Невољна
опозиција

Сензорна соба за особе
са сметњама у развоју

Решење под
велом тајне
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Број 4625, година CXLVII

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 3. СЕПТЕМБРА 2015.

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ
У

12.000 ПРИМЕРАКА

Економија
Реституција
закочила
продају
» страна 6

Хроника
Погинули стопер
и његов возач
» страна 10

Село
Санација доловачке
амбуланте
» страна 11

Култура
Лето на измаку,
ПОЧЕЛА ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА

култура на помолу

БЕЗ ШТРАЈКА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
Приредбе у знак
добродошлице
Саобраћајна полиција
појачала надзор у зонама
школа
Највише првака у ОШ
„Мирослав Мика Антић”
Све панчевачке основне и средње
школе
започеле
су
школску
2015/2016. годину у понедељак, 1.
септембра. Изостао је штрајк просветних радника, али ситуација је у појединим школама, услед увођења мера
рационализације, достигла усијање.
Како истичу у Министарству просвете, крајем септембра ће бити завршен
процес реорганизације унутар образовног система када је реч о смањењу
броја запослених. Расподела слободних часова још увек траје и тек по

окончању тог процеса биће проглашени технолошки вишкови, којима ће
држава понудити отпремнине.
Ове године у панчевачке основне
школе уписало се 1.160 дечака и девојчица, а највећи број првака имају

ЧЕСТИТКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПАНЧЕВА
Градоначелник Панчева Саша Павлов у име Града Панчева и своје лично име упутио је честитку првацима и свим осталим ученицима, као и
родитељима и наставницима поводом почетка нове школске године.
Најсрдачније честитке упутио је ђацима за које је први дан у школи почетак једног новог животног раздобља. Сваком прваку је поручио:
„Драго дете,
Срећан ти полазак у школу. Желим ти да са лакоћом савладаш прва слова, која ће се низати у речи, и прве бројеве, којима ћеш исписивати формуле. Желим ти осам разиграних година учења и дружења уз
подршку учитеља, твојих најмилијих и свих нас. Усвајај лекције, стичи
пријатеље, вредно ради, помно слушај. Нека ти оцене буду награда, а
не циљ. И не заборави да се играш, јер уз игру и дружење сваки задатак лакше се реши.
Честитам ти полазак у први разред!”
Саша Павлов

ОШ „Мирослав Мика Антић” (119) и
ОШ „Стевица Јовановић” (116). Школу „Моша Пијаде” у Иванову похађа
најмање ђака који су пошли у први
разред – њих деветоро.
Дочек
Без обзира на све проблеме и неизвесност, наставници, учитељи, професори и ђаци су се, као и сваке године, потрудили да први дан школе
протекне претежно у свечаној атмосфери. То се нарочито односи на
основне школе. Старији ученици су
за придошлице – ђаке прваке, и њихове родитеље приредили пригодан
културно-уметнички програм у знак
подршке и добродошлице.
Песмом, игром, рециталима, музичким тачкама, скечевима под маскама, у ношњама, дочекали су нову
генерацију првих разреда. Директори су их у својим поздравним говорима бодрили, указивали на важност
образовања и с поносом упознавали
присутне са школском историјом,
досадашњим успесима ђака, плановима и будућим пројектима. Холови
и ходници, панои и зидови били су

украшени колажима и цртежима, а
поједине установе су се потрудиле да
на видео-биму представе ђачки живот. Све у свему, свечане приредбе и
раскошни ентеријери умногоме су
допринели да први дан протекне лепо и да остане упамћен. Више је било свечано него радно, а то се претежно односи на оне који су први пут
сели у школске клупе.
Ђаци прваци
Ученици и наставници ОШ „Јован
Јовановић Змај” свечану приредбу су
организовали у Културном центру.
Као што ред налаже, честитку је првацима у име свих Панчеваца упутио градоначелник – Саша Павлов.
Добродошлицу у Основну школу „Јован Јовановић Змај” и срећан полазак у први разред првацима је пожелео директор те образовне установе
Милош Благојевић:
– Драги наши прваци, очекује вас
напоран рад, али уз забаву. Надам се
да ћете срећни, шарени и весели и
ви следеће године дочекати будуће
прваке. Родитељима, које чека мукотрпан посао, такође желим срећан
полазак у школу.
Како би ученици били безбедни,
саобраћајни полицајци ће у периоду
до 30. септембра, сваког радног дана
сат времена пре почетка часа, као и
након завршетка школе, у већем
броју патролирати у зонама школа,
већих раскрсница, као и у оним улицама којима се ђаци најчешће крећу
до школе. Реч је о превентивним мерама, али против оних учесника у
саобраћају који буду понављали саобраћајне прекршаје (крећу се брзо у
зонама школа, не поштују прописе,
не пропуштају децу и пешаке) саобраћајни полицајци неће имати милости и против таквих неодговорних
возача биће предузете законом прописане мере.
З. Станижан

» страна 13

Записи
Панчевачка куплер-мајсторица – гастарбајтер
» страна 14

Фото-репортажа
Сосе сачувале
„Паприкијаду”
» страна 33

Лето у природи
Клотилдина
романтична земља
» страна 34

Спорт
Илкић се вратио кући
» страна 35
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Експлицитно вођење љубави
Дрма се састав владајуће коалиције у Панчеву. После поклича лидера демократа Пајтића да локални одбори странака треба да раскидају договоре с
напредњацима – време је, иду избори, генерално гледајући, ми смо опозиција – растрчаше се његови следбеници диљем Србије.
И Панчевке и Панчевци се уозбиљише, свако на свој начин: највиђенији
чланови ДС-а одржали су састанак на тему напуштања власти, а неки од
њих су „прелетели” у СНС и пре и после нареченог већања. Експлицитно,
баш као што је звучала наредба шефа из Новог Сада.
Иако нам је позната новинарска максима да није вест да је пас ујео човека, већ човек пса, тешко је одолети и не прокоментарисати србијанску
мејнстрим свакодневицу у којој се такозвани политичари увек приклањају
најјачима.
Накнадна памет и „избор” најутицајније странке за сопствени политички
„нови дом” (сада је то СНС) неодољиво подсећа на акције Суперхика, антијунака из сторије о дружини Алана Форда: он, збуњен, у супербришућем лету, увек некако нађе начин да украде од сиромашних да би даровао богате.
Супер.
Тако размишља, током последњих дана, и неколицина панчевачких доскорашњих тзв. демократа: еј, „жути” су пукли, избори само што нису, дај да раширим крила док их још имам, чека ме ново гнездо, префарбане, друге боје.
У питању је лична одлука. Супер. На још вишем, суперишка нивоу била
би, само у теорији, али могућа одлука да кандидати с листа политичких
партија, свесни последица својих потеза, пред изборе јавно изнесу зашто до
краја евентуалног мандата (не) намеравају да напусте оригиналну бусију.
То би онда било кул – бирачи би знали с ким имају посла, односно кога да
бирају. Овако, стално нам се дешава исто – јлз. Да не псујемо: ко разуме да
„јлз” представља иницијале чувене домицилне изреке о томе ко води љубав
с ким, схватиће.
Уосталом, Грунф, инвентивни члан аланфордовске фамилије, на својој
мајици носи суштинске цитате: „Боље жива кукавица него мртви херој!”;
„Једна ласта не чини прољеће, а камоли двије”; „Боље нешто од нечега него ништа од ничега”; „Тко изгуби добитак, тај добија губитак”; „Боље испасти будала него из влака”...
Наравно, није Грунф једини мислилац на странама најјсмехотреснијег
сатиричног стрипа свих времена; његови аутори Магнус и Бункер (уз помоћ
генијалног хрватског преводиоца Ненада Бриксија!) кроз уста Боба Рока налажу следеће: „Алане, бјеж’мо, њих је двојица, а ми смо сами”.

***
Држе се колеге заједно: нема теорије да лекар посведочи на суду да је његов
колега заборавио маказе у пацијентовом трбуху јер је био пијан, пошто, јелте, хирурзи не пију; није нормално да двојица адвоката не попију заједно пиће после суђења на ком су жестоко заступали супротстављене странке зато
што би тако пропустили добру забаву и, за промену, искрену размену мисли.
Не постоји могућност да новинар не прискочи новинару из неког другог
медија када му је фрка. Упс, ипак постоји, из трећег пута лажемо.
Ако изоставимо танану подршку која је редакцији „Панчевца” у траговима долазила док смо се рвали с лошим последицама прве приватизације,
или у време одбране новинара од напада неформалног центра моћи на интегритет нашег листа, или усред дипломатских преговора с ресорним институцијама система о моделима друге приватизације листа – генерално,
медијски, пропраћени смо паролама „сами сте, снађите се” и „ко преживи,
причаће”. Зато су сада, постфестум, пошто су новине други пут приватизоване, колеге из бројних редакција свратиле до „Панчевца” како би нас питале шта ће бити с кућом.
Немамо појма, питајте власника већинског пакета акција!
Не замерамо колегама, и ми смо, сигурно, пропуштали прилике да реагујемо у ситуацијама када је то некоме другом било важно. Али ваља то забележити, баш као и чињеницу да се сада бројни ликови из локалних јавних
предузећа труде да буду веома сатирични у својим коментарима у вези са
судбином појединих новинара нашег листа, чије им се дело интимно не допада. На њих се посебно не љутимо; шта ће, залудни, попуњавају канцеларије, не раде ништа, али зато, на рачун фирме, добро једу. И пију.
Ако је веровати врху власти, јавна предузећа тек треба да буду приватизована. Што би реко легендарни Грунф: „Прво хопни, па реци скоч”...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Сликајте се
с Динкићевим
акцијама
Централни регистар хартија од
вредности ових дана је уплатио дивиденде свим грађанима који су
власници бесплатних акција
Нафтне индустрије Србије (НИС).
Како је поводом тога саопштила
Поштанска штедионица, дивиденде је добило 2,17 милиона грађана.
Нето износ је 39,82 динара по јед-

