СПАСОЈЕ, ћерка ЈОВАНА и ташта МИРА

од Маркових другова
НЕМАЊЕ, ДУШАНА,
ВЛАДЕ и МИЛОША

(132/)

(68/180986)

СЛАЂАНА ЛУПУЛОВ
СЛАЂАНИ ЛУПУЛОВ

Последњи поздрав

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
„Можда спава с очима изван сваког зла,
Изван ствари, илузија, изван живота.
И с њом спава невиђена њена лепота,

Живећеш у нашим срцима.

Можда живи и доћи ће после овог сна,
Твоје колегинице и колеге
ДОО „Васиљевић и син”
(78/181026)

Захваљујемо се Жарку и Јасмини Васиљевић и
комплетном колективу на подршци и помоћи у
овом болном тренутку.

Можда спава с очима изван сваког зла.”
Ћерка ЈАСМИНА и зет ЗОРАН
(70/180988)

Породица ЛУПУЛОВ
(71/180988)

СЛАЂАНИ
ЛУПУЛОВ
од тетке ЉИЉАНЕ и тетка ОЛГЕ с породицама
(36/180855)
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Последњи поздрав супругу и оцу

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав сину
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Последњи поздрав нашем

Последњи поздрав унуку

ВЛАДИ

ВЛАДИМИРУ КОВАЧЕВИЋУ
ПИЖОНУ
1971–2014.
Ништа не може да буде као пре, јер у сваком делу живота и душе недостајеш ти.
Твоји: супруга ЈЕЛЕНА и син ФИЛИП

ВЛАДИ

Утехе нема, заборав не постоји за оне који те
искрено воле. А за нас постоје сузе, туга и неиздржив бол. Док год живимо ти ћеш живети с нама.

Чувамо те у нашим срцима.

Волећемо те заувек. С
љубављу те чувамо у нашим срцима.

Мајка СЛАВИЦА и отац ЖИВА

Твој ујак ГОРАН ГРЧИЋ
с породицом

Бабе ЖИВАНА
и МИЛИЦА

Постоји љубав коју смрт
не прекида и туга кoју
време не лечи.
Породица
МИЛОВАНОВИЋ

(83/181071)

(90/181071)

(86/181071)

(89/181071)

Последњи поздрав куму

(79/181032)

Последњи поздрав ујаку

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав нашем

ВЛАДИ

ВЛАДИ

Све радости, дружења, смех и сви лепи тренуци нашег одрастања не може да обрише чињеница да те више нема.
Кум ЗОРАН

Утехе нема, моја љубав, сећање и туга трајаће док сам
ја жива.
Твоја сестра ИРЕНА

(87/181071)

(85/181071)

ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ
од његових другара, разредне и родитеља

ВЛАДИ

ВЛАДИМИРУ КОВАЧЕВИЋУ

(82/171071)

Последњи поздрав Филиповом тати, Влади

Последњи поздрав нашем

Последњи поздрав шураку и течи

ВЛAДИ
Живиш у нашим срцима.

Последњи поздрав куму

Ујак КИКА
с породицом
(91/181071)

ВЛАДИ

ВЛАДИ ПИЖОНУ

Остaће успомене и траг на мог Ујану који је заувек обележио мој живот.
Увек ће те волети твој сестрић КОЛЕ-УГЉЕША

Био си велики човек за све нас и таквог ћемо те сви
памтити.
Шурак ИВАН, МАЈА и твој АНДРЕЈ

(84/181071)

(88/181071)

26. септембра 2014. године преминула је
моја мила и најдража сестра и свастика

ВЛАДИМИРУ КОВАЧЕВИЋУ ПИЖОНУ
од кумова МИЋИЋ: ЗОРАНА, БИЉАНЕ,
МАРИНЕ и АЛЕКСЕ
(99/181116)

Последњи поздрав

28. септембра 2014. преминула је наша вољена

ВЛАДИМИР
КОВАЧЕВИЋ
Последњи поздрав од
стрица ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋА
с породицом

РАДМИЛА НОВАКОВИЋ
НАДЕЖДА КРЕСТИЋ

Сахрањена је 30. септембра 2014, у Банатском Новом Селу.
Ожалошћени: брат ДАНИЛО и снаја БОСИЉКА и цела породица
НОВАКОВИЋ

рођ. Михајловић
1936–2014.

(108/181177)

Са неизмерним болом у срцу носићемо је
у најлепшој успомени до краја наших живота.
Сестра МИЛИЦА и зет СТАНКО
БОРОВИНШЕК

,ПАНЧЕВАЦ
од Јелениних
колегиница из РНП
(114/181205)

Последњи поздрав драгом брату

телефон:
013/301-150

Последњи поздрав

23. септембра 2014. изненада је престало да куца племенито срце нашег најдражег супруга, оца и деде

(95/

Последњи поздрав драгој мами и баки за
сву љубав и доброту коју нам је пружила

(101/18119)

ВЛАДИМИРУ

1942–2014.

ПИЖОНУ
од породице ПАНТИЋ

ЂУРИЦИ
МИЛУНОВУ
ЂУКИ
од сестре ГОРИЦЕ
с породицом
(37/180357)

(96/181090)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

ДРАГОМИРА ЈОВАНОВИЋА
6. V 1937 – 23. IX 2014.

С великим болом опраштамо се од наше драге

НАДЕЖДА КРЕСТИЋ

Оставио је траг који се не брише, доброту која се не заборавља и тугу која не пролази.

1936–2014.

Ожалошћени: супруга ДОБРИЦА и ћерке ВЕСНА
и СНЕЖАНА с породицама

НАДЕ КРЕСТИЋ
Њени САЊА, МАРКО и МИЛАН
(81/181041)

Породице ДЕАНОВИЋ и СТОЈАНОВИЋ
(12/180784)

(107/ф-1972)
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Последњи поздрав драгом пријатељу

МИОДРАГУ
А. БОГОЈЕВИЋУ

од колектива: „Maber Comerc” Панчево, OZTR „ Maber” Панчево,
„Eko Maber inženjering” Панчево, „Maber Herd Benefit”
и ДУШАН, ИЛИЈА, БРАНКО и СТОЈАН РАДАНОВИЋ
(123/ф-1975)

Четвртак, 2. октобар 2014.
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Последњи поздрав

МИОДРАГ МИШИ БОГОЈЕВИЋУ
1947–2014.
За све што си учинио за ватерполо спорт генерације панчевачкких
ветерполиста, дугују ти неизмерну захвалност.

МИОДРАГ А. БОГОЈЕВИЋ
1947–2014.

Последњи поздрав пријатељу од ватерполо клуба „Младост”
(124/ф-1977)

30. септембра престало је да куца неуморно срце нашег Мише.
Вечити и неуморни дух остаће у незаборавном сећању његових најми-

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав нашем драгом

лијих.
Сахрана ће се обавити 3. октобра 2014, у 15 сати, на гробљу Котеж у
Панчеву.

МИШИ А.
БОГОЈЕВИЋУ

МИОДРАГУ

Ожалошћени: супруга НАДЕЖДА, синови ПРЕДРАГ и БРАНИСЛАВ,

БОГОЈЕВИЋУ

брат ДРАГАН, многобројна родбина и пријатељи
(119/181214)

од породице МЕДАНЧИЋ
(126/181279)

Последњи поздрав најмилијем тетку

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав пријатељу

МИОДРАГ А. БОГОЈЕВИЋ

(116/181225)

Последњи поздрав мајци и баби

МИШИ БОГОЈЕВИЋУ

Увек ћеш бити у нашим сећањима.
Породица ТОМЉАНОВИЋ

од браће ФИЛИПОВИЋ с породицама

(121/181257)

(129/4578)

МИШИ

Породица МИШИЋ

Последњи поздрав великом пријатељу

Драга мајка

МИЛИКА
КРСТАНОВСКИ
1933–2014.

Драгој

Ћерка СЛАВИЦА, зет,
унука, унук и праунук

од ДУЊЕ и РАЈЕ са фамилијом
(120/181254)

(113/181197)

Драги наш Мики

МИОДРАГУ А. БОГОЈЕВИЋУ
Твоја САШКА
(115/181225)

Драгом пријатељу

РАДИ
Заувек с тугом
у срцима и с тобом у
мислима. Бескрајно те
воле твоји ИКА и МАЈА

последњи поздрав од
породице ЛАЗИЋ из
Градишке

(110/181185)

(111/181185)

Бескрајно ће нам недостајати твој неуморни дух
и енергија.

БОГОСАВА
СУБИН

Твоји: МИРА, МИЛАН, ЦАЛЕ и ГАЗДАРИЦА

последњи поздрав од ВЕСНЕ, БАТЕ и ВАЊЕ

Последњи поздрав
вољеној баки од снахе
ЈАГОДЕ, унуке ЈЕЛЕНЕ
и унука ЂОРЂА
с породицама

(127/181278)

(118/181252)

52/180933)

Последњи поздрав куму

МИШИ

СЈЕЋАЊЕ

Последњи поздрав драгој мајци

Последњи поздрав нашем Миши

Последњи поздрав драгој комшиници

ПЕТРУ

1953–2014.
Ћерка МАРИЈА и син ИЛИЈА

Заувек ћеш остати у сећању.
Породица БИЋА

2004–2014.
Десет година, с тугом и
болом у срцу за тобом
вољена сестро.
Вјечно ћеш живјети у
нашим срцима.
Сестре ЈЕЛЕНА и ЗОРА
с породицама

(109/181185)

(50/180929)

(40/180865)

ХАКЕРУ
1941–2014.

РАДОЈКА НОВАКОВИЋ
Његова баба РУЖА ГАЈАНОВИЋ
(128/181280)

СТАНА ПОМАР

РАДИ
НОВАКОВИЋ

од МИРЕ и ИВАНЕ
ТАМБУРОВИЋ
(102/181123)
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Последњи поздрав драгом супругу, тати, деди и тасту

Последњи поздрав драгом тати и вољеном
деди

Последњи поздрав

ГЕОРГ СТРАПКО
ГЕОРГ СТРАПКО

1938–2014.