ној акцији, односно 199,11 динара
за пет бесплатних акција. Довољно
за кутију цигарета.
Овим је стављена тачка на велику шарену лажу која је преко медија грађанима сервирана у јануару
2008. године, непосредно пред одржавање другог круга председничких избора.
Млађан Динкић, некадашњи
председник странке Г17 плус и касније лидер Уједињених региона
Србије, тада је славодобитно најављивао како ће акције шест државних јавних предузећа, за чије уписивање је хиљаде грађана чекало у
дугим редовима у поштама, вредети хиљаду евра. Мало је било оних
што су тада посумњали у то и који
нису маштали о дану када ће, захваљујући држави у којој живе,
„ући у кинту” и постати богатији за
суму која је већини грађана ове земље мисаона именица.
Нажалост, као и свакој илузији
која нема упориште у реалности, и
тим обећањима је дошао крај. У
неочекиваном наступу искрености,
Динкић је признао у једном од интервјуа за лист „Данас” да је намерно измислио и потурио причу о акцијама од хиљаду евра како би помогао Борису Тадићу да победи Томислава Николића на изборима.
– Признајем да сам крајем 2007,
када сам то обећао грађанима, био
свестан ризика у који улазим. С јед-

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

не стране, био сам потпуно уверен
да је могуће добити 1.000 евра за
бесплатне акције, јер се ради о највреднијим српским предузећима.
Међутим, нисам предвидео финансијску кризу која је урушила акције
свих светских компанија. Такође,
нисам ни слутио да ће НИС бити
малтене поклоњен и да ће тако
пропасти део вредности предузећа.
Уосталом, грађани ће видети колико ће новца добити од акција Телекома, па ће моћи да суде шта би било да је НИС продат на транспарентном тендеру. Такође, још увек
нису подељене акције ЕПС-а и других компанија. На крају крајева,
знам да ћу платити политичку цену
тог тада несмотреног политичког
обећања, али сигурно је да ће грађани добити много више новца од
акција јавних предузећа него што
сада очекују – покушао је да се
оправда Млађа.
На срећу, овај економски експерт је већ дуже време ван политике и нема намеру да се у њу враћа.
Има своју консултантску кућу, а
повремено компонује музику за
турбо-фолк звезду Џенана Лончаревића. Само нека настави тако.
Што је даље од полуга моћи у овој
држави, мање су шансе да поново
завије у црно ову државу, њену привреду и банкарски сектор, као што
је то урадио током транзиције, и да
поново превари грађане!
М. Г.

Зоран Т. Поповић

• Не може свако да буде атеиста. То је божји дар.
• Врстан џепарош познаје свој занат као туђи џеп.
• За разлику од богатих, сиротиња уопште није оптерећена
храном.
• Авети прошлости су темељ наше духовности.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Идемо даље: мир, слобода, независност...
На улазу у Градски одбор СПС-а
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ОНИ СЕ СЛУЖЕ ГОВОРОМ МРЖЊЕ. ГОВОРЕ НАМ ИСТИНУ У ЛИЦЕ, А МИ ТО МРЗИМО.
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„ПАНЧЕВАЦ” ПРОДАТ НА АУКЦИЈИ У БЕОГРАДУ

ПЕШЕВСКИ: „СТВОРИЋЕМО
ЈУЖНОБАНАТСКИ ЛИСТ”
Најстарији живи
недељник на Балкану
достигао цену
од 238.000 евра
На аукцији у Агенцији за приватизацију одржаној 27. августа „Панчевац” је за 238.000
евра купио Зоран Пешевски,
власник фирме Ауто-центар
„Зоки”. Он је у првом кратком
разговору за наше новине најавио да ће „Панчевац” остати
градски лист, али да ће убудуће објављивати и информације из читавог јужног Баната.
Истакао је и да ће се наш
лист, чија се редакција сада
налази на Тргу краља Петра I,
преселити у просторије старе
техничке школе у Улици Вука
Караџића 1.
– Знам да је четворо запослених тражило да оде из
фирме уз отпремнину и да
је остало још четрнаесторо

Детаљ са аукције: будући власник је други слева
људи. Сешћемо заједно,
разговараћемо и договорићемо се о важним стварима
у вези с будућношћу „Пан-

чевца”. Планирам да уведем
странице на језицима националних мањина – додао је
Пешевски.

На јавном надметању су, поред Зорана Пешевског, учествовала још три понуђача:
конзорцијум који чине три
физичка лица – Мелита Поповић, Никола Дангубић и Лазар
Дангубић, затим Ненад Живковић и Боро Дураковић. Лицитација је почела са 63.000
евра, односно од највише понуђене цене, коју је у својој понуди навео конзорцијум чији
је носилац Мелита Поповић,
другопласирани у коначном
пласману. Надметање је трајало укупно осам минута.
У наредних петнаестак дана будућег купца провераваће
два регулаторна тела и када
оба дају зелено светло, он ће
имати рок од осам дана да
потпише уговор и плати излицитирану цену.
Пошто то учини, оснивач
Ауто-центра „Зоки” постаће и
званични власник „Панчевца”.
М. Г. и С. Т.

БИОГРАФИЈА ЗОРАНА ПЕШЕВСКОГ
Рођен је 1959. године у Панчеву, где и данас живи.
Основну школу је похађао у
Јабуци, а потом гимназију у
нашем граду. Завршио је
струковне студије у Новом
Саду, има звање економисте.
До 1988. године је радио у
Либији за „ХИП – развој и
инжењеринг” из Панчева, а
у наредне четири године био
је руководилац техничке службе у предузећу АМЦ „Звезда” д. д. у нашем граду.
Приватно предузеће за про-

мет робе и услуга Ауто-центар „Зоки” отворио је 1992.
године. Оно се од почетка
бави техничким прегледом,
регистрацијом и осигурањем
возила, израдом купопродајних уговора, те издавањем
међународних возачких дозвола, а од 1997. године у
оквиру предузећа постоји салон аутомобила.
У Книћаниновој 6 је 2005.
године отворио модеран ауто-сервис на површини од
1.300 квадратних метара.

Поред стандардних услуга,
клијентима је омогућено и да
изврше сервисирање климауређаја и центрирање трапа,
као и да купе најквалитетније
боје за аутомобиле. Посао је
развио пуштањем у рад ауто-сервиса у Ковачици, као и
отварањем сервиса за баждарење и поправку тахографа за теретна возила. Планира да у оквиру Ауто-центра
„Зоки” отвори ауто-школу.
Делатност његовог предузећа додатно је проширена

када је 2013. године почела
да ради Средња стручна школа „Визија”, која је регистрована за средње образовање,
преквалификацију и доквалификацију за одређене профиле из области медицинске,
економске, грађевинске и машинске струке. Она се налази
у његовом објекту у Панчеву,
у Улици Вука Караџића 1.
Ожењен је, има две ћерке. Скупља олдтајмере, у колекцији има неколико „мерцедеса” и „фолксвагена”.

УСПЕХ „ВОКАЛ ТИН-а” У МРКОЊИЋ ГРАДУ

Гран-при!
Хор „Вокал тин” панчевачког Музичког центра „Вокали” постигао је сјајан успех
и освојио гран-при на шестом Међународном фестивалу хорова „Распеване пахуљице”, одржаном 27. и 28.
августа у Мркоњић Граду.
На том такмичењу су учествовали дечји хорови из Хрватске, Црне Горе, Бугарске,
Србије, Македоније, БиХ и
Словеније. Жири сачињен од
еминентних музичких уметника из региона једногласно
је одлучио да најпрестижнији пехар оде у руке малим
Панчевкама и Панчевцима.
Хор „Вокал тин” је припремала Маја €окић, професорка соло певања, која с
тим саставом ради већ неколико месеци.
– Хор је основан прошле
године и ово је било прво
такмичење на којем је наступио, па нам је самим тим
успех још дражи – рекла је
професорка Јелена Цветић
из центра „Вокали”.

Тај састав чине деца узраста
од 10 до 14 година, која своје
вокалне способности развијају изводећи нумере из сфере
популарне савремене музике.
Кроз вишегласно певање и
различите певачке стилове с
децом се ради на вокалној
техници, дисању, поставци
гласа и правилном изразу.
Заинтересовани нови чланови могу се прикључити хору током септембра у време
проба које се одржавају четвртком од 20 сати и суботом
од 11 сати на Отвореном универзитету „Марко Кулић”. У
оквиру Музичког центра „Вокали” ради и дечји хор „Вокал кидс”, за малишане од
четири до десет година. И тај
хорић прима нове чланове, а
они се такође могу пријавити
у време проба: уторком од 19
и суботом од 12 сати.
Ваља напоменути да су
одлазак хора „Вокал тин” у
Мркоњић Град помогли
Град Панчево и Дом омладине.
Д. К.

ЗАНИМЉИВ СПОРТСКИ ДУЕЛ

„Динамо 1945”
егал са суперлигашем

СЛЕДИ ФЕСТИВАЛ „GREEN DAYS”

Музика и екологија на једном месту
Четврти музичко-еколошки
фестивал „Green Days” биће
одржан 11. и 12. септембра у
нашем граду. Како је најавио
Горан Ђурђевић из агенције
„Бард”, наредног петка, 11.
септембра, на Летњој позорници Културног центра биће одржани концерти група „Blues
Company”, „Рибља чорба” и
„Orthodox Celts”. Карте ће бити
доступне на благајни Културног центра Панчева, као и на
капији Летње позорнице на дан
фестивала, по цени од 700 дин.
– Ове године смо спремили и
специјалан попуст за све ђаке и
студенте, који уз школску књи-

жицу или индекс имају могућност да улазнице купе по цени
од 500 динара. Као и сваке године, организујемо и акцију замене рециклажног отпада за
мајицу са знаком фестивала.
Првих сто доносилаца 20 пластичних флаша и 10 лименки
добиће мајицу. Замена почиње
у 18 сати у „Авив парку”, на
штанду „Хигијене” – објаснио је
Ђурђевић.
Наредног дана, у суботу, 12.
септембра, у „Авив парку” ће
бити представљен Сајам екологије, на коме ће посетиоци
имати прилику да се упознају
са излагачима који на креати-

ван начин користе рециклабилне материјале, удружењима посвећеним заштити животне средине и промоцији
здравих стилова живота, као и
с произвођачима меда, ароније, домаће козметике и других
органских производа. На сајму
ће се представити и млади гитаристи из музичке школе „Гитарта”, који ће музичким програмом улепшати овај догађај.
Фестивал „Green Days” и ове
године подржавају Нафтна индустрија Србије и Град Панчево, а од ове године пријатељ
фестивала је и „Авив парк”.
Д. М.

УСПЕХ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Учешће на престижном регионалном скупу
Панчевачко удружење „На пола пута”, које помаже особама
с недовољном менталном развијеношћу, представило је
свој рад на Форуму цивилног
друштва земаља западног
Балкана, одржаном од 25. до
27. августа у склопу Бечког самита о будућности западног
Балкана, који је окупио највише представнике Европске
уније. Колико је тај наступ
значајан за удружење, говори
податак да је то једина организација из цивилног сектора
која се представила највишим
званичницима земаља у региону, као и нашем премијеру.
Наступ Бебе Попадић, председнице удружења, био је веома запажен, јер је био интерактиван и интересантан.

– Велика нам је част што смо
позвани од стране „Ерсте фондације” на скуп. Имали смо
прилику да представимо свој
рад и да предочимо на који начин уз врло мало средстава
успевамо да постигнемо конкретне резултате, али и да укажемо на тешкоће с којима се
цивилни сектор сусреће. Испо-

ставило се да су проблеми у земљама у региону слични као и
код нас, а односе се на неусклађеност прописа, непрецизност
докумената и закона, који појединцима остављају простор за
слободно тумачење – истакла
је Марина Илија, водитељ
услуга социјалне заштите у
удружењу „На пола пута.”

Она је додала да су на Форуму успостављени контакти с
донаторима и организацијама
из региона и да би с њима у
наредном периоду могла да
буде остварена сарадња.
Удружење „На пола пута” једино је у Србији које има лиценцу за пружање услуге становања
уз подршку за особе са интелектуалним тешкоћама. До краја
године ће добити и цертификат
за пружање услуге помоћи у кући, која се реализује већ неколико година. За његове кориснике,
којих је све више, свакодневно
се организују радноокупационе
активности, а посебно се обраћа
пажња на социјалну инклузију
(одлазак у позориште, спортске
активности и друго).
И. П.

Новоформирани фудбалски
колектив у нашем граду – „Динамо 1945”, који се такмичи у
Првој јужнобанатској лиги и
који ће, без икакве дилеме, с
обзиром на састав којим располаже, већ следеће сезоне
бити у вишем рангу, у среду, 2.
септембра, у пријатељском сусрету, угостио је супрелигашки тим из Јагодине.

Популарни „ћурани” су
славили победу од 2:1, али
треба истаћи да су Панчевци већим делом утакмице
били равноправан ривал
екипи из српске елите. Гол
за тим који предводи тренер Жарко Тодоровић постигао је Дашић у 35. минуту.
А. Ж.

У СУБОТУ „ДОЛОВАЧКА ШТРУДЛИЈАДА”

Фестивал најслађе
банатске посластице
Промоцијом на панчевачком Корзоу у среду, 2. септембра, практично је почела
шеснаеста „Доловачка штрудлијада”. Том приликом су
вредне жене припремиле неколико врста чувене банатске посластице. Поред главне „звезде” – штрудле с маком, било и оних нафилованих вишњама или рогачем.
Према речима чланице
Удружења жена „Доловке”
Радмиле Модошки, цена по
комаду била је 50 динара, а
продаја је ишла веома добро. Промоција ће бити настављена у четвртак, 3. септембра, од 9 сати, што ће бити одлична најава за оно
што ће се догађати два дана
касније у Долову.
Тамо ће у суботу, 5. септембра, бити одржана ового-

дишња „Штрудлијада”. Надметање за најбоље припремљен банатски специјалитет
заказано је за 9 сати, а пријавило се преко двадесет
удружења из Панчева, Алибунара и Ковина, као и из
Петровца на Млави, Будисаве, Ковина, Ечке... Жири ће
оцењивати учеснике у три
категорије: за најбољу доловачку и гостинску штрудлу,
као и за најлепше уређени
штанд, а биће додељена и
специјална награда „Чувари
традиције”.
Свечано отварање манифестације планирано је за
10.30, након чега ће почети
културно-уметнички програм. Поред осталог, представиће се и локална удружења винара и медара.
Ј. Ф.
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САОПШТЕЊА

ПУКЛА КОАЛИЦИЈА ДС-а И СНС-а

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

НЕВОЉНА ОПОЗИЦИЈА

Вређање интелигенције
„Од јуна 2013. године, када
је направљена ’широка’ коалиција коју чине СНС, ДС,
ДСС, УРС, ЛДП и друге
странке, указивали смо на
скривене интересе чинилаца тада формиране власти.
Упозоравали смо на то да
коалиција створена у току
једне ноћи не може радити
у интересу грађана. Подсећамо да ЛДП ниједног тренутка није званично иступио из коалиције, чак ни када је смењен Предраг Патић, градски већник за комуналне делатности, који је
својим извештајима доказао
да се није мешао у свој посао. Слично се десило и са
ДСС-ом, чији су поједини
чланови и даље на функцијама, без обзира на излагање
јединог преосталог одборника за скупштинском говорницом да ће иступити из
власти. Као што се десило
да преко ноћи уђу у коалицију са СНС-ом, демократе
су сада преко ноћи добиле

налог да је напусте. Разлог
је јасан, почиње изборна
кампања”, наводи се у саопштењу послатом медијима.
ЛСВ сматра да су поједини одборници ДС-а намирисали брод који тоне, па су
брже-боље ушли у редове
напредњака. Такође, истиче
како се поноси својом политиком коју води од 2012. године, када је, на основу поверења грађана, добила пет
мандата у Скупштини Панчева. Актуелна политичка
дешавања коментаришу као
манипулацију и вређање
интелигенције грађана Панчева.
„Иако смо 2013. године
добили позив да учествујемо у власти као привезак великој коалицији, нисмо то
желели да учинимо, јер није
постојао јасан план и програм рада за град, већ само
власт зарад власти. Тада смо
позивали на изборе, што чинимо и сада”, пише у овом
саопштењу.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Високе цене уџбеника
Покрет социјалиста Панчева залаже се за бесплатно
школовање, а под тим сматра да би родитељима и деци требало да се помогне
разним бенефицијама и
стипендијама, које су, како
се наводи, засад само симболичне.
„Тренутно родитељи о
бесплатном школовању могу само да сањају. Из свог
скромног кућног буџета
мораће да издвоје позамашну суму новца. Примера
ради, нове књиге за седми
разред основне школе коштају око 16.000 динара, а

уколико имате још и два
средњошколца, уџбеници
за њих износе око 40.000
динара. Укупно родитељ за
школовање троје деце мора
да издвоји око 60.000 динара. Половне књиге су нешто повољније, зависно од
тога где се набављају и да
ли се позајмљују или мењају, што је и најбоља варијанта. Проблем је тај што
браћа и сестре не могу увек
да наслеђују уџбенике, јер
је питање по ком програму
њихови учитељи и професори раде”, пише у саопштењу.

НОВA СТРАНКA

О вишку запослених
„Осврћући се на изјаву коју
је дао градоначелник Панчева Саша Павлов о вишку
радника у јавном сектору,
Градски одбор Нове странке захтева тачну информацију где је запослено 2.500
радника, у којим предузећима и на којим радним
местима. Да ли та радна места одговарају спецификацијама које изискују дата
предузећа? Постоји основана сумња да много више запослених ради на административним пословима него
што је то потребно”, наводи
се у саопштењу.
Нова странка тврди да је
и сам градоначелник казао
да 263 особе у Градској
управи представљају максималан дозвољен број запослених, као и да је, пре-

ма његовој изјави, око
осамдесеторо радника вишак у јавном сектору.
„Оно на шта Нова странка жели да скрене пажњу,
јесте начин на који се владајућа коалиција у Панчеву ’ослобађа’ тог вишка.
Наиме, уместо да се поштено реше свог, углавном
нестручног, страначког кадра запошљаваног у протеклом периоду, напредњаци
користе приватизацију РТВ
Панчева и чињеницу да се,
од шездесет троје запослених, 57 пријавило за отпремнине. Такорећи, једним ударцем убијају неколико мува. На тај начин
спасавају педесет седморо
страначких војника у јавном сектору”, такође пише
у саопштењу.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКA СТРАНКA

Поставити семафоре
Социјалдемократска странка
сматра да коалициона градска власт још увек ништа није
урадила за саобраћајну безбедност житеља Банатског
Новог Села. Чланови те партије истичу да је деоница магистралног пута у самом центру насеља изузетно опасна и
да би се када би се урадила
анализа саобраћајних незгода
у којима су страдали пешаци,
видело да је управо тамо било
највише настрадалих.
„Оправдање да семафор
не може да се постави на

магистралном путу није добро, јер то није била препрека у Панчеву, Владимировцу и Банатском Карловцу.
Почетком године Панчево
је код ресторана ’Тиха ноћ’,
на Новосељанском путу, добило још један семафор. То
је други на истом магистралном асфалту, а дели их
једва 500 метара. Међутим,
питамо се шта се дешава са
безбедношћу становника у
насељеним местима”, наводи се у саопштењу.
С. П.

Врх ДС-а донео
одлуку, напредњаци
је експресно
спроводе у дело
Коалиција Српске напредне
странке и Демократске странке у Панчеву престала је да
постоји почетком ове недеље
након што је 26 месеци функционисала без неких озбиљних или бар видљивих трзавица, упркос оштром политичком сукобу који је све време
владао међу врховима двеју
странака. Управо због тога је
својевремено, крајем јуна
2013, јавност више зачудила
вест да је такозвана широка
коалиција формирана, него
ова најновија да је више нема.
Кључни детаљ била је одлука донета на заседању Главног
одбора ДС-а у недељу, 30. августа – да та странка напусти
све локалне власти у којима је
с напредњацима, што је пропраћено јетком изјавом Бојана Пајтића, председника демократа.
– Ми са силеџијама немамо
шта да тражимо. Ми с њима
сарађивати нећемо и не можемо и због тога смо донели
такву одлуку – рекао је он након седнице.
Овој одлуци претходио је
један од соло иступа потпредседника странке Борка Стефановића у медијима у коме
је он изнео такву идеју. Упућени тврде да је на тај начин
он Пајтића ставио пред свршен чин, али је нејасно због
чега је шеф ДС-а на исти начин пред свршен чин ставио
страначке одборе на које се
односи ова одлука, без икакве
консултације о начину на који
она треба да буде изведена.
Председништво панчевачког ДС-а је већ у понедељак
расправљало о томе и донело
одлуку да до краја недеље буде одржана седница Градског
одбора на коју су позвани
председник странке Пајтић,
те председници Извршног од-