1938–2014.

ГЕОРГУ СТРАПКУ

С тугом, љубављу и поносом чуваћу успомену на тебе.

21. IX 1938 – 27. IX 2014.

од његових најмилијих: супруге ОЛИВЕРЕ, ћерки
ВИОЛЕТЕ и МАРИЈЕ, унуке ТАЊЕ, унука МАРКА
и ЛУКЕ и зетова БРАНИМИРА и НОВИЦЕ
(57/180951)

Ћерка МАРИЈА, унуци МАРКО и ЛУКА
и зет НОВИЦА

Супруга ОЛИВЕРА

(59/180951)

(58/180951)

Последњи поздрав драгом тати и вољеном
деди

ГЕОРГ СТРАПКО ДУРИ
26. септембра 2014, у 83. години, преминуо је наш драги

Остаћеш увек у нашим срцима
СТОЈАН, МИЛИЈАНА, ИВАНА и БОЈАНА
(73/181000)

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

ГЕОРГ СТРАПКО
1938–2014.

Ћерка ВИОЛЕТА, унука ТАЊА
и зет БРАНА

БОГДАН ПЕТРОВИЋ
судија Врховног суда Србије, у пензији

ГЕОРГУ СТРАПКУ
Почивај у миру.
Породица МУГОША

(60/180951)

Сахрањен је 27. септембра 2014, на Старом православном гробљу, у Панчеву.

Последњи поздрав уваженом судији
Окружног суда у Панчеву, у пензији, поштованом колеги

(33/180841)

Последњи поздрав нашем пријатељу

Последњи поздрав драгом комшији Ђурију

Ожалошћени: супруга ЗОРИЦА, ћерка БРАНИСЛАВА,
син ДРАШКО, зет СРЂАН, снаја АЛЕКСАНДРА, унуци
СОФИЈА, МИРОСЛАВ и МИЛОШ, као и остала родбина
и пријатељи
(38/180858)

БОГДАНУ
ПЕТРОВИЋУ
Последњи поздрав драгом, великом пријатељу

Остали смо тужни. Напустио нас је наш кум

БОГДАНУ ПЕТРОВИЋУ

Са дубоким поштовањем
адвокати Панчева

БОГДАН

БОГДАНУ
ПЕТРОВИЋУ

ГЕОРГ
СТРАПКО

Другови и особље из
„Жутог Лимана”

од комшија у згради
Моше Пијаде 1-б.

(16/180792)

(105/181146)

25. септембра 2014. после тешке болести
преминуо је наш

(92/ф-1971)

ПЕТРОВИЋ

Породица ЛАТИФИЋ
(67/180985)

Последњи поздрав мом драгом пријатељу

ДРАШКО, ВИШЊА,
СЛОБОДАН и ДЕЈАН
с породицама

Последњи поздрав нашем другу и пријатељу

Последњи поздрав драгом пријатељу

(15/180792)

Последњи поздрав пријатељу

ЂУРИЦА МИЛУНОВ ЂУКА
БОГДАНУ
ПЕТРОВИЋУ

БОГДАНУ ПЕТРОВИЋУ
ЂУКИ
Прија ЈЕЛИЦА
(43/180903)

од пријатеља ЈОВИЦЕ и
прије ЉИЉАНЕ
(104/181137)

БОГДАНУ

Његови школски
другови из панчевачке
Гимназије

С поштовањем
породица ПАНИЋ

(14/180792)

(80/181641)

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, син
ПРЕДРАГ, унуци МАРКО и СТЕФАН
(10/180780)

Четвртак, 2. октобар 2014.

23. септембра 2014, у
78. години, преминула
је наша драга

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав нашем пензионеру

И после петнаест година непостојања, радо те се
сећамо

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

САВИ
БЛАГОВИЋУ

МЕЛАНИЈА ЈОСИФОВИЋ

ВИДА САМАРЏИЋ

из Ченте
Имала си велико срце за нас, зато смо ти веома
захвални.
Увек у срцу твојих: НАТЕ, СТЕВЕ, ЉИЉАНЕ,
НИНЕ и САНДРЕ

КОСОВКА
ВЕСЕЛИНОВИЋ

Син РАДЕ, унук
ВЕЛИМИР, снаја
ДРАГАНА и прија
НЕДА

Мајко, за све што си ми причала била си у праву.
Заувек ћемо те чувати од заборава.
Твој син ДЕЈА, унуке ДРАГАНА, АЛЕКСАНДРА
и снаја МАРИЈА

(74/18100’4)

(46/180918)

4. октобра, у 11.30, на старчевчаком гробљу, даваћемо шестомесечни помен драгој

4. октобра навршавају се три године откад се
упокојио наш вољени супруг, отац и деда

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

t

(125/ф-1976)

(45/180916)

8. октобра 2014, у 11 сати, даћемо четрдесетодневни помен на гробљу, у Владимировцу

ОЛГИ МИЛУТИНОВИЋ

ДУШАН ЧУБРИЋ

1936–2014.
Само сећања лепа милују нам душу, али истина
болна да нема те као жива рана у срцу је.
Време нам доноси само жал, јел нећеш доћи и то
је крај.
Ожалошћени: супруг НИКОЛА, ћерке
ЉИЉАНА, ГОРДАНА и ДРАГАНА с породицама

1935–2011–2014.
Волео си живот и живео за нас, оставио сећање
и отишао с облаком октобарског јутра.
Живиш у нашим мислима.
МИЛА, СНЕЖА и МИЋА

(77/181024)

(56/180946)

помен

5. октобра навршава се четрдесет дана откако је
преминуо вољени отац и супруг

СЕЋАЊЕ

Шестомесечни
вољеној мајци

1957–2014.

ДРАГОМИР ДРАГАН МАРТИНОВ

Још увек не верујемо, мислимо да ћеш нам се однекуд појавити.
Очекујемо да нам дођеш и питаш: где сте, где је Милан, шта ради
Лука, хоће ли доћи Наташа за викенд?
Твоји најмилији: сестра ДУШАНКА, сестрић МИЛАН
с породицом и сестричина НАТАША с породицом
(93/181081)

Много нам недостајеш

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

Десетогодишњи помен

ДУШАН
Сваки дан те помињемо, мислимо однекуд ћеш се појавити, знамо да је то немогуће, чуваћемо те од заборава.
Твоји: МИКИ, СИЛВИЈА, САЊА и МИЛОШ

МИЛОРАД
МИША ТУРНИЋ

ОЛГИ
МИЛУТИНОВИЋ

6. X 1993 – 6. X 2014.
У мислима и срцима си
с нама, вољен и незаборављен.
Ћерке НАДА и ОЉА
с породицама и супруга
ВЕРА

Време пролази, а ти постојиш и трајеш кроз
најлепше успомене.
Твоја ћерка ЉИЉАНА
с породицом

(24/180809)

(76/181022)

4. октобра 2014. године навршиће се годину дана од смрти наше драге

МАРТОН ЂЕРФИ
За све што долази, недостајеш.
Твоја супруга МИРА и ћерка КРИСТИНА
(63/180962)

Прошло је четрдесет
дана откад ниси с нама

Четири године откако
није с нама наша драга

(94/181081)

Не заборављамо вас иако сте у свету који је судбина

АНЂИЋ

ВАСИЛИЈЕ
СТОЈКОВ
из Црепаје
Увек ћемо те се сећати.
Породице: СТОЈКОВ,
ПАУНОВИЋ,
КУРЈАЧКИ
и МИЛЕНКОВИЋ

МИЛКЕ АРБУТИНА
рођ. Матић
Тог дана ће се одржати годишњи помен, у 11 сати, на Католичком гробљу. Заувек ћеш остати у
сећању.
Твоје фамилије
(112/181191)

(62/180961)

МИЛАДИН
1938–2011.

МАРТОН

НАДА

ЂЕРФИ

АНТИЋ
5. X 2010 – 2014.

Твоја сваја ЛУАНА
и ташта ЈЕЛИЦА

Најмилији

(47/180919)

(103/18112)

МИОДРАГ
1945–2012.

Породице АНЂИЋ из Иванова и Панчева

2. октобра 2014. навршава се петнаест година откако ниси с нама

У суботу, 4. октобра, у 13 сати, на Новом гробљу,
одржаће се четрдесетодневни помен нашем драгом

(72/180997)

Сећање на драге родитеље

ФИЛИПОВИЋ

др АНТЕ МЕЈИЋ
НИКОЛА

2012–2014.

ДРАГАНУ СОВИЉУ

МАЂАРОВ
СТОЈАНКА

Све нам твоје недостаје.

БРАНИМИР

1997–2014.
2006–2014.
Заувек ћемо вас памтити.
МИЛЕНА и МИЛОШ с породицама
(98/181095)

С љубављу супруга с децом
Твоји најмилији

Твоји: ВИНКА, КАЋА, БОЈАН, ЛУКА и ВАЊА

(39/180864)

(55/180944)

(41/180868)
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Четвртак, 2. октобар 2014.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Осам година није више
с нама

8. октобра 2014. године навршава се шесет
месеци откад ме је напустио мој вољени
супруг

ИГОР

Навршава се тужних шест месеци откако нас је
напустио наш драги

ЈОСИФ ЈЕЛИЋ
8. IV 2014 – 8. X 2014.
Живимо с најлепшим успоменама на тебе.
Увек си у нашим мислима и срцима.
Ожалошћени: сестра ТЕРЕЗА, зет ЉУБИША,
сестричине СВЕТЛАНА и ДРАГАНА
с породицама

СТЕВАН КОКОШКОВ
КОКА

ЈОСИФ ЈЕЛИЋ
4. октобра 2014, у 11 сати, на Католичком
гробљу посетићемо га.
Свакодневно си присутан у нашим мислима и причама о теби.
Твоји најближи.
Почивај у миру.
Твоја НЕГИЦА

Година откако је престало да куца једно
велико срце.

ПОПОВИЋ
УША
27. V 1967 – 1. X 2006.
Пријатељи
из детињства
(122/181260)

Прошло је десет година
од смрти нашег драгог

Његова породица

(26/180823)

(30/180835)

Обавештвамо родбину и пријатеље да ћемо годишњи помен нашој драгој

С великим болом у срцу и неизмерном тугом у души остајеш увек с нама

БРАНИСЛАВА

(28/180823)

САВАНОВИЋА
И после десет година не
можемо те заборавити.
Твоја баба МИРА
с породицом

СЕЋАЊЕ

(48/180926)

ПОМЕН

ЈОСИФ ЈЕЛИЋ
8. IV 2014 – 8. X 2014.

МАРА ЊЕЖИЋ

ДЕЈАН Ј. МУГОША

ТЕОДОРИ ФОДОР

1965–2014.

6. X 2008 – 2014.
Драги зете, много нам
недостајеш.
Твоји шураци МИЛАН,
БОЈАН и ЖИВА
с породицама

Прошло је шест година
откако ниси с нама.
Хвала ти на свему што
си за нас учинила.
Твоји најмилији

(27/180823)

обележити у недељу, 5. октобра 2014. године, у 11 сати, на гробљу у Омољици.

Твоји најмилији

Твоји ЈАСКА и ЋАЛЕ

(75/181019)

(32/180841)

(29/180826)

СЕЋАЊЕ

Спавај мирно, нека Те анђели чувају!

6. октобра је годину дана откако није с нама наш

13. октобра навршава се годину дана откад није
с нама наш вољени брат

БРАНИСЛАВ
САВАНОВИЋ
5. X 2004 – 5. X 2014.
Године које су прошле,
нису умањиле бол и тугу
за тобом.
Твоја ћерка ЉУБИЦА
с породицом
(54/180940)

Годишњи помен

СПАСЕ ТЕМЕЛКОВСКИ ПАЛЕ
1944–2013.

БОСИЉКА ДОБРОТА
КРСТА ЈОСИМОВ
6. октобра 2014. навршава се десет година
откако ниси с нама.
Године пролазе, туга за тобом не престаје,
а заборава нема.

Остаћеш увек у нашим срцима.

2013–2014.

Твоја браћа: ТРАЈЧЕ, БОРА и сестра РОСА
с породицама
(20/180804)

Почивај у миру.

Твоји најмилији

Супруга ЗАГОРКА, ћерке НАДА
и СЛАВИЦА с породицама

(65/180966)

(23/180806)

8. октобра 2014. навршава се пет година откако
није с нама наш вољени супруг и отац

6. октобра навршавају
се четири тужне године
откад није с нама наш
вољени

СПАСЕ
ТЕМЕЛКОВСКИ
ПАЛЕ

Последњи поздрав мом
Породица
АНДОНОВСКИ
(19/180804)

13. октобра навршава се тужна година откако
није с нама наш

НЕШИ
СТАНКО
МИШКОВИЋ
2010–2014.

СПАСЕ ТЕМЕЛКОВСКИ ПАЛЕ
1944–2013.

ДУШАН ЛЕВНАЈИЋ

Неизмерно нам недостајеш.

Био си борац у животу, а наш ослонац и понос
што смо те имали.
Супруга БОРКА, син ЂУРА и ћерка ДАНИЦА
с породицом

Твоја супруга ЉУБИЦА и син ЖЕЉКО

Твоји: супруга
МИЛЕНА и синови
РАНКО и НЕБОЈША

(31/180839)

(21/180804)

(53/180939)

Туга, бол и празнина.
Чежња да те видим немогућа је. Остаћу жељна твог присуства, погледа и осмеха, твојих
позива и твог тихог гласа и када ми кажеш „медице мој мали”.
Био си и остаћеш мој
анђео чувар.

КОСАРА
СТАНОЈЕВИЋ

Твоја МАША

3. X 2006 – 3. X 2014.
Мајко моја, дуго нема
твог милог погледа и
гласа да ме дочека. Недостајеш ми!
МАРИЈА СТАНОЈЕВИЋ

(64/180964)

(42/180902)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Четвртак, 2. октобар 2014.

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН
Прошло је четрдесет дана од смрти нашег
оца и пет година од смрти наше мајке
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У суботу, 24. октобра
2014. даваћемо шесетомесечни помен нашој
драгој мајци, баки и
прабаки

РЕЉИЋ

ВЛАДО ЈАВОР
8. X 2009 – 8. X 2014.

СМИЉА

МИЉИ

МИЛЕ

БОРИЋ
Живећете увек у нашим срцима и мислима.

1930–2014.

Живећеш увек у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији

Синови МАРИЈАН и МИРКО
с породицама

(5/180762)

(11/180783)

Син ПЕТАР и ћерка
ЉУБИЦА с породицама
(61/180957)

У суботу, 4. септембра 2014. даваћемо четрдесет
дана нашој

Помен породици

СУБОТИЋ

МИЛЕТИЈЕ ДЕНИЋ
2011–2014.

Године пролазе, бол и туга остају исти.
Воле те твоји: супруга ЉУБИЦА и син ЗОРАН
с породицом
(9/180774)

2. октобра 2014. навршава се пет година откад
није с нама наш драги

МИРКО
1977–2014.

ДРАГАН

ЉИЉАНИ СТОЈАДИНОВ

МАРА

2002–2014.
2008–2014.
Чувамо вас од заборава: СЕЈА, СУКИ и МАЈА

С љубављу и великом тугом успомену на тебе
чувају твоји најмилији

(18/180803)

(3/180758)

30. септембра навршава
се десет година откако
ниси с нама

АНДРЕЈА ПАВЛОВИЋ
2009–2014.
Постоји љубав коју смрт не може прекинути и
туга коју време не лечи.
Твоји најмилији: супруга СПАСА, ћерка
ЕМИЛИЈА, унука СИМОНА и зет ГОРАН
(7/180771)

САВО КУЗМАНОВИЋ

БОРИС НИКОЛОВСКИ

2. X 2003 – 2. X 2014.

5. X 2008 – 5. X 2014.

У уторак, 7. октобра 2014. године, у 11 сати, на
гробљу у Старчеву, даћемо четрдесетодневни
помен

ДРАГОЈЛА

Никад те нећемо заборавити.

ЗОРИЋ

Бескрајно нам недостајеш.
Твоја супруга МИЛКА, син РИСТО
и кћи МАРИНА с породицама
Твоја породица

(22/180805)

Син НИКОЛА
с породицом
(4/180761)

(8/180772)

БЛАГОЈУ ТРИФУНОСКОМ
У суботу, 4. октобра 2014. године дајемо годишњи помен нашем драгом

Сећање на

СЕЋАЊЕ

Ожалошћени: ћерке ОЉА, МИРЈАНА
и ПАВЛИНА с породицама
(34/180843)

6. октобра навршава се двадесет година од смрти наше вољене

ЗДРАВКУ
ЛУКИЋ

СТЕВИ БУДИЋУ
10. X 2013 – 10. X 2014.

Породица БУДИЋ
(25/180817)

1930–2013.
Памте те: ћерка
ЖИВКА, синови
ЖИВОРАД и МИЋО,
сестра СТАНА, унуци,
праунуци и родбина
(6/180766)

НИКОЛА
ТОДОРОВ
ШИШКОВ
Двадесет две године су
прошле, али нису избрисале лепе успомене
и драга сећања.
Супруга МИРОСЛАВА
с децом

МИЛИЦА
КРЧАДИНАЦ
Време пролази, а ти
остајеш у нашем сећању.
Твоји: син ДРАГАН,
унук АЦО и снаја
МИРА
(17/180794)

МАРЕ ЂОРЂЕВИЋ

1994–2014.
Воле те твоји: супруг СИНИША, син АЛЕКСАНДАР,
ћерка БОЈАНА, снаја СЛАВИЦА, зет НИКОЛА и унуци
ФИЛИП, МАРИЈА и НАЂА

(13/180791)

(1/179086)

Годишњи помен

БРАНКА ЂУРКОВ

ДОБРЕ НИКОЛОВ

1. X 2013 – 1. X 2014.
Породица КОЦОЉЕВАЦ

4. X 1991 – 4. X 2014.
Само је време прошло, љубав, бол и празнина остају...
Твоја породица

(66/180969)

(49/180928)

1. октобра 2014. навршавају се три године од смрти нашег

ХАЈНАЛКА БИСАК
Само је време прошло.
ЛЕЛА, СТЕВИЦА
и ЗЛАТИЦА
(100/181117)

СЛОБОДАНА КРЊАЈИЋА

2011–2014.
Никада те нећемо заборавити.
Супруга СЛОБОДАНКА, ћерка МИЛЕНА, унуци
АЛЕКСА и НИКОЛА и зет НОВИЦА
(2/180609)
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ИНФО/ЗАБАВА

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346-579
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

АНАГРАМ

ДИГЕСТИВНИ ОРГАН
(Ј = В)

ПА ОНО ЈЕ ДЕО
ЧВРСТА ЛАНЦА
ИСТРАЖИВАЧ
Открити,
ИСТОРИЈЕ
пронаћи
БАЛКАНА

РОЂЕНИ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Добили близанце - сина и ћерку
18. септембра: Уроша и Дуњу – Тијана и Милош Ђорђевић.