бора и Покрајинског одбора
ДС-а Горан Ћирић и Мирослав Васин. Предраг Богатинчевић, председник панчевачких демократа, рекао је да ће
седница бити одржана у петак, те да постоји незванична
најава да ће у њеном раду учествовати Васин.
С обзиром на све изнето,
није баш јасно шта је врх
странке хтео да постигне оваквом одлуком, иако су је на

незадовољства? Да не помињемо како ризикују да им се
одборници и чланство озбиљно оспу, што смо већ средином недеље имали прилику
да видимо.
Жељко Сушец, председник
панчевачког СНС-а, у првој
изјави поводом одлуке централе ДС-а био је прилично
уздржан, рекавши да се ради
о „јефтином изборном трику”
Пајтића и његовог окружења,

седници Главног одбора бурно поздравили чланови из Београда, Крагујевца, Новог Сада и сви остали које су претходно напредњаци на различите начине „почистили” из
локалних власти.
Шта панчевачке демократе
добијају тиме, односно какву
ће кампању и на основу чега
водити као опозиција, када су
учествовале у доношењу буџета и осталих битних одлука?
Шта год да кажу, ризикују да
им напредњаци експресно
„зачепе уста”. И шта ће рећи
јавности – због чега су после
више од две године иступили
из коалиције, а да претходно
нису давали никакве знаке

те да је коалиција све време
радила без озбиљнијих несугласица у корист Панчева. На
тај начин он је оставио маневарски простор и време овдашњим демократама да у комуникацији са својом централом евентуално нађу неко решење.
Међутим, врх СНС-а је реаговао врло бесно на Пајтићеву
изјаву и онда су ствари кренуле у очекиваном правцу. Најпре се у уторак, 1. септембра
поподне, пронео глас да је
троје одборника ДС-а прешло
у редове напредњака, а сутрадан је уследила и званична
Сушецова потврда. Он је на
ванредној конференцији за

новинаре рекао да ће наредне
недеље бити одржана седница
панчевачке Скупштине на којој ће бити озваничена нова
владајућа већина. Њу чини
укупно 42 одборника, од чега
је њих 27 из СНС-а.
– Ако Бојан Пајтић и врх ДСа одлуче да направе кризу власти у Панчеву и да понизе СНС,
ми ћемо на то одговорити. Ми
сигурно нећемо остати у власти
с ДС-ом све и када би Градски
одбор те странке то желео, јер
не може неко ко влада у Војводини са шест одсто подршке
грађана да понижава СНС који
има преко 50 одсто подршке –
рекао је Сушец.
Он је подсетио на то да напредњаци у Панчеву нису били бахати и да нису избацили
демократе из власти „иако су
то могли да ураде још пре годину и по дана”.
Шеф панчевачких напредњака је рекао да су бивше демократе прешле у СНС из политичких разлога, те да није по
среди никаква „трговина”. Они
се, међутим, супротно устаљеној пракси, нису појавили пред
новинарима да сами то објасне, па су без одговора остала
питања да ли је тачно да су мотиви преласка наводно неостварене амбиције да запосле
децу (Јосимов) и постану директори Геронтолошког центра (Тодоровићева) и панчевачке болнице (Јосифовић).
Сушец је рекао да се још
неки одборници интересују за
прелазак у СНС, али није желео да каже колико њих и из
којих партија. Како ће и да ли
ће било ко од „принова” успети да оствари своје амбиције у
све већем СНС-у, тешко је рећи. Највероватније да ће колатералну корист од свега тога имати Тигран Киш, који је
пре двадесетак дана по наредби републичке власти остао
без посла, јер би могао поново
да постане председник локалног парламента уколико замени демократу Филипа Митровића.
Д. Вукашиновић

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

Прилив нових одборника
У редове Српске напредне
странке током прoтекле недеље прешло је деветоро одборника. То су: Мирко Николић,
Борка Жунић и Јелена Петровић, досадашњи самостални
одборници, Раде Вукојевић и
Зоран Малобабић из Социјалистичке партије Србије, Милица Тодоровић, Срђан Јосимов и Драган Јосифовић из
Демократске странке, као и
Јелена Крстевски из Социјалдемократске странке.

Жељко Сушец, председник
Градског одбора СНС-а, на
конференцији за новинаре
одржаној у среду, 2. септембра, рекао је:
– Ово је само доказ да наша
странка ужива велико поверење и да има максималну подршку народа. Одборници су
већ потписали приступнице и
самим тим постали наши равноправни чланови и припадници одборничке групе СНС-а
у Скупштини града Панчева,

што ће се верификовати на
наредном заседању.
Oн je додао и како је још неколико одборника са жељом да
пређу у владајућу странку контактирало с њеним Градским одбором, али није желео да изнесе
у јавност о коме се заправо ради
док се то званично и не догоди.
– Пошто нас оптужују, морам напоменути да није било
никаквих куповина одборника, они су сами пришли нашој
странци. Волео бих да неко

каже да ли сам ја нападао било коју одборничку групу, као
и да одговори на питање да ли
сам врбовао некога да пређе у
СНС – подвукао је Сушец.
У вези са одлуком Главног
одбора ДС-а о иступању из свих
локалних коалиција са СНС-ом
у Србији, Сушец је нагласио да
они заиста никада нису имали
проблема у сарадњи, а да та одлука представља маркетиншки
трик и сакупљање јефтиних политичких поена.
С. П.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ

Најављена жалба на пресуду
Смиљана Гламочанин Варга,
чланица председничког колегијума Српске радикалне странке,
на конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 1. септембра,
рекла је да је у Основном суду у
Панчеву проглашена кривом
јер је слободно износила своје
мишљење и политичке ставове.
Наиме, она је на свом профилу
на „Фејсбуку” критиковала понашање и поступке функционера Српске напредне странке.
Због тих поступака Суд јој је изрекао опомену и наложио да
плати трошкове суда, а она је
најавила да ће уложити жалбу
на ову првостепену пресуду.
– Крива сам јер сам фотографију непрописно парки-

раног луксузног аутомобила
народног посланика и председника Градског одбора
СНС-а Жељка Сушеца, насред пешачке зоне испред
Основне школе „Јован Јовановић Змај”, коментарисала
као глупо и бахато понашање. Износећи примере и аргументе, осврнула сам се и на
то да не треба да нас чуди од-

нос функционера према школама будући да већина њих
има купљене дипломе – изјавила је Смиљана Гламочанин
Варга.
Према њеним речима, Сушец је на суд донео дозволу од
Секретаријата за саобраћај
којом потврђује да он сме да
вози и паркира у том делу
Змај Јовине улице. Она је на-

гласила како је то сувишно коментарисати, јер само зато
што је неко функционер владајуће странке, може оно што
нико други не може.
– Тужно је и трагично што
је суд инструмент у рукама
напредњачког режима, који
се, уместо да служи правди и
праву, користи за ућуткивање
и застрашивање оних који се
усуде да критикују власт и говоре истину – подвукла је
Смиљана Гламочанин Варга.
Она је овом приликом додала како је у септембру чека још
једна пресуда по тужби Жељка
Сушеца, и то за ширење расне,
верске и националне мржње и
нетрпељивости.
С. П.
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„БРЗОПОТЕЗНА” СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ПАНЧЕВА

БЕЗ ПОЛИТИЧКИ АТРАКТИВНИХ ТЕМА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Створен плански основ за
отварање нове депоније

Загребачко лето

ЛДП затражио да
Глогоњцима буду
умањени рачуни за воду
Седница Скупштине Панчева одржана у понедељак, 31. августа, била
је једна од најкраћих у овом сазиву,
што због малог броја предложених
одлука, што због безмало потпуног
одсуства расправе о њима.
За око пола сата ефективног рада
одборници су изгласали измене Статута Панчева како би по налогу Министарства за државну управу и локалну
самоуправу укинули могућност да заменик председника панчевачког парламента буде запослен у Скупштини.
Једногласно је усвојена одлука о
доношењу плана детаљне регулације
за нову депонију. Тај документ је један од услова да тај објекат коначно
почне да ради, јер су на плану уцртани сви будући законом прописани
садржаји који се тичу прераде различитих врста отпада на регионалним депонијама.
Синиша Митрески (ЛДП) рекао је
да ће одборници те странке подржати одлуку зато што је Предраг Патић,
претходни градски већник задужен
за комуналне послове и локални лидер те странке, у претходне две године дао велики допринос да након две
деценије депонија буде завршена.
Иста сагласност одборника постојала је и када је доношена одлука о

Пише: Милош Васић

Одборничке једногласности није фалило
покретању поступка за куповину
зграде вртића „Бајка” на Котежу за
потребе „Дечје радости”. Према њој
ће тај објекат од садашњег власника,
„Марфин банке”, бити прибављен
непосредном погодбом, а новац је
већ обезбеђен у буџету. Поред тога,
формирана је и комисија која ће
спровести ову набавку, на чијем челу је градоначелник Саша Павлов.
Поводом усвајања извештаја о пословању ЈКП-а Глогоњ за 2014. годину Митрески је надлежног већника
Драгана Грујичића питао када ће дугогодишњи проблем с пијаћом водом у том селу бити решен и да ли
ће Глогоњцима бити умањени рачуни за период откад се водом снабде-

СА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Покривање губитака
комуналаца
„Зеленило”, „Младост”
и „Хигијена” неће имати
шта да уплате у градску
касу
Чланови Градског већа донели су низ
одлука на седницама тог органа извршне власти одржаним у уторак и среду, 1. и 2. септембра. Највећи број њих
односи се на покривање губитака или
дела губитака насталих током 2014. и
претходних пословних година у комуналним предузећима „Зеленило”,
„Хигијена” и „Младост”. Закон, наиме, прописује да јавна предузећа половину своје добити морају уплатити
у буџет свог оснивача и то је правило
на коме је нарочито инсистирао премијер Александар Вучић. Ако се погледају биланси тих фирми, у којима
се исказује минимална добит или је
уопште нема, и то колико оне с друге

стране узимају кроз различите прикривене и отворене субвенције из буџета, јасно је да се ради о инсистирању на бесмислици.
Веће је потврдило одлуку Надзорног одбора „Зеленила” да прошлогодишњи губитак од 27,2 милиона динара буде покривен из нераспоређене добити од 9,2 милиона и статутарних и других резерви у висини од
17,8 милиона. Ради се о средствима
предузећа, што значи да Град неће
издвојити новац из буџета за те намене.
Финансијска ситуација у ЈКП-у
„Младост” је лошија, па оно свој губитак од 3,5 милиона динара неће
моћи да покрије из унутрашњих резерви, јер их нема. Уместо тога, за