Добили ћерку
20. августа: Ању – Санела Лакатош и Иван Бањаш; 21. августа: Анабелу – Бранка Јанков и Данијел
Жебељан; 27. августа: Леу – Анна и Златко Марушњик; 30. августа: Елену – Јована и Владимир Младеновић; 1. септембра: Софију – Соња и Владан Костић; 2. септембра: Искру – Сања и Иван Мартиновић; 3. септембра: Дуњу – Гордана и Ивица Димитријевић; 4. септембра: Елисиу – Ангела и
Имре Варга; 6. септембра: Драгану – Ружица Костић и Драган Ћирковић, Лару – Зоранка и Слободан Тасески; 8. септембра: Хану – Санела и Дејан Чувик, Нину – Маја Келечевић и Ненад Кнежевић,
Марију – Ивана и Михајло Тривановић, Ивону – Милена Бељић и Марко Степић, Николију – Валентина Савановић и Миодраг Јовановић; 9. септембра: Наталију – Марија и Иван Чањи, Јулку – Биљана
Гуран Лапић и Срђан Лапић; 10. септембра: Алексу – Јелена и Кристиан Бугарин; 11. септембра:
Чарну – Виолета Овчаров и Драган Бранков, Искру – Мариа и Марко Симијоновић, Милену – Марина и Иван Живојновић; 12. септембра: Мирну – Маја Милосављевић Јовановски и Славко Јовановски, Леонору – Сузана Станишић и Зоран Јерковић, Сару – Александра и Валентин Данилов; 14. септембра: Стефани – Иветка и Корнел Светлик, Петру – Вера и Иван Живанов; 15. септембра: Мињу
– Сања Шијачић и Дарко Алтхајм, Нину Катарину – Јелена Зарић; 16. септембра: Бранку – Данијела Раух и Милорад Бошњак, Нину – Анђела и Ненад Ђурић; 18. септембра: Ирис – Мирела Милетић
Вуковић и Милан Вуковић; 21. септембра: Миу – Андреа и Мирко Чакаревић.

17. августа: Страхињу – Јована Томић; 26. августа: Милана – Славица Јованов и Владан Арсић; 28.
августа: Алексеја – Зорица и Петар Николић; 1. септембра: Андреја – Драгана и Зоран Стојоски; 29.
августа: Михајла – Мирјана и Жељко Протић, Филипа – Јелена Арко Чолак и Илија Чолак; 2. септембра: Томислава – Вера Николић; 3. септембра: Милоша – Сузана и Бојан Или, Вука – Марјана Тодоровић и Жељко Кнежевић, Андрију – Злата и Бојан Долашевић; 4. септембра: Александра – Сандра
и Влада Ничевски, Филипа – Јелена Ранц Јефтић и Зоран Јефтић; 6. септембра: Леонарда – Софија
Новаков и Ђока Лакатош, Милана – Сандра и Ивица Видић; 7. септембра: Андреја – Ивана и Владимир Стевовић, Давида – Мира и Павел Папуга; 8. септембра: Алексу – Јелена Станковски и Зоран Грчић, Михајла – Данијела Величковић и Боро Клинцов, Андреја – Андријана и Горан Цветановић, Алексу – Силвиа и Јосип Стоиљковић; 9. септембра: Луку – Дијана и Марко Анђелић, Дамјана
– Јована Вељин и Небојша Станојев, Милоша – Јелена Кузмановић Гајић и Владимир Гајић; 10. септембра: Миљана – Данијела и Горан Петровић, Матеју – Кристина и Радомир Лазаревић; 13. септембра: Михајла – Весна и Игор Мутавџија, Јана – Ана и Владимир Мега; 14. септембра: Александра – Катарина Дечермић и Предраг Живковић; 15. августа: Луку Јула – Јована и Сорен Јул Јордансен, Огњена – Миљана и Драган Ђорђевић; 16. септембра: Вука – Мирјана и Јован Стојанов; 18. септембра: Ђорђа – Катарина Кузмановски и Срђан Матевски; 19. септембра: Филипа – Драгана Спасић и Дејан Ивановић; 20. септембра: Ивана – Данијела Парезановић и Миомир Јојин.

ВЕНЧАНИ
18. септембра: Гордана Петровић и Ненад Поповић, Снежана Радуљ и Златко Бај, Драгана Илијев и Дамир Шегић; 20. септембра: Биљана Ванески и Данило Грујић, Еугениа Блашкић Струцеску и Јонел Муста,
Нина Бутузова и Петар Срдић, Марта Ваш и Драгољуб Плављанић, Милена Милановић и Александар Веселиновић, Ивана Радетић и Милош Грбић, Бобана Јаношевић и Александар Јовић, Милица Ивановић и
Ђанлука Бјанко, Ивана Живковић и Данијел Проле, Милица Обрадовић и Синиша Миљановић; 21. септембра: Марина Драганов и Марко Рокнић, Ивана Јовановић и Александар Миладиновић, Ивана Мартиновић и Саша Небригић, Бранка Влаховић и Милан Младеновић, Сања Адамовић и Ђорђе Кантар, Верица
Ранисављевић и Страхиња Борковић; 25. септембра: Марина Ђорђевић и Ђорђе Топић, Наташа Гачић и
Кристијан Србиновски; 27. септембра: Есма Шапоња и Миле Шапоња, Јована Ремовић и Војислав Шимшић, Тања Живановић и Жељко Јанићијевић, Милушка Гајан и Петар Карбунар, Милена Машић и Предраг
Марковић, Ивана Урошев и Петар Гавриловић, Стефана Стојановић и Марко Стојиљковић, Душанка Кусовац и Јано Урбан; 28. септембра: Ана Хеђан и Славко Трнић, Јелена Адамовић и Ненад Стевовић.

УМРЛИ
10. септембра: Борислав Јањић – 1946; 13. септембра: Јоца Крчадинац – 1932, Јулиана Керекеш – 1937,
Лајош Морић– 1950, Владимир Пешић – 1931; 14. септембра: Жива Нећаков – 1952, Стева Финк – 1932,
Бранко Дојчиновић – 1964; 15. септембра: Милица Брдарски – 1953, Милунка Миленковић – 1926, Сава Милетић – 1942, Пало Башнар – 1949; 16. септембра: Недељко Миликић – 1951, Лазар Обрадовић –
1935, Милан Старчевић – 1949; 17. септембра: Милан Савић – 1986, Тимотеј Њагул – 1928, Живан Јефтић – 1930, Јаврока Секулов – 1951; 18. септембра: Душан Драгојлов – 1945, Мишо Карлечик – 1939,
Ружа Црепајски – 1940, Раденко Бандука – 1936, Милица Пиперски – 1930; 19. септембра: Јован Узелац – 1948, Грозда Стефановић – 1946; 22. септембра: Јано Цицка – 1955, Милутин Милетић – 1953,
Александар Крстевски – 1927; 23. септембра: Бисерка Марковски – 1949, Марија Падежанин – 1937,
Драгомир Јовановић – 1937, Шандор Халас – 1955, Јано Плван – 1958, Ненад Симић – 1973, Живојин
Цветковић – 1938; 24. септембра: Катица Филипов – 1933, Милева Младеновић – 1939; 25. септембра:
Даница Басарић – 1935, Верка Стевановска – 1951, Милан Грабунџија – 1989; 26. септембра: Шерифа
Качикола – 1937, Богдан Петровић – 1932, Ђурица Вилчек – 1962, Надежда Крестић – 1936; 27. септембра: Слободанка Палинић – 1920; 28. септембра: Радмила Новаковић – 1942.
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Немачки
физичар
(Георг)

Лудолфов
број

Мали
астали

Испуњен
Ознака за
метар

(23. 9 – 22. 10)

Бићете опуштени, раздрагани и

На послу ће од вас захтевати да

добро ћете се осећати. Избегавајте нелегалне радње, ма колико
вам се то чинило као добар пословни потез. Добро размислите
да ли да се упустите у тајну везу.

одете на дужи пут. Трудите се да
не улазите у велике и недефинисане подухвате. Могло би се десити да упознате особу из иностранства, која ће вам помутити
ум.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Размишљате о томе како да

Скоро увек доносите добре од-

започнете преговоре који ће вам
донети већу материјалну корист у
будућности. Више времена проводите у природи, тако ћете очистити ум од непотребних мисли.

луке када су у питању финансијска улагања, али ове недеље избегавајте сваку врсту шпекулација, да вам се то не обије о главу.
Мрачни сте и одсутни, треба вам
више смеха.

Језеро у
Северној
Америци
Галамити
Ознака за
кири
Катран

Уплив
Први вокал

Хиљаду
(римски)
Градитељи
виолина из
Кремоне

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Ваше скоро немогуће идеје могу

Пробајте да покажете више

уродити плодом. Добро знате шта
хоћете, као и шта треба да радите да бисте то постигли. Немирни
дух у вама тера вас да правите
збрку, због које ћете се касније
кајати.

разумевања према партнеру.
Несугласице с колегама и шефовима су врло извесне, па се потрудите да избегнете импулсивне
реакције.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Отворите очи када је реч о са-

Пружа вам се могућност да до-

радњи с великим фирмама, јер
су могуће компликације. Када
пријатељство почне да прераста
у љубав, настаје изазов. У дилеми сте – прихватити или одустати? Послушајте инстинкт.

бро искористите једну стару пословну везу и уговорите заједнички посао који ће вам донети
финансијску стабилност на дужи
период. Немојте пропустити ту
прилику.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

У доброј сте физичкој кондици-

Веза с неким земљаним знаком

ји, осећате се снажним, али ипак
избегавајте да пожурујете ствари. Пробајте да све одрадите поступно и плански, јер се у журби
увек поткраде нека грешка.

би се могла показати стабилном.
Ваша страст ће бити покретач.
Послови се полако приводе крају и имате све разлоге да будете
задовољни добитком.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Помало сте уморни од сталних

Може се догодити да током ви-

несугласица у породици. Отворени разговор је лек. На послу сте
добро организовани, али ако сте
приватник, припазите с каквим
пословним партнерима радите.

кенда упознате особу која ће постати ваш будући партнер. Пуни
сте неке чудне енергије и страсти, само пробајте да то правилно контролишете.

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, сазнаћете како гласе два почетна стиха из песме Љубивоја Ршумовића о пруту.
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СТИХОВНИ АНАГРАМ

Музичка
нота
Отац
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Кћеркин
супруг

Основни
облик
придева
Гомиле
(мн.)

С. Ч.
Ирски
глумац
(Питер)

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Добили сина

С доње
стране

САВЕТНИК Америчка
ПРАВНИК И
Врста
ТВ
БАЛКАНОЛ.
водитељка расних паса ИСТОРИЧАР
ИНСТИТУТА (Винфри)

Ован

АМАЈЛИЈА
Преметањем слова
забавља се Коста,
СЛАМНАТИ му шешир
амајлија поста!

РЕШЕЊА – Анаграм: дванаестопалачно црево. Коњићев
скок: Лако је пруту да се соколи, кад бије децу, њега не боли.
Стиховни анаграм: талисман. Скандинавка: испод, ара, званичник, Мирослав, ира, катар, сч, пун, ла, Ом, полемисати, позитив, викати, рпе, утицај, тер, асталићи, Амати.
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „СВЕТИ ТРИФУН”

ДОЛОВАЧКА БЕРБА ГРОЖЂА
Доловачки виноградари су по
други пут симболички обележили најбитнији дан у сезони
– бербу грожђа.
Иако је овогодишњи род далеко слабији него неки ранији, они су, ипак свесни да је то
била „божја воља”, са осмехом
на лицу убирали плодове лозе
из винограда свог удружења.
Штавише, одлучни су да с
још више елана наставе производњу квалитетног вина –
једног од најпознатијих доловачких брендова.
Чланови доловачког Удружења винара и виноградара
„Свети Трифун” приредили су
у недељу, 28. септембра, манифестацију под називом
Друга берба грожђа.
Од самог јутра вредни произвођачи божанског пића
прионули су на посао у свом
винограду, али пре тога су, по
неписаном обичају, наздравили уз прошлогодишње вино и
тиме једни другима пожелели
успешну бербу. А онда је тридесетак чланова удружења, заједно с петнаестак чланова
фолклорне секције Дома кул-

туре, сишло међу чокоте и
кренуло да пуни корпе гроздовима. Радна и весела атмосфера употпуњена је кратком
паузом за виноградарски доручак – хлеб и маст са алевом
паприком.
С обзиром на неповољну годину, род су дале само старе
сорте, док су се нове показале
неотпорним на лоше временске услове. Напослетку је
укупно преко петсто килогра-

ма однето у двориште старе
доловачке породице Стајић,
где је чекала екипа задужена
за муљање плодова винове лозе. Након тога су Миле Данилов, Сава Пуја и Југа Брзован
помешано бело и црно грожђе
пренели у просторију у којој
ће се у наредних неколико недеља постепено оцеђивати,
како би даљом обрадом било
добијено одлично вино розе.
Недалеко одатле Жика Новковић је у казану припремао
гулаш за учеснике бербе, а неизбежан састојак уз то јело од
црвеног меса било је доловачко црно вино. Домаћин Ђорђе
Стајић представио је породично огњиште, на којем његови
преци обитују више од два века. Заинтересовани су у тој јединственој етно-кући видели
многе старе предмете, намештај, постељину..., чак и папир из 1918. године који документује боравак његовог деде
у хашком суду зато што је у
Првом светском рату заробљен заједно са аустроугар-

ском региментом, сачињеном
од Срба, која се предала у Русији.
У исто време у предњем делу винограда, који је декорисао члан удружења Ђурица
Војнов, узгајивач здраве хране, одржано је предавање
агронома „Вршачких винограда” – Николе Лекића. Он је
пред члановима удружења
„Свети Трифун” и бројним гостима из Караша, Чуруга,
Иђоша, Делиблата, Панчева и

других места акценат ставио
на формирање нових засада,
као и на то како и којим средствима заштитити род од влаге. Након њега је Антал Нађ,
витез винског реда, говорио о
проблемима у производњи домаћег вина.

нам је наведена институција
локалне самоуправе од велике
помоћи, а чак смо и ову, Другу бербу грожђа приредили
углавном захваљујући новцу с
градског конкурса за суфинансирање пројеката из области пољопривреде и руралног

Потом су сви заједно, праћени свештеницима, кренули
пут новог винограда, који су
недавно засадили Југослав Радивојев и Илија Гаврилов
– И то је једна пракса оваквих манифестација, а поменутим новим виноградарима
припало је хиљаду петсто садница од укупно десет хиљада
које смо добили од Града. С
тим у вези морам истаћи да

развоја – рекао је Богдан Анкуцић, председник Удружења
винара и виноградара „Свети
Трифун”.
Доловачки узгајивачи винове лозе су прелеп дан окончали у Дому културе уз дружење,
тамбураше, гулаш и одлично
домаће вино, као и наду да ће
следеће године бити неупоредиво берићетније.
Ј. Филиповић

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева
„Изјављујем да прихватам пропозициДраге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике, је ’Избора најлепше торте Панчева’. Изфирмом „TorteCo” и посластичарницом јављујем и да сам једини аутор / једина
ауторка рецепта и фотографије јела
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
које вам достављам. Саглаторте Панчева”, који ће трајати
сан/сагласна сам да текст
до краја маја следеће годирецепта и фотографију
не. Сваког месеца најујела имате право да коспешније учеснике очеПобедник за
ристите и објављујете
кују вредне награде у
октобар освојиће
без просторног и вревиду професионалног
ц
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менског ограничења и
посластичарског алата
и ДВД са упутствима за
у свему према својим
и материјала, а посебно
украшавање торти.
потребама”.
атрактивни
поклони
Све то пошаљите на
припашће победницима
адресу recepti@pancevacна крају читавог избора.
online.rs или поштом на адреПошаљите нам рецепт и оригиналну фотографију торте коју сте са- су „Панчевца”: Трг краља Петра I број
ми направили и декорисали. Приложи- 11, с назнаком: „Избор најлепше торте
те своје податке – име и презиме, адре- Панчева”.
Уколико објавимо ваш рецепт и фосу и број телефона, као и следећу поттографију, то значи да сте ушли у ужи
писану изјаву:
избор за победника месеца и да
имате шансу да освојите вредан поклон. Најбољи аутор торте за
октобар, кога ће одабрати професионални декоратери из посластичарнице „Голуб”, освојиће цветну мапу
за фондан и ДВД са упутствима за
украшавање торти.
На крају читавог избора између
победника сваког месеца одабраћемо троје најбољих, којима ће припасти следеће награде:
3. место – сет за декорисање са
дуготрајном дресир кесом од импрегнираног платна са шест металних наставака,
2. место – алат за израду јестивих цветова и букета с књигом у
пуном колору која садржи упутства за израду и
1. место – комплет целокупног
алата за украшавање торти и израду декорација за торте, који садржи 177 делова.
Ове заиста вредне поклоне о
којима сваки талентовани посластичар сања обезбедио је
„TorteCo Shop”.

НАЈБОЉИ ОВЕ НЕДЕЉЕ
Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Татјана Луковић из Глогоња. Татјана, честитамо!

КРЕМ ТОРТА
Кора: шест беланаца, 12 кашика шећера, две кашике сирћета, две кашике презли и кашика воћног ликера.
Пећи на 150 степени. Тако испећи две коре.
Трећа кора: шест беланаца, шест кашика шећера,
шест жуманаца, две кашике рендане чоколаде,
125 г млевених ораха, кашика презли и један
прашак за пециво.
Црни фил: 12 жуманаца, 300 г шећера, три кашике густина и кашику брашна кувати у шест децилитара млека, па у вруће млеко додати 200 г чоколаде и охладити. Умутити два маргарина са
150 г шећера у праху и помешати с претходно
охлађеним филом. У све то додати 200 г млевених печених лешника.
Умутити 400 г шлага.
Поступак филовања: бела кора, црни фил, шлаг,
црна кора, црни фил, шлаг, бела кора, фил.
Декорација: украсити торту преосталим шлагом
по жељи.

ПОБЕДНИК ЗА СЕПТЕМБАР
Стручни жири сачињен од иск
усн
декоратера запослених у посласт их
ича
ници „Голуб” одлучио је да за најброљег декоратера у септембру про
гласи
ДАН ИЈЕ ЛУ ТЕК ИЈА ШК И. Она
је
освојила ДВД са упутствима за
украшавање торти и плех за печење деч
торти, а пласирала се и у конкур јих
енц
ју за једну од три главне награде иће бити додељене на крају чит које
конкурса. Данијела може преузет авог
и
клоне радним данима између 7 пои
сати у продавници „TorteCo” у Ули 15
ци
Жарка Зрењанина 36.
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ТРИАТЛОНСКИ ДАН НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ

ТРИ ТИМА – ЈЕДАН БОД

НЕСАЛОМИВА ГОЦА КРСТИЋ
Реми Железничара
и Вршчана

Недеља, 28. септембар, на
Ади Циганлији била је резервисана за триатлон. На
програму су биле две трке:
Првенство Београда у
акватлону за младе наде,
наде, јуниоре и рекреативце и Првенство Србије у
олимпијском триатлону за
сениоре и ветеране. ТК Тамиш се представио са 24
такмичара свих узраста,
који су остварили запажене резултате.
У надметању младих нада (деца рођена 2003. године и млађа) Павле Обрадовић је освојио бронзану медаљу. У конкуренцији малишана рођених 2001. и
2002. године Вања Исевски
је била друга, док је Марко
Глишић заузео треће место,
а исте пласмане су имали и
Душан Стојадиновић и Стефан Пап у такмичењу годину дана старијих триатло-

наца. Сребрном медаљом
се окитила и јуниорка Милица Аризановић.
Главно такмичење тог
дана било је Првенство Србије у олимпијском триатлону (1,5 км пливања, 40
км вожње бицикла и 10 км
трчања). Наша суграђанка
– несаломива Гордана Крстић победила је у трци ветеранки, а тај резултат јој
је донео и вицешампионску титулу у елитној женској конкуренцији.
И остали такмичари Тамиша су били добри, па су
освојили нове бодове за
свој клуб. Ту се пре свега
мисли на Марјана Лукића,
Александра Бошковића и
Владимира Рилинга, а сјајан је био и Јован Опачић,
најстарији такмичар на трци, који је кроз циљ прошао испред много млађих
ривала.
А. Ж.