надокнађивање овог пословног „минуса” послужиће капитал предузећа.
„Хигијена” је прошле године имала добит од чак 126.000 динара, али
ће тај ћар појести губитак из претходних година од 36,5 милиона динара. Једина комунална фирма која
ће у овом тренутку моћи да део своје
добити уплати у буџет јесте ЈКП
„Старчевац”. Старчевачки комуналци су зарадили близу 128.000 динара, па ће по закону половину те суме
морати да уплате у градски буџет.
Тако ће они панчевачку касу „обогатити” с приближно 64.000 динара.
Већници су донели одлуку о формирању радне групе која ће имати задатак да у року од 45 радних дана сачини предлог одлуке о уређивању и
коришћењу обале и водене површине
Тамиша. Та одлука треба да формулише интересе града, утврди програмске
циљеве, планира садржаје и направи
концепцију уређења тог
подручја. Ради се о документу на основу кога ће,
између осталог, бити могуће да градски и републички органи контролишу све
раширенију појаву нелегалног излова рибе и угрожавања обала Тамиша.
Извршна власт се сложила с предлогом вансудског поравнања Града и
Института „Тамиш” по
коме локална самоуправа
треба да плати тој установи 1,2 милиона динара на
име трошкова које је имала за реализацију дела пројекта вештачког осемењавања. Кабинет
претходног градоначелника Павла
Раданова затражио је раскидање уговора за тај пројекат под сумњом да је
он незаконит, али тужилаштво није
потврдило ту оцену, а „Тамиш” је потом добио спор против Града. Вансудским поравнањем Панчево покушава да умањи настале трошкове.
Већници су се бавили и реализацијом још једног пројекта са Институтом „Тамиш”, а то су такозване зелене тезге. За потребе продаје поврћа чију производњу контролишу
стручњаци те установе на Зеленој
пијаци ће бити закупљено 20 тезги
по важећем ценовнику „Зеленила”.
Д. В.

вају из цистерни, као што је то урађено након недавних проблема с водоснабдевањем града.
Грујичић је одговорио да о висини
рачуна одлучује глогоњски ЈКП, а да ће
до краја месеца проблем с водом бити
решен највероватније постављањем такозваних еко-чесама. Митрески тиме
није био задовољан, па је позвао напредњачки део локалне власти да са
својим партијским колегама из Београда реши правно-имовинске проблеме
због којих не могу бити изграђени довољни резервоарски капацитети панчевачког „Водовода” у Градској шуми.
Из те фирме је више пута саопштено
како је то услов да би северна села била прикључена на градску мрежу.
Скупштинска већина је заменила
председницу и секретарку Комисије
за избор директора јавних и јавних
комуналних предузећа. Уместо Слађане Фератовић и Љиљане Вуколић,
које су поднеле оставке, изабране су
Маја Витман, заменица директора
Дирекције за изградњу и уређење
Панчева и функционерка локалног
СНС-а, и Ивана Марковић, правница запослена у Градској управи.
Д. Вукашиновић

Загреб волим из више разлога, од
којих је сваки сам себи довољан.
Ту сам 1969. започео новинарску
каријеру, која ме је, ево, довде довела, али Загреб није томе крив,
нити се ја ту нешто жалим. Било
је ту неких бивших и садашњих
жена, неке деце, али све је то у реду и под контролом.
А сада нешто сасвим другачије.
Хоћу да похвалим цех (братовштину) загребачких занатлија, то
јест обртника. То вам је један
страшно пристојан, поуздан и савестан свет – откад их памтим, дакле од 1969. Човек по природи
ствари има са обртницима посла
свако мало: ауто-механичари, водоинсталатери, електричари, столари, плинари и мештри опште
праксе. Знао сам једнога од ове
последње врсте који се рекламирао да „ради све оно што други неће”; е, тај весели и пуначки лик
долазио је и решавао све што други нису хтели, за мале паре и сасвим солидно. Кад ми је пре годину дана опет нешто затребао (размазио ме је), јавио се из Немачке,
где му – хвала на питању – јако
добро иде.
Пошто смо, из разлога тоталног
рушења и поновне изградње нашег загребачког стана, имали посла с низом тих обртника, мој
претходни утисак о њима се потврдио. Сви су солидни, поштени,
савесни и – притом – пристојни и
духовити људи. Дају гаранције и
поштују их; чисте за собом све и
олижу последњу мрву прашине
која је остала иза бушења и штемања. Наплаћују разумно – с об-

зиром на уложени напор и професионални квалитет. Уживање радити с људима. Притом не улазе у
политичке и етничке разговоре,
што је велико олакшање.
Ових дана имамо посла са инсталатерима плина. Треба заменити цеви у старој згради (1928),
јер су постале ризичне – плин је
то. Ти фини људи лепо дођу и најаве се за сутра у неко нормално
доба; онда дођу сутрадан, избуше
шта имају и почисте за собом сваку мрвицу. Онда најаве када ће
доћи поново, договоримо се да је
кључ код комшинице, јер смо ми
на мору (шта год наш Први Министар мислио о томе) и све је у
реду. Нема фрке, нема одлагања,
нема компликација.
Порекло таквих цеховских традиција и навика треба свакако потражити у аустроугарској традицији, из времена када се знао ред.
Читаоци „Панчевца”, уосталом,
имају прилику да о томе читају у
нашем фељтону... Мој дејка је до
краја живота био поносан на своја
вандрокашка искуства. Загребачки ауто-механичари, на пример,
нису били вандрокаши, али су занат усавршили углавном у Немачкој – што је за сваку похвалу. То се
види и у професионалном жаргону: фергасер (карбуратор, хрв.
расплињач), гетриба (мењач),
курбелвела (радилица) итд. Имао
сам неколико пута – доста давно,
додуше – посла с њима: никада ме
нису ни израдили, ни опљачкали.
Ето нама неке утехе: загребачки се обртници не мењају – Богу
хвала.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СУ СРБИЈИ ПОТРЕБНИ РИЈАЛИТИ ПРОГРАМИ?

Од осуде до обожавања

Б. КОЛОЦКА

Б. КЛИНЦОВ

Већ смо то раније доживели, али оно
што нас чека током јесени на ТВ каналима, углавном с националном
фреквенцијом, превазићи ће све до
сада виђено. Реч је о ријалити програмима: „Фарма”, „Парови”, „Велики
Брат”... Све су то садржаји који многе
терају да остану „приковани” за ТВ
пријемнике. Ипак, постоје и они други, а изгледа да их је све више, који не
желе да нам се медијски простор, како кажу, „трује”. И док су једни опчињени и у потпуности препуштени догађањима у „комшијској соби”, противници оваквих садржаја иду толико
далеко да истичу како се у Србији дешава морално самоубиство. Тренд који је стигао са Запада никога не оставља равнодушним. Такође, не треба
заборавити да је у игри и огроман новац. За и против – тога ће бити увек,
само треба одабрати праву страну.
БРАНИМИР КОЛОЦКА, свира виолину:
– Не гледам то уопште. Могуће је,
а ја желим да верујем у то, да сви они
што гледају такве програме, у ствари,
исмевају оне који у томе учествују.
Можда им је занимљиво да у ријалитима виде особе који су мање образоване од њих, лошије васпитане, па

Н. УСКОКОВИЋ

Д. НОВИНИЋ

онда уживају у том циркусу. Чини ми
се, а волео бих да се не варам, да млади, или бар већина њих, немају потребу за таквим садржајима.
БОРКА КЛИНЦОВ, пензионерка:
– Ја то гледам. Могла бих и ја вас
да питам: а шта друго да гледам? Кад
мало боље погледате, на нашим ТВ
каналима су само политика и ријалити програми. Ја сам још увек мање за
политику. Исто тако, на тај начин ми
пролази време. Није то нешто прелепо за гледање, али избор је толико сужен да већина грађана нема куд.
НЕМАЊА УСКОКОВИЋ, спортиста:
– Немам времена за то. Спортиста
сам и доста времена проводим на
тренинзима. Искрено, и да није тако,
не бих гледао такве програме. Понекад се и сам питам зашто људи имају потребу да гледају ријалити програме. Оно што охрабрује, јесте чињеница да млади то не прате и веома
ми је драго што је тако.
ДАРЈАН НОВИНИЋ,
ученик музичке школе:
– Има, нажалост, у Србији много
људи који не раде ништа, нису довољ-

Д. ВУЧКОВИЋ

В. ТАСКОВИЋ

но образовани, седе код куће и гледају
такве ствари на телевизији. Добро им
дође. Проблем је што има много таквих грађана у нашој земљи. То је оно
што је лоше, али на то нико не обраћа
пажњу. Срећа па већина младих уопште не прати такву врсту „забаве”, што
ми још увек даје наду да ова земља
има шансе да се ишчупа из проблема.
ДРАГИЦА ВУЧКОВИЋ, радница:
– Не гледам те глупости. Немам
времена, а и да имам, не бих то никако гледала. Не желим никога да
потценим, али за мене такви програми вређају интелигенцију. Нажалост, има и младих који то прате и то
је поражавајуће. Радо бих се прикључила људима који потписују петицију да се такви програми укину.
ВЛАДИМИР ТАСКОВИЋ,
средњошколац:
– Не интересују ме такве ствари и
баш никада – али заиста је тако – нисам ништа од таквих програма гледао. Они што то гледају, вероватно
имају неку своју рачуницу. Мисле да
им тако пролазе бриге и настављају да
и сами живе у неком свом ријалитију.
Анкетирао С. Дамјанов
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ПРЕКИНУТА ПРИВАТИЗАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ФИРМИ

РЕСТИТУЦИЈА ЗАКОЧИЛА ПРОДАЈУ
Највећи број захтева
за враћање имовине
у Долову
„Војводина” пред
купцима средином
октобра?
МОДЕРНИЗАЦИЈА РАФИНЕРИЈЕ

Подизање нивоа
поузданости
Владимир Гагић:
„Сви планирани
послови одвијаће се
по прописаним
процедурама и уз
високо поштовање
свих еколошких
стандарда”
Kомпанија НИС ће почетком септембра обавити низ
активности на два рафинеријска постројења у Панчеву
с циљем додатне модернизације, како би се обезбедио
већи обим производње
нафтних деривата и поузданији рад производних система. Радови ће трајати до 3.
октобра ове године и обухватиће највеће рафинеријско постројење за производњу бензинских компонената
и гасова (FCC комплекс) и
погон Алкилација, у коме се
производе високооктанске
компоненте за производњу
квалитетног бензина.
Подизањем нивоа поузданости у раду ових постројења обезбедиће се веће коли-

чине најквалитетниjих бензинских компонената, што
ће позитивно утицати на
економско пословање рафинеријске прераде НИС-а.
Поред тога, стабилна производња на овим постројењима директно ће утицати на
смањење емисије прашкастих материја, што је значајан еколошки аспект ове модернизације. У ову, додатну
модернизацију Рафинерије
нафте Панчево НИС ће уложити више од три милиона
евра. За време једномесечних радова на два рафинеријска погона тржиште ће
бити уредно снабдевано
свим врстама нафтних деривата, јер су повећањем
продукције у ранијем периоду обезбеђене довољне залихе.
Према речима Владимира
Гагића, директора Техничке
дирекције Рафинерије нафте Панчево, сви планирани
послови одвијаће се по прописаним процедурама и уз
високо поштовање свих еколошких стандарда.
З. Ст.