Викенд за нама неће остати у
лепом сећању љубитељима најважније споредне ствари на
свету у нашем граду, бар када
је реч о Српској и Војвођанској
лиги. У тим ранговима Панчево има три представника, а једини бод су освојили фудбалери Железничара, који су на
свом терену играли нерешено
против Вршца јунајтеда.
У оквиру седмог кола Српске лиге група „Војводина” Динамо је гостовао у Сенти, где је
од истоименог домаћина изгубио с 3:0. Прво полувреме је
окончано без голова, али момци које с клупе предводи тренер Горан Мрђа нису успели да
одоле нападима расположеног
домаћина у наставку сусрета.
Брава „брзог воза” откључана је у 47. минуту, а недуго затим Сента је повисила на 2:0,
па је победник већ тада био
одлучен. Фудбалерима Динама много тога није полазило
за руком, никако нису успевали да дођу до своје игре, а када је у 80. минуту Сента повисила на 3:0, сви су једва чекали крај утакмице.
После одличног старта
шампионата клуб из нашега
града ушао је у серију лоших
резултата, па сада има скор од

КВАЛИФИКАЦИОНИ ТУРНИР
ЗА ПОПУНУ ПРВЕ ЏУДО ЛИГЕ

СТАРЧЕВЦИ НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ

На квалификационом турниру за попуну Прве џудо
лиге Србије, који је одржан
27. септембра у Руми, ЏК
Академија „Јочић” из Старчева заузео је треће место.
То су биле прве квалификације у којима су учествовали
тимови из читаве Србије, с
циљем да сви заинтересовани клубови покушају да се
изборе за директан пласман
у прволигашко друштво.
Овог пута то је успело
екипама Руме и Радничког
из Београда. Старчевци су
победом над екипом Бора
заузели треће место, па нису успели да се квалификују
за Прву лигу. Ипак, треба да
остане забележено да су Синиша Шупић и Марко Јочић својим победама сјајно
предводили Академију, а
њима уз раме били су и:

Иван Кураји, Небојша Стојановић, Марко Милојевић,
Михајло Војиновић и Милош Ранковић.
– Искусни Шупић и Јочић успели су да тријумфују, али остатак екипе, коју
су чинили углавном кадети
и јуниори, није успео да изнесе терет овако тешких мечева. Ипак, пред тим младим борцима је лепа будућност и сигуран сам да ће се
о њима тек чути пошто поседују изузетан квалитет –
рекао је Мирослав Јочић,
директор Прве лиге Србије.
После свега приказаног
на турниру џудо-стручњаци
се слажу да је квалитет пласираних екипа одличан и да
ће надметање у Првој лиги
бити веома неизвесно и узбудљиво.
А. Ж.

ПОБЕДА СТОНОТЕНИСЕРА

ПАНЧЕВЦИ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА
Стонотенисери СТК-а Панчево наставили су низ победа у Другој лиги Србије. После тријумфа над екипом
Железничара из Ваљева они
су у суботу, 27. септембра, у
Панчеву савладали и шабачки Ас, са 4:1.
Милија Чабрило и Душан
Кушић су својој екипи донели четири поена, док је Сло-

бодан Ристовски изгубио меч
после неизвесне борбе. Око
50 љубитеља стоног тениса
уживало је у сали КУД-а
„Шандор Петефи” гледајући првотимце клуба из нашега града. Лепи потези и
поени мамили су аплаузе, а
квалитет Панчеваца је пресудно утицао на крајњи резултат.
С. Д.

три победе и четири пораза,
уз гол-разлику 5:10. Динамо
је тренутно на деветом месту
на табели, а у наредном колу
дочекује Банат из Зрењанина.
Фудбалери Железничара у
седмом колу Војвођанске лиге „Банат” нису успели на
свом терену да савладају последњепласирани Вршац јунајтед. Пред око 300 гледалаца на СЦ-у „Младост” меч је
окончан без победника – 1:1.
Гости из Вршца су се представили као веома организована екипа, која је од самог старта
показала да у Панчево није дошла да се брани. Таква филозофија игре је уродила плодом

већ у 15. минуту, када је Милан
Јовановић довео госте у вођство. Иако помало изненађени
издањем Вршчана, момци које
с клупе предводи тренер Синиша Радуловић успели су да се
консолидују, па су почели агилније да нападају. У 30. минут је
један од момака из Вршца
играо руком у свом казненом
простору, те је судија оправдано
показао на белу тачку. Сигуран
извођач једанаестерца био је
Жељко Стајчић. Домаћа „дизелка” је од тог момента потпуно преузела контролу над утакмицом, нападала је и стварала
прилике, али промене резултата више није било.

Железничар сада заузима
пето место на табели, с једанаест бодова, а у наредном
колу му предстоји тешко гостовање у Сакулама и мегдан
с домаћим Борцем, такође
једним од претендената на
висок пламан.
Фудбалери Борца из Старчева су гостовали у Банатском
Великом Селу, где су од домаће Козаре изгубили са 2:0.
Момци Миљана Блазовића
су и на тој утакмици имали
своје прилике, али као ни много пута до сада, нису успевали
да их искористе, што је ривал
умео да казни.
А. Живковић

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ У ФИНАЛУ КУПА ВОЈВОДИНЕ
Љубитељи одбојке у нашем
граду су прошлог викенда могли да уживају. У оквиру припрема за предстојећи шампионат Суперлиге, панчевачке
„лавице” су одиграле пријатељску међународну утакмицу
у Хали спортова на Стрелишту, док су одбојкаши Борца
изборили пласман у финале
Купа Војводине и тако најавили успешну трку за бодове у
Првој лиги.
Новоформирана, млада екипа Динама, предвођена тренером Александром Владисављевим, из утакмице у утакмицу
показује да ће ове сезоне бити
тврд орах за многе фаворите.
Јелена Петров и њене саиграчице су одмериле снагу са екипом Примарија из румунског
града Лугоша, која је прошле

сезоне заузела шесто место у
румунској Суперлиги, а предводи је наш сународник Валеријан Лука из Вршца.
Гошће, иако веома добра
екипа, у којој играју и интернационалке из Америке, Бугарске и Србије, нису успеле

да се озбиљније супротставе
популарним „лавицама”, које
су тријумфовале с 3:1. Бојана
Радуловић се још једном показала као велико појачање, а
одлична је била и Јелена Лазић, али и све остале девојке
које су браниле боје Динама.

После овог сусрета договорена је дугорочнија сарадња између Динама и Примарија,
па ће Румунке бар једном месечно, преко недеље, долазити у наш град на спаринг-утакмице.
Одбојкаши старчевачког
Борца, предвођени новим тренером Марком Симијоновићем, наставили су да нижу
успехе у такмичењу за Куп
Војводине.
После тријумфа над Врбасом они су прошлог викенда у
Новом Саду савладали истоименог домаћина с 3:2 и успели
да се пласирају у саму завршницу најмасовнијег такмичења на територији наше покрајине. Старчевци ће у финалу, такође као гости, одмерити
снагу с Клеком.
А. Ж.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ СПРЕМАН ЗА СТАРТ
За десетак дана почиње трка
за бодове у Кошаркашкој лиги
Србије. Љубитеље игре под
обручевима из нашега рада
треба да радује то што је КК
Тамиш на време окупио састав
за наредно првенство. Драган
Крушчић и Душан Милошевић су се последњи прикључили тиму. Реч је о бековском
пару који Панчевцима треба
да донесе потребан квалитет.
Уз њих двојицу, у саставу су и
новајлије: Ђорђевић, Кесар,
Ненадић, Драгаш, Вујовић и
Исаиловић, као и староседеоци: капитен Перак, Хукић,
Дробњак и млади Радовић.
Тамиш ће у новој сезони
имати један од најмлађих тимова у такмичењу, па ће му
бити потребно време да се састав уигра. Највеће појачање
је Крушчић, доскора играч
Металца из Ваљева, али ту је
и плејмејкер Ђорђевић, репрезентативац Србије у млађим категоријама, који се после здравствених проблема
успешно оправља и ускоро
треба да буде прави носилац
игре. Не треба заборавити Пе-

рака и Хукића, проверене
снаге Тамиша, а много тога
зависиће и од центарског пара Драгаш–Вујовић. Вреди
истаћи младог Сашу Радовића, Панчевца који се својим
талентом и радом у КК-у Динамо наметнуо и Тамишу, па
се на њега озбиљно рачуна.
Реч је о веома вредном спортисти, марљивом на сваком
тренингу, и добром студенту.

– Пре свега бих хтео да нагласим да Тамиш од 2004. године није имао млађи тим од
овог и да треба времена да се
види сав потенцијал ових момака. Ипак, такмичење почиње, па треба дати све од себе.
Нама је стало да освојимо бодове јер није свеједно да ли
крећете у неки посао с победом или поразом – истакао је
Бојан Јовичић.

Како је раније већ речено,
стабилност клуба из Панчева је на првом месту. Руководство тог спортског колектива жели да Тамиш буде
квалитетан прволигаш и да
осигура позицију у високом
рангу такмичења, а свака
евентуална шанса за висок
пласман свакако ће бити искоришћена.
С. Д.