ПРОПАО ПРВИ ПОКУШАЈ ПРОДАЈЕ
СТАКЛАРЕ

Агенција за приватизацију је
21. августа донела одлуку да
поништи јавни позив за продају пољопривредног предузећа „Војводина” из Старчева,
а три дана касније поништени
су позиви и за преостале три
панчевачке фирме из ове
бранше – „Долово”, „Омољицу” и „Семе Тамиш”. До закључења овог броја „Панчевца” из Агенције нису стигли
одговори на питања шта је
разлог за овакав потез и какви
ће бити даљи кораци државе,
иако је дато обећање да ће
наш лист добити тражена објашњења.
Поништавању јавних позива претходила су три померања рокова за отварање понуда
заинтересованих купаца. Једно од њих било је условљено
изменама Закона о приватизацији које су наложиле нову
процену вредности предузећа.
Она је након обављених ревизија очекивано била снижена,
па је почетна цена „Војводине” с 1,4 милиона евра снижена на 1,2 милиона, вредност
„Омољице” је умањена за пола милиона евра, па та фирма
сада кошта 9,1 милион, „Стари Тамиш” по новој процени
кошта 149.000 евра, што је за
око 90.000 евра ниже него раније, а највише је пала цена
„Долова”, које је претходно
процењено на 1,4 милиона
евра, док је сада сведено на
424.000 евра.
Министар привреде Жељко
Сертић недавно је изјавио како неће бити померања рокова за окончање приватизаци-

Без купаца

је, а то значи да предузећа која не буду продата до краја године чекају стечај и гашење.
Можда су зато панчевачком
чаршијом почеле да круже
гласине како заинтересовани
купци чекају да прођу законски рокови приватизације, како би те фирме купили из стечаја.
Према незваничним информацијама до којих је
„Панчевац” дошао, позиви за
приватизацију су поништени

стала је да због кратких рокова за приватизацију већ почетком наредне недеље ванредно разматра овај случај,
као и да одобри Агенцији за
приватизацију да настави с
продајом „Војводине”. Уколико све буде текло по овом плану, могло би се очекивати да
средином октобра буде одржана аукција. Наши саговорници тврде да има озбиљних
заинтересованих купаца за
ово предузеће.

да компликују поступак продаје. Такав случај није с фирмом „Семе Тамиш”, јер је она
оптерећена бројним хипотекама.
Упркос свему томе, наши
саговорници тврде да интересовање купаца за поменута
предузећа постоји, па ће она
свакако због ораница, силоса,
фарми и друге имовине коју
поседују бити продата. Добро
је то што овог пута купци морају одмах да плате оно што

због бројних захтева за реституцију имовине која је у саставу поменутих фирми. Закон
обавезује Агенцију да у том
случају откаже продају, док се
не разреши питање власништва. Наши извори тврде да
су стари власници у Старчеву
тражили око девет хектара земље „Војводине”, али је у катастру пронађена документација по којој је ова фирма спорну земљу стекла такозваним
теретним послом. Након тога
је остало спорно свега 44 ара
ораница, а и тај проблем је решен нагодбом двеју страна, по
којој ће старчевачко предузеће обештетити власник.
Агенција за реституцију
обавештена је о свему и при-

Ситуација у Долову је компликованија, јер је поднет велики број захтева за повраћај
земље, па је Агенција за реституцију од катастра затражила документацију о начину
стицања оспорених парцела.
С обзиром на то да је пред
Агенцијом више од 78.000
захтева за реституцију, питање је да ли ће случај „Долова”
бити убрзо разматран и да ли
ће предузеће пре краја године
доћи на ред за продају.
Приватизација „Омољице”
застала је из истог разлога,
мада је олакшавајућа околност за ту фирму чињеница да
она нема дуговања, хипотеке
и сличне проблеме који услед
кратких рокова могу додатно

излицитирају, па ће према
својој будућој имовини морати да се понашају одговорно,
а не као приликом претходне
приватизације.
Тада су фирме плаћане на
рате, Агенција за приватизацију и надлежна министарства су гледала кроз прсте такозваним приватизационим
власницима када нису испуњавали своје обавезе, што им
је омогућило да плате једну
или две рате, а у међувремену
енормно задуже предузећа,
развуку њихову имовину, отпусте раднике или их оставе
без плата, док све време немилице извлаче високе профите, пре свега од ратарске
производње.

СУША НЕ УМАЊУЈЕ ДРАСТИЧНО РОД

Кукуруз најпогођенији
Смањење приноса до
10 до 15 одсто
Не би требало да се
понови 2012. година

Висока цена
и отезање с продајом
отерали Кинезе?
Упркос свим очекивањима
руководства Индустрије стакла Панчево, предузеће није
продато 28. августа, јер се
нико није пријавио за заказано јавно надметање за
имовину предузећа.
Емануел Лупулеску, директор Стакларе, раније је
износио
оптимистичне
оцене да је кинеска компанија „Чајна глас холдингс
лтд” и даље озбиљно заинтересована за панчевачко
предузеће. Испоставило се
да су Кинези ипак свој капитал усмерили у Африку
уместо у Србију, јер су у
Нигерији отворили погон

великог капацитета за прераду стакла.
Лупулеску је оценио да су
могући разлози за то спора
процедура спровођења поступка приватизације у Србији, али и висока цена Стакларе. Вредност имовине процењена је на око 9,5 милиона
евра. У наредном покушају
продаје та цена ће бити преполовљена, па тако можда и
примамљивија купцима.
Директор ИСП-а је изразио очекивање да ће „Чајна
глас холдингс лтд” можда
ипак одлучити да улаже у
Панчеву, јер је заинтересована за отварање фабрике у
Европи. Он је навео да би
позив за други круг приватизације могао да буде објављен већ средином овог месеца.
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Суша која на јужнобанатским
пољима траје готово у континуитету од средине јула оставља последице на јарим усевима, али стручњаци са Института „Тамиш” не очекују да
ће оне бити равне штетама које су биљке претрпеле 2012.
године. Богдан Гаралејић, руководилац Саветодавног сектора у овој установи, напоменуо је да су падавине којих је
било током последњих месец
и по дана биле недовољне или
су толико окасниле да нису
имале утицај на приносе, а
последње кише од 17. до 21.
августа су само одложиле жетву сунцокрета. Најпогођенија
подручја су плато Делиблатске пешчаре, песковита земљишта око Тамиша и Дунава
и делови Добричко-Николиначког рита.
Овај стручњак је проценио
да ће сунцокрет претрпети
најмање штете од суше, јер на
биљкама нема видљивих знакова оштећења, па би овогодишњи род могао бити умањен
за свега десетак одсто. Ова
уљарица скинута је са око 80
одсто засејаних површина, а
принос се повећавао током
жетве. Први резултати су најављивали катастрофалне приносе жетве, јер су ратари почетом августа добијали од јед-

не до 1,4 тоне по хектару. Како је жетва одмицала приноси
су расли и тренутно износе од
2,7 до 3,5 тоне по хектару. Гаралејић очекује да ће за који
дан, када комбајни заврше сав
посао, просечан род бити изнад 2,6 тона.
Жетва соје обављена је на
око 35 одсто њива, а принос се
креће од 1,75 до две тоне по
хектару, док су процене да ће
до краја жетве просечан род
бити две тоне. Овој биљци су
се због недостатка влаге осушили доњи листови, а цветови
изнад десетог спрата су одбачени. Ипак, умањење рода у
односу на петогодишњи просек могло био бити тек нешто
веће од 10 одсто.
На кукурузу се суше листови и доњи део стабљике, а
клипови код група зрења ФАО

600, 700 и касних хибрида
групе 500 налили су зрна са
свега 50 до 60 процената у односу на пуну величину. Гаралејић је напоменуо да се не
може са сигурношћу рећи колико ће бити умањен принос
најзаступљеније ратарске културе у јужном Банату. Он је
проценио да би у односу на
вишегодишњи просек, који
износи 6,7 тона по хектару,
овогодишњи род могао бити
око 5,7 тона, што је умањење
од око 15 одсто. Наш саговорник не очекује да ће се поновити подбачај из 2012, када су
ратари обрали свега 4,4 тоне
по хектару.
Ствари ће бити јасније од
следеће недеље када почну
брање и жетва кукуруза. Гаралејић је оценио да је силажа припремљена за стоку од

кукуруза најчешће неодговарајућег квалитета због тога
што су сточари по овако сушном времену недопустиво
касно започели њену припрему.
Вађење шећерне репе још
увек није почело и о старту
кампање одлучиваће шећеране. Корен ове биљке достигао
је пуну величину, а суша ће се
одразити на количину воде у
корену. Уколико дође до губитка воде, могуће је да репа
подлегне одређеним патогенима који би могли умањити
принос и садржај шећера у корену.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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НОВА УСЛУГА УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

АЕРОЗАГАЂЕЊЕ

СЕНЗОРНА СОБА ЗА ОСОБЕ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОJУ

Крив ветар?!