КОШАРКАШИ КРИС-КРОСА ВЕЖБАЛИ ЦЕЛОГ ЛЕТА

ТЕШКИМ РАДОМ ДО УСПЕХА
Протеклих неколико месеци
кошаркаши Крис-кроса радили су на унапређивању индивидуалних квалитета. Вук
Станимировић, први тренер
екипе, посебну пажњу је посветио играчима који желе да
уложе у себе. Напредак је евидентан, али за успех је неопходно и стрпљење.
– Што се тиче лиге, која ускоро стартује, састав од прошле
сезоне је незнатно измењен.

Алекса Николић је отишао у
прву НЦАА дивизију у Америци, на универзитет „Маршал”.
Појачао нас је Огњен Пантовић, млад играч који је прошле
године наступао за Ковин. У току сезоне ћемо радити на враћању Милоша Верначког у тим
после операције укрштених лигамената колена. Екипа је амбициозна и жељна рада и утакмица. Резултатске императиве
себи нећемо постављати. Же-

лимо да поправимо игру од
прошле сезоне, пре свега у одбрани. Ако то будемо успели,
имаћемо више самопоуздања у
нападу. Покушаћемо да играмо
лепу и брзу кошарку – истакао
је Вук Станимировић, тренер
клуба из нашега града.
Ипак, жеља свих у овом
спортском колективу јесте да
сваки члан екипе буде бољи и
квалитетнији на крају сезоне.
С. Д.

КАРАТЕ ТУРНИР СВЕТСКЕ ПРЕМИЈЕР ЛИГЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПРЕДРАГ
ВИЦЕШАМПИОН
У СПЦ-у „Шумице” у Београду прошлог викенда је одржан турнир Европског купа за
сениоре и сениорке, на којем
су сјајне резултате остварили
и чланови Џудо клуба Динамо. У конкуренцији од 222
такмичара из 25 земаља борци из нашег града су освојили
две медаље.

Предраг Николајевић је заслужио титулу вицешампиона у
категорији до 66 кг, остваривши скор од четири победе и једног пораза. Сара Славковић, која је још увек кадеткиња, надметала се у категорији до 78 кг и
окитила се бронзаним одличјем. Боје Динама је бранио и
Немања Русо, који је наступио у
конкуренцији бораца до 100 кг.

ДУШАН
ОПЕТ НАЈБРЖИ
У Сремској Митровици је
прошлог викенда одржан
„Митинг пријатељства”, на
којем су одличне резултате
остварили и чланови АК-а Тамиш из нашега града.
Најбољи пионир Србије у
конкуренцији дечака до тринаест година Душан Видовић нај-

пре се надметао у трци на 60
метара (његова резервна дисциплина), у којој је освојио
бронзану медаљу, да би само
сат касније победио у надметању на 300 метара, с новим личним рекордом од 44,36 секунди. Поред њега, запажене наступе су имали и: Урош Игња,
Матеја Станковић, Лара Ердељан, Миона Филиповић, Теодора Марјановић, Алекса Нертица, Андреј Ивановић, Ана Тутић, Стефан Лазић, Лазар Којић, Ана Драгојевић, Ема Костић и Владимир Драгојевић.
Већ у петак, 3. октобра, чланови АК-а Тамиш у Шапцу отпочињу атлетску битку за трофеје на почетку серије кросева РТС-а.

СТИГЛА БРОНЗА ИЗ НЕМАЧКЕ
Прво такмичарско
искуство ове сезоне
за наше борце

довољи петим местом. Милош Јовановић је био одличан
у категорији до 84 кг, у конкуренцији од 103 такмичара. На
почетку је остварио убедљиве
победе над такмичарима из
Швајцарске и Француске, а
онда је, у трећем колу, с минималних 1:0 изгубио од најбољег такмичара из Русије,
који је дошао до финала и
Милошу обезбедио реперсаж.
Са четири изузетно ефектна
тријумфа над ривалима из
Пољске, Белгије, Турске и Холандије, Милош је освојио
бронзану медаљу и потврдио
одличну форму. У категорији
до 75 кг Никола Јовановић је
у првом колу претрпео пораз
од такмичара из Туниса.
Тренер Предраг Стојадинов
задовољан је учинком својих
такмичара. Циљ наступа на
најјачим турнирима у оквиру
Премијер карате лиге јесте да
наши борци одраде што више
мечева, који ће им помоћи да
се припреме за Светско првенство. Већ наредног викенда на турниру „Кроација
опен” у Ријеци наступиће сениор Никола Јовановић и јуниори Александра Гагић и
Огњен Јерков.
А. Живковић

На позив људи из Немачке карате федерације, на традиционалном такмичењу „Герман
опен”, првом из групе турнира Светске премијер лиге, који је одржан прошлог викенда, наступили су и најбољи
такмичари КК-а Динамо:
Слободан Битевић и Милош и
Никола Јовановић.
То је било прво такмичарско искуство ове сезоне за наше борце и одлична прилика
да провере у каквој су форми.
Иако је конкуренција била јака, такмичари Динама су се
одлично борили. Слободан
Битевић је изванредно стартовао у категорији преко 84
кг, у конкуренцији од 83 такмичара, и остварио сигурне
победе над ривалима из Турске, Пољске и Данске. У четвртом колу је изгубио са 2:0
од такмичара из Француске,
али је шансу за освајање бронзане медаље имао у реперсажу. Тада је савладао борца из
Словеније, али је потом претрпео пораз од холандског каратисте па је морао да се за-

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЖРК ПАНЧЕВО ПОБЕЂУЈЕ РЕДОМ
Панчевке славиле
и у Руми
Динамо изгубио
од Напретка
У Другом колу Супер Б лиге
рукометаши Динама изгубили
су у Крушевцу од Напретка с
36:31 (18:9). Тај сусрет је пратило око 200 гледалаца.
Да висок ранг такмичења
има уједначен квалитет, потврдили су и резултати постигнути у другом колу. Гостовање Динама је завршено поразом, али и пре тог дуела било је јасно да Панчевцима неће бити лако. Игор Шуловић,
први тренер клуба из нашега
града, на пут је кренуо без неколико важних играча, а изостанак Буњевчевића и Опачи-

ћа због болести и те како се
осетио. Кад се у 12. минуту повредио Сретеновић, немила
ситуација је добила пун смисао. Зато и не чуди лоше прво
полувреме, у којем су домаћи
играчи били доминантни.
Ипак, у наставку сусрета су Јаневски, Шапоњић, Стојановић
и Марко Петровић почели да
решетају гол противника, па
се и скор на семафору променио. У других тридесет минута
момци у жуто-црним дресовима постигли су чак 21 гол, али
то није било довољно да се сустигне висока предност Напретка из првог дела сусрета.
У суботу, 4. октобра, у Панчеву ће гостовати ПКБ, стари
ривал Динама. Београђане од
пре неколико месеци предводи наш суграђанин Никола
Марковић, па ће бити више

него занимљиво у Хали спортова на Стрелишту. Очекује се
добра утакмица, а бодови су
неопходни обема екипама.
ЖРК Панчево делује моћно
на терену, а изабранице Ивана
Петковића не бирају место и
противника да би показале сав
свој потенцијал. У трећем колу
Прве лиге група „Север” цех су
платиле играчице Словена. На
гостовању у Руми Панчевке су
победиле са 25:30.
– Домаћин има сасвим солидан састав, а на терену је доказао да је достојан ривал. Ипак,
ми смо наставили доминацију
на старту првенства. Од почетка утакмице смо држали конце
игре у својим рукама. Кад смо
после почетног резултатског
изједначења стекли предност,
нисмо је испуштали до краја
сусрета и заслужено смо сти-

гли до новог тријумфа – истакао је Иван Петковић, први
тренер ЖРК-а Панчево.
Поново је блистала Маја Радојчин, која је постигла 10 голова, али одличне су биле и Марија Милићевић, Лана Жига и
остале девојке. Сања Павловић
је имала чак 22 успешне интервенције на голу и сасвим сигурно је најбољи чувар мреже у
овом рангу такмичења.
У Другој лиги „Север” рукометаши Јабуке настављају да
добро играју и побеђују. Они
су у суботу на свом терену
остварили победу од 36:22 над
другим тимом Црвенке. У
тријумфу се посебно истакао
Милан Конески, а шансу да
играју добили су сви момци.
Три гола је постигао и петнаестогодишњи Божидар Витас.
С. Д.

НОВОСЕЉАНИ ЈУРЕ ДРУГУ ЛИГУ
Чланови ШК-а „Бора Ивков” из
Банатског Новог Села у великом
стилу су се домогли првог места
у Банатској лиги група „Југ”.
Они су у девет мечева током пр-

ЕМА СТАЛА У ПОЛУФИНАЛУ

венства остварили исто толико
победа и без пораза постали прваци у том рангу такмичења.
Успех су остварили шахисти: Слободан Јовановски,
Станко Милановић, Лазар Васић, Кристијан Биберја, Павел
Јеђини, Зоран Васић, Вук Жегарац, Јован Гашпар, Аурел
Мик и сестре Драгана и Милена Вујковић. Поред такмичара, о клубу брину председник
Милан Рајин и потпредседник

Недељко Јандрић, који су
умногоме заслужни за развој
шаха у свом месту, али и у целом јужном Банату.
С обзиром на то да су први у
Банатској лиги, Новосељани
су стекли право да против
ШК-а Кикинда у баражу пробају да се домогну Друге лиге.
Тај сусрет треба да буде одигран за неколико недеља, а
уколико би ШК „Бора Ивков”
успео у својој намери и побе-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПКБ
субота, 19 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ПЕТРОВАРАДИН
недеља, 18.30
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
С. Црња: МЛАДОСТ–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО–ЈЕДИНСТВО
субота, 18 сати
мушкарци
Сивац: СИВАЦ–ЈАБУКА