Третмани почели
1. септембра
С корисницима ће
радити стручњаци
који су прошли
неопходне обуке
Активисти удружења „На пола
пута” више година раде на
отварању сензорне собе, а ових
дана је та идеја спроведена у
дело. Захваљујући иностраним
донаторима и Покрајинском
секретаријату за социјалну заштиту, који су обезбедили већи део средстава за извођење
радова и куповину елемената
неопходних за функционисање сензорне собе, али и локалној самоуправи, која је помогла њено отварање, овај савремени вид терапије за децу и
одрасле особе са сметњама у
развоју доступан је нашим суграђанима од 1. септембра.
Дан раније у просторијама
удружења „На пола пута”, у
Улици Жарка Зрењанина 52,
сензорна соба је свечано отворена и представљена јавности.
Уз помоћ стручњака у сензорној соби се спроводи терапија стимулације чула за децу
и одрасле са аутизмом и поремећајем концентрације, за
особе са сензорним оштећењима, недовољном менталном развијеношћу, говорним

Просторија је опремљена елементима који служе за стимулацију свих чула
потешкоћама, сметњама у
учењу, као и за оне с проблемима у понашању и за хиперактивну децу. С корисницима ће радити дефектолози и
логопеди који су прошли неопходне обуке. Дубравка Јанић,
дефектолог, која ће спроводити терапију, објашњава да су
третмани изузетно ефикасни.
– Сензорна соба је опремљена различитим елементима који служе за стимулацију
свих чула. Нека од њих се
подстичу, а друга смирују, зависно од потреба детета. На

тај начин долази до смањења
агресивности и релаксације,
чиме се постиже боља пажња
и стимулише учење – истакла
је Дубравка Јанић.
До сада овакав вид терапије
није постојао у нашем граду,
па су родитељи морали да воде
децу у Београд. Ова услуга, коју је покренуло удружења „На
пола пута”, према речима Марине Илије из тог удружења,
од сада ће бити доступнија
особама са сметњама у развоју.
Она је позвала све заинтересоване да се о третманима, цени

и терминима информишу путем телефона 013/341-960.
Отварању сензорне собе је
присуствовала и Сузана Јовановић, чланица Градског већа
задужена за област рада, запошљавања и социјалне политике. Она је истакла важност
оваквог вида терапије и додала да ће локална самоуправа
наћи начин да помогне свим
породицама које немају могућности да приуште својој
деци овакву терапију, која ће
се наплаћивати.
И. Предић

Током ноћи између четвртка
и петка, 27. и 28. августа,
становници Војловице и Содаре жалили су се надлежним органима на повећан
смрад и отежано дисање. Да
су грађани били у праву, говоре и мерења градског мониторинг система, који је те
вечери, између 2 и 3 сата, забележио скок укупних угљоводоника на 700 микрограма по метру кубном. Већ наредног дана, 28. августа,
према речима Олге Шиповац из Секретаријата за заштиту животне средине, сви
параметри које градски мониторинг мери били су у
границама дозвољеног. Она
је потврдила да су вредности
опасних и загађујућих материја у раним јутарњим сатима биле знатно повишене.
Занимљиво је да током
спорне ноћи Центар за обавештавање није имао позиве грађана, али су се житељи Војловице и Содаре жалили редакцији Телевизије

Панчево. Како је рекла Олга
Шиповац, „стабилност приземног слоја је умерена и
све се током дана лагано
спушта на град. То је оно
што су грађани осетили током ноћи”.
Вреди истаћи да граничне
вредности укупних угљоводоника нису одређене, али
су јасан доказ да се унутар
фабрика у јужној зони обављају активности које узрокују пораст загађујућих материја. Надлежни у фабрикама обавестили су јавност
да није било поремећаја у
раду. Као што то обично бива, метеоролошки услови,
који су били изузетно неповољни (веома слаб ветар
променљивог правца, не постоје услови за разблажење),
поново су означени као разлог загађења. Да подсетимо,
„Азотара” и „Петрохемија”
су у ремонту. Редовна производња се обавља једино у
погонима НИС-а.
З. Ст.

ОДРЖАН ЈОШ ЈЕДАН СКУП КУЛИНАРА

Доловом владао
мирис гулаша

НИС ИСПЛАЋУЈЕ ДИВИДЕНДЕ

Добит и за акционаре
Нафтни лидер
ће уплатити 7,64
милијарде динара
По акцији 39,82
динара
НИС је у понедељак, 31. августа, почео исплату дивиденди
из добити за 2014. годину својим акционарима. Укупан износ који ће нафтни лидер
уплатити износи 7,64 милијарде динара, што је 25 процената нето добити компаније у
протеклој години. Право на
дивиденду имају сви акционари који су били уписани у
Централном регистру, депоу и
клирингу хартија од вредности као власници акција на
дан 13. јун ове године.
Акционари, домаћа физичка лица, могу рачунати на
39,82 динара по акцији, колико износи нето износ дивиденде по акцији након што је

НИС уплатио порез на добит
од 15 процената. Исплата мањинским акционарима обавља се преко Централног регистра хартија од вредности, и
то на новчане рачуне које они
користе за трговање акцијама,
односно на новчане рачуне
које су дали приликом пријављивања за бесплатне акције.
Реч је о 2,2 милиона акционара који су акције добили као
грађани. Уколико је акционар

том приликом пријавио рачун
отворен у „Поштанској штедионици”, износ дивиденде
може подићи на шалтерима
Поште уз личну карту.
Поводом исплате дивиденде
из добити Кирил Кравченко,
генерални директор НИС-а,
изјавио је:
– Упркос неповољним трендовима НИС није променио
политику дивиденди и поносни смо што већ трећу годину

заредом показујемо да смо сигуран извор прихода за своје
акционаре. Све то је могуће
захваљујући великим напорима које улажемо у програм
повећања оперативне ефикасности. Овим програмом смо
задржали профитабилност
компаније, а највећу улогу у
томе имају наши запослени,
који готово свакодневно дају
предлоге за побољшање пословања и тиме доприносе
успешности овог програма.
Република Србија је на дан
13. јун поседовала 48.712.049
акција НИС-а, па на основу
одлуке Скупштине акционара
дивиденда која јој се исплаћује за 2014. годину износи 2,28
милијарди динара. Датум исплате дивиденди акционарима НИС-а у складу је са одлуком генералног директора
компаније. Томе је претходила одлука Скупштине акционара да се за исплату дивиденди издвоји 25 одсто добити
остварене у 2014. години.

НА ПУТУ ВРАЋАЊА БАЗИЧНИХ СПОРТОВА

Захваљујући ангажовању
љубитеља гурманлука и доброг дружења у суботу, 28.
августа, приређена је прва
„Доловачка гулашијада”.
Том надметању су се, поред
домаћих такмичара, одазвали и кулинари из Панчева, Баваништа и Мраморка.
Двадесетак учесника је
нешто после поднева распалило ватре у учитељском
парку у центру Долова и
кренуло да припрема гулаш. Убрзо се над местом
збивања раширио пријатан
мирис, који је привукао
бројне кибицере. Поред
уживања за чуло мириса,
локални тамбураши су се
постарали и за чуло слуха и
познатим војвођанским нумерама увесељавали су окупљене.
Предвече је уследило задовољење чула укуса, с обзиром на то да су се „шпеције” увелико крчкале и биле спремне за дегустацију, а
трочлани жири је започео

оцењивање. Након дужег
већања пале су и одлуке о
победницима: победници
прве „Доловачке гулашијаде” били су Ненад Стојиљковић и Никола и Бојан Трбенчин, чланови домаће
екипе „Модре ласте”. Вицешампионски тим под називом „Само вас гледамо” чинили су супружници Тања и
Дарко Каталина, док је
„бронза” отишла у Баваниште – екипи „Сунђер Боб”.
Победници су добили пехаре и медаље, а сви учесници
захвалнице.
Након официјелног дела
настављено је дружење до
касно у ноћ уз иће и пиће.
Бранислав Дамјановић,
испред организатора, није
крио задовољство виђеним,
захвалио је на подршци доловачкој месној заједници
и бројним спонзорима и изразио наду да ће манифестација постати традиционална.
Н. Р.

Спортска гимнастика и атлетика
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину кроз своју
Стратегију развоја школског
спорта у АП Војводини ради
на томе да се понуда спортских грана прошири како у
ваннаставним активностима,
тако и у редовним.
Секретаријат је, у сарадњи с
Друштвом педагога физичке
културе, Гимнастичким савезом Војводине и Факултетом за
физичко васпитање у Новом
Саду, усмерио пажњу на најмлађе школарце, и то кроз ритмичку гимнастику. Стога је
прошле недеље у Основној
школи „Ђорђе Натошевић” у
Новом Саду одржано друго
стручно саветовање под називом „Ритмичка гимнастика у

програму ваннаставних активности у систему школских
спортских такмичења”. Саветовању је присуствовао велики
број учитељица и професора

физичког васпитања из основних школа широм Војводине.
Они су, поред теоријског дела,
имали и практичан део основа
ритмичке гимнастике, који ће

одмах моћи да примене у раду
с војвођанским ђацима. Скупу
је присуствовала и покрајинска
секретарка за спорт и омладину Мариника Тепић, која је истакла значај што већег броја
секција и других активности за
све ђаке подједнако.
Надлежни у Секретаријату
истичу да је спортска понуда
веома широка, али да систем
школског спорта и спортови
заступљени у њему већ дуго не
прате нове трендове. Како кажу, време је да се ствари помере на виши ниво, јер је потреба деце за здравим животом изнад свега, а одрасли им
морају омогућити да кроз
спорт стекну здраве животне
навике.

НАФТНИ ЛИДЕР

Први у Србији
НИС се нашао међу 500 најуспешнијих компанија у
централној и источној Европи према листи коју сваке
године припрема француска група „Coface”. По количини прихода у 2014. години, НИС је на тој престижној листи најбоље пласирана компанија из Србије, а
заузeo је треће место међу
највећим компанијама у региону Балкана.
Према листи групе „Coface”, као најуспешније иза
НИС-а нашле су се компа-

није из Србије: „Фијат аутомобили Србија”, „Електропривреда Србије”, „Телеком
Србија”, „Термоелектрана
Никола Тесла”, „Делез Србија”, „Србијагас”, „Меркатор”, „Идеа” и „Теленор”.
Група „Coface” је светски
лидер у осигуравању потраживања. Сваке године објављује листе најуспешнијих
земаља и компанија, које
служе као релевантни показатељи успеха појединачних привредних друштава,
држава и региона.
З. Ст.
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ЗГРАДА ПАНЧЕВАЧКЕ ФИЛИЈАЛЕ РФЗО И ДАЉЕ СЕ УРУШАВА

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Савршено освежење
Бресква
Ово воће има доста воде,
па је одлична надокнада за
изгубљену течност, витамине и минерале током
лета. С друге стране, садржи мале количине масти и
калорија, због чега је савршена дијететска храна.
Бресква је погодна и као
диуретик и за чишћење организма. Добар је извор
витамина А, Ц, Е, Б3, као и
минерала: калијума, бакра
и мангана. Садржи и одређену количину магнезијума, фосфора, цинка, гвожђа и калцијума. Међу
ретким је воћем које садржи селен. Бакар доприноси одбрани тела од слободних радикала, а витамин
Б3 је посебно заслужан за
стварање енергије. Витамини Ц и Е имају антиоксидативна својства. Витамин Ц доприноси здрављу
костију, хрскавице, зуба и
десни, затим штити организам од инфекција и поспешује апсорпцију гвожђа, а витамин Е штити
имуносистем.
За разлику од брескве,
њена сорта нектарина има
мање витамина Ц, али ви-

Четвртак, 3. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ше бета-каротена и већу
калоријску вредност. Бресква се посебно препоручује деци, јер поспешује раст
и развој костију. Може послужити и као природни
лек за многе болести. Сматра се да има диуретски
ефекат, снижава крвни
притисак, прочишћава организам, подстиче и олакшава варење, повољно делују на функционисање одбрамбеног система, рад
штитне жлезде и заштиту
срца. Помаже код депресије, премора и нервозе.
Осим
тога,
бресква
поспешујe варење, јер повећава лучење желудачних
сокова и зауставља мучнину и повраћање. У козметици се користи за побољшање квалитета коже. Веома
су лековити и корисни за
исхрану сок, компот и чај
од брескве. Сушене брескве
су такође извор добрих састојака, а могу се користити током целе године. Од
брескве се спремају и џемови, мармеладе, слатко и
друго. С обзиром на то да
најбоље прија у свежем облику, препоручујемо вам
да направите овај освежавајућ и здрав напитак.

РЕШЕЊЕ ПОД ВЕЛОМ ТАЈНЕ
Власници објекта нису
поступили по новом
решењу грађевинске
инспекције
Могућа забрана
употребе целог објекта
Почетком прошле године
зграда панчевачке филијале
Републичког фонда за здравствено осигурање, која се налази у Улици војводе Радомира Путника 6, ограђена је
по налогу Одељења грађевинске инспекције Панчева
због угрожавања безбедности
пролазника и запослених,
јер фасада отпада. Ни уну-

ну о планирању и изградњи,
одговорни за одржавање
објекта.
Питања без одговора
Колико су они улагали, лако
је закључити. С времена на
време обављане су одређене
поправке, али главни проблеми нису решени. Надлежни
из РФЗО су прошле године
истицали како ће пронаћи
други пословни простор за
панчевачку филијалу, јер за
адаптацију, која би коштала
око 700 милиона динара,
Фонд нема новца. Ту информацију смо добили и ми у
РФЗО прошле године, када се
„Панчевац” бавио овом темом. Тада нам је речено да је

послали седам питања на
имејл адресу Фонда, од
стручне службе смо после
десет дана добили одговор
у две реченице. Занимало
нас је: да ли је пронађен
нови објекат за панчевачку
филијалу; због чега она није пресељена у зграду Привредне банке, о чему је било речи; да ли постоји могућност да се направи нова
зграда за филијалу, као
што је то учинио Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање; шта ће
надлежни предузети уколико грађевинска инспекција
забрани коришћење дела
објекта; да ли је у плану и

Воћни јогурт од брескве
Потребно:Једна зрелија бресква, 100 мл немасног јогурта и кафена кашика меда.
Припрема:Одстранити коштицу из брескве, исећи је на комаде,
па самлети што ситније у блендеру или сецку. Додати јогурт и
мед и промешати. Наставити миксање док се маса не уједначи.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

УСПЕХ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ
У ПАРАСТРЕЛИЧАРСТВУ

Остварене Б-норме
за олимпијаду

И поред тога што су делови зграде небезбедни за употребу, надлежни не реагују
трашњост објекта није у бољем стању зато што кров, који је пре неколико година замењен, прокишњава, па се
плафон поред степеништа
обрушава. Зградом која је
подигнута пре више од 150
година газдују Републички
фонд за здравствено осигурање и Републички фонд за
пензионо и инвалидско осигурање, који су, према Зако-

„РФЗО свестан проблема и да
активно ради на томе да се
пронађе и обезбеди други пословни простор за рад филијале”.
То се, међутим, до данас
није десило, а да ли ће се и
када филијала преселити,
нисмо успели да сазнамо
од надлежних у централи
РФЗО. Наиме, иако смо
средином прошлог месеца

пресељење лекарске комисије, која се налази у дворишту, и колико запослених ради у панчевачкој филијали?
На ова питања одговорено
нам је на следећи начин:
„Републички фонд за здравствено осигурање поступио је
по налогу Градске грађевинске инспекције, па је тако
зграда и ограђена по њихо-

вом налогу. Такође Вас обавештавамо и да ће Републички фонд за здравствено осигурање уколико буде издат
захтев од стране Градске грађевинске инспекције, поступити по издатом налогу и заштитити и унутрашњи простор зграде”.
Како смо сазнали, грађевински инспектори су у јулу
прошле године издали решење о забрани употребе једног
дела зграде – степеништа из
Улице војводе Радомира Путника. Тада је наложено да се
замене лимене опшивке и
оштећени цреп и изврше одређени радови на крову како
би се спречило прокишњавање. Такође, наређено је да се
обије малтер с потклобучених делова и да се дворишна
фасада обезбеди ради сигурности лица и околине. Рок за
спровођење обеју мера био је
90 дана, али надлежни из
РФЗО нису поступили по решењу.
Радови на чекању
Уместо тога, како смо сазнали
у инспекцији, власници објекта (РФЗО и ПИО) затражили
су да се рок продужи на 180
дана. Та молба им је усвојена,
али ни након тога нису извршени потребни радови. Надлежни у РФЗО су се крајем јуна ове године поново обратили Одељењу грађевинске инспекције с молбом да се донесе ново решење и продужи
рок, што није услишено јер,
према речима инспектора, за
то не постоји законски основ.
Од тада у инспекцију нису
стигле никакве нове информације.
Према речима грађевинских инспектора, уколико на
јесен приликом следеће контроле зграда буде у још горем
стању, биће донета нова решења о забрани коришћења
делова објекта, а постоји могућност и да се цела зграда,
због опасности од угрожавања живота и здравља људи,
прогласи небезбедном за
употребу.
И. Предић

БУДУЋНОСТ АЗИЛАНАТА У СРБИЈИ

Дружење, трибина, храна и ђускање

Парастреличари Дејан Форго и Никола Като су на Светском првенству у парастреличарству испунили Б-норму за учешће на Параолимпијским играма у Рио де
Жанеиру 2016. године. Највеће глобално надметање,
на којем је учествовало 300
такмичара из 50 земаља,
одржано је од 22. до 30. августа у Немачкој, а наши суграђани су освојили 593, од-

носно 630 поена, што је било
довољно за обезбеђивање
улазнице за параолимпијаду. Ипак, према речима Радована Николића, председника Савеза инвалида стреличара Србије, да би карта
за елитно такмичење била
сигурна, потребно је да наши представници остваре
још боље резултате на предстојећим такмичењима.
И. П.

Петог дана фестивала „FreeDom Arт” у четвртак, 27.
aвгуста, на градском кеју је
одржана трибина „Азиланти у
Србији у будућности”. Панчевци су имали прилику да се
друже с двадесетак миграната,
да се упознају с њиховом културом и сазнају које су их муке
натерале да напусте дом. Поред тога, присутни су играли
уз њихову традиционалну музику, пробали аутентичне
слаткише из земаља Далеког
истока и гледали турнире у одбојци и фудбалу на песку, на
којима су учествовали и чланови летњег волонтерског
кампа из Немачке, Италије,
Португалије, Израела и Србије. Азиланткиње су заинтересованима представиле процес
цртања каном, а било је и оних
који су одлучили да се тетовирају.

ЗАТВОРЕН ЈОШ ЈЕДАН ОГРАНАК АПОТЕКЕ ПАНЧЕВО

Катанац на објекат у насељу Содара
Након затварања огранка Апотеке Панчево у насељу Миса у
уторак, 1. септембра, катанац
је стављен на још један њен
огранак, који се налази у Улици Жарка Зрењанина 43. Та
установа је саопштила да је

одлуку о затварању објекта који је отворен крајем прошле
године донео Управни одбор.
Како је раније за наш лист изјавила Јелена Ерор, в. д. директора Апотеке Панчево, разлог за затварање објеката је

њихово лоше пословање и непрофитабилност. Директорка
је тада истакла и да ће се руководство потрудити да врати
државне апотеке у домове
здравља.
И. П.

Циљ трибине био је да се
скрене пажња јавности на то
како заједница може да помогне и проактивно делује на
успостављање интеркултуралног дијалога, као и разбијање
предрасуда о азилантима путем упознавања с њиховим
обичајима и животом. Организатори сматрају да је лош
однос становништва према
мигрантима последица недовољне информисаности и непознавања чињеница. Активисти Црвеног крста одржали су
предавање о проблему трговине људима, који је с појавом
миграната постао још већи.
Радош Ђуровић, директор
Центра за заштиту и помоћ

тражиоцима азила, испричао
је своја досадашња искуства с
мигрантима. Он је истакао да
су они често жртве и да се дешавало да их избацују из центара иако су били уредно регистровани, те да надлежни нису
хтели да им пруже помоћ.
Своја искуства с присутнима су поделила тројица азиланата. Највећу пажњу је привукао младић који је током трибине од запослених у Центру
желео да сазна како може да
се упише у школу.
Искуства миграната су веома позитивна. На основу њихових прича, живот у Србији
им се веома допада, људи пријатно реагују када их виде и

већина њих је спремна да помогне.
– Ја сам из Гане. Морао сам
да напустим земљу јер ми је
живот био у опасности. Иако
сам одвојен од породице, која
је остала у мојој земљи, за три
недеље боравка овде живот у
Србији ми се веома допао и
волео бих да ту останем – рекао је Ибрахим.
Неки су имали ту срећу да
добију папире. Један од њих је и
Себастијан Питер, који је одушевљен животом у Србији и
чврсто стоји иза свог става да
људи греше када кажу да је било где у Европи лепше