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–БАНАТ
субота, 15.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Сутјеска: РАДНИЧКИ–БОРАЦ
Сакуле: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ЈЕДИНСТВО
Б. Н. Село: СЛОГА–РАДНИЧКИ
Избиште: ПОЛЕТ – МЛАДОСТ (О)
Војловица: МЛАДОСТ–СЛАВИЈА
недеља, 15 сати
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–БОРАЦ
Иваново: СТРЕЛА–ПРОЛЕТЕР
Панчево: ДИНАМО 1945 – С. ТАМИШ
Скореновац: П. ДУНАВ – БУДУЋНОСТ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–ГЛОГОЊ

НОВИ УСПЕХ ЧЛАНОВА ШК-а „БОРА ИВКОВ”

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НОВОГ САДА
Отворено првенство Новог Сада за дечаке и девојчице до
шеснаест година донело је још
један добар резултат за панчевачки тенис. На турниру прве
категорије из календара ТСС-а
Емилија Којчић из ТК-а Динамо имала је запажен наступ.
Пошто је нерангирана у конкуренцији до шеснаест година,
наша тринаестогодишња суграђанка је морала да игра квалификациони турнир, који је
успешно прошла. У наставку
такмичења је добром игром успела да се пласира у полуфинале, у којем је изгубила од четвртог носиоца, три године старије
Христине Ђокић из Београда.
Ема је овим резултатом најавила да на домаћим турнирима
успешно може да се надмеће у
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дио великог ривала, то би био
највећи успех овог спортског
колектива откад он постоји.
Банатско Ново Село је и до
сада било познато спортско
место, а кошарка је била у првом плану. Захваљујући новом
успеху шахисти су на путу да
стану раме уз раме са својим
спортским пријатељима и да
на још бољи начин промовишу праве вредности у месту
надомак Панчева.
С. Д.

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Крушевац: НАПРЕДАК–ДИНАМО

36:31

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Рума: СЛОВЕН–ПАНЧЕВО

25:30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–ЖЕЉА
Зрењанин: ГРАДНУЛИЦА–ДОЛОВО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–НАФТАГАС
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–ЦРВЕНКА 2

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сента: СЕНТА–ДИНАМО

3:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Б. В. Село: КОЗАРА–БОРАЦ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ВРШАЦ Ј.

2:0
1:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Војловица: МЛАДОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА
Гај: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО

2:1
1:0
5:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – СТРЕЛА
Баваниште: БСК–ДОЛОВО

2:5
4:7

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ОМЛАДИНАЦ

2:1

ШАХОВСКИ КУТАК

ТРОФЕЈИ И ВАШАР-ТРКЕ

старијој конкуренцији, али да
ће на међународним такмичењима ипак играти са својом генерацијом. Један од таквих
турнира Ема управо игра у
Умагу у Хрватској.
А. Ж.

констатације да најбољи пионир у Србији не може да буде
неко ко није ни шампион државе. Што је још важније, Динамо има чак три пионирке
које имају бољи резултат, као
девојчице, од Душана Видовића, члана АК-а Тамиш. Најбољи рад с младима се не
огледа на сеоским или вашартркама, па број медаља с таквих такмичења није меродаван. Када тренер сам створи
шампиона, тек онда је прави
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Фудбал

АТЛЕТСКЕ ЗАВРЗЛАМЕ

На „Митингу пријатељства”,
одржаном прошлог викенда у
Сремској Митровици, одличан успех су остварили и чланови Атлетског клуба Динамо.
У конкуренцији деце из
атлетских школа Андреја Божанић је освојио златну медаљу на 300 метара (49 секунди) и сребрно одличје на
60 метара (9,29).
– Морам да реагујем на неистине које се пласирају из
АК-а Тамиш. Полазим од
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тренер, а када се хвали туђим
продуктом, онда је незналица.
Као професор и неко ко је неколико пута од колега и АСС-а
проглашаван за најбољег тренера у Србији, стојим иза сваке речи, па морам да реагујем
на рад такозваних атлетских
стручњака који су у суштини
велике незналице – рекао је
Љупчо Цветкоски, тренер у
АК-у Динамо.
Атлетски дани теку...
А. Ж.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лц6)
Избор Р. Радојевић

ЗАВРШНА

ЗЛАТНА ВАРЈАЧА ВОЈВОДИНЕ

ПОБЕДНИЧКИ ПЕХАР ОТИШАО У НОВИ САД

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Припремао се одличан
говеђи гулаш
У организацији УР-а „Боемска прича”,
у недељу, 28. септембра, на платоу код
Зелене пијаце у нашем граду одржано
је традиционално надметање кулинара
под називом „Златна варјача Војводине 2014”. И овог пута се у котлићима
крчкао говеђи гулаш, а главни „кривац” за одржавање ове манифестације
Драган Јеротић поново је у наш град
довео такмичаре из Бачког Петровца,
Новог Сада, Оџака, Банатског Карловца, Вршца, Панчева, Старчева...
Било је то веома јако надметање,
јер су се на једном месту окупили најбољи мајстори варјаче из готово целе
покрајине. У лепом амбијенту, по
пријатном времену, Панчево су представљали: „Пан ловац плус”, Удружење љубитеља котлића „Чаробни залогај”, Раша Димић, Владан Станојевић
Келе, Бранислав Јовановић Брана,
Душан Гавриловић Гавра, старчевачка кафана „Ђерам”, кафе „Боки”, еки-

Тест
Жири је био састављен од пет чланова, а чинили су га: Јанко Пинциер
из Бегеча, Марија Јеротић из Београда и наши суграђани Наталија Грујић,
Душан Гавриловић и Јован Недељков
Џипси. Задатак им није био нимало
лак, јер су сви такмичари били одлични. Ипак, после дегустације узорака проглашени су најбољи. Победнички пехар је отишао у Нови Сад, а
освојио га је Никола Савић. Друго место је заузео Милан Богдановић Жика из Банатског Карловца и његова
екипа „Деда и унук”, а трећи је био
Брана Јовановић с тимом „Учитељ”.
четврто место је припало Душану Гавриловићу, а међу награђенима су би-

па „Опуштено код Боже”, Куварско
друштво Панчево, „ТНТ Сингер” ...
Кувало се искључиво на плин, а ватра под котлићима почела је да „пуцкета” у 11 сати. Време крчкања је било ограничено на 210 минута, па су се
сви учесници потрудили да у том року зготове најукуснији гулаш. Наравно, све је било пропраћено музичким
програмом и лепим дружењем.

ли и кафана „Ђерам”, Раша Димић, Милош Костић... Признања за најмлађе куваре добили су Бјанка Михајловић из
Панчева и Ђорђе Цветковић из Банатског Карловца, а „црну варјачу” – за најлошији гулаш, али и котлић, као награду
стимулације, заслужио је Зоран Арсић.
Спонзори пете „Златне варјаче Војводине” били су: Куварско друштво Панче-

во, „Пан-ловац плус”, Туристичка организација Панчева, кафана „Ђерам”, стаклорезачка радња „Искра” и „Графотека”.
Наредно такмичење кулинара заказано је за 12. октобар, када ће се у кафеу
„Боки” припремати папци у сафту.

Ј. Радојичић Шуки

А. Живковић

Када бисмо организовали тест знања о саобраћају, питање би
овде могло да гласи: које је боје светло на семафору?
И сви ђаци пешаци би на њега одговорили са савршеном тачношћу.
А возачи аутомобила, на раскрсници улица Браће Јовановић
и Димитрија Туцовића, имали би катастрофалан резултат.
У ствари, због овог невидљивог семафора, на тесту би пале
градске службе које брину о безбедности саобраћаја.

Загонетка
И у Улици Жарка Фогараша постоји загонетни семафор.
Он ради одлично, а једина мана му је што се с коловоза уопште не види.
Док други праве невидљиве авионе, ми као да се трудимо да
сакријемо семафоре.
Овде би и пуковник Золтан Дани тешко успео да погоди.

ТАКМИЧЕЊЕ У КУВАЊУ ПАСУЉА

„ЧАРОБНИ ЗАЛОГАJ” ИМАО НАЈУКУСНИЈИ КОТЛИЋ
Хуманитарно удружење „Срце”, у сарадњи са Удружењем спортских риболоваца и наутичара „Тамиш”, приредило је у суботу, 27. септембра, такмичење у кувању пасуља, под називом
„Опасуљи се”.
На тамишком кеју се окупило десет екипа из Панчева, Старчева и Ба-

ваништа, а после трочасовног кувања
изабрани су најбољи узорци. Пехар
намењен победнику освојио је Владан Станојевић Келе и његов тим
„Чаробни залогај”. За друго и треће
место организатор је припремио дипломе, а заслужиле су их екипе „Јована и Јован”, с капитеном Џипсијем

на челу, као и трећепласирани „Утва
авиони”.
Спонзори овог такмичења били су:
Синдикат РНП, „Шаран”, „Сњежана”,
„Бурјан”, „Хермес”, „Двориште” и
„Хамер”.
А. Ж.

Решење
Изванредно светлосно-звучно решење имамо на углу улица Војводе Бојовића и још једне.
А не знамо које.
Јер на табли пише Георгија Димитрова, а семафор каже да је
то Бате Михаиловића.
Возачима с навигатором овде ни сателити, а ни „Гуглов”
„стрит-вју” не могу да помогну.

Б. Петров З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Александра
Дракулић,
будућа
пијанисткиња:
– Један део викенда ћу
провести вежбајући на
клавиру, али наћи ће се
времена и за излазак с
другарицама. Заједно
ћемо посетити кафић
„Ултимо” у Ченти.

Матеја Ђоровић,
ученик:

Марија Вуковић,
каратисткиња:

– У суботу идем у Краљево на такмичење моделара, а у недељу ме
чека кошаркашка утакмица. Играћу за КК Тамиш против екипе из
Старчева.

– Планирам да викенд
проведем код своје баке Живке, коју обожавам. Биће времена и
за игру са другарицама, а сигурно ћемо се и
прошетати до „Авив
парка”.
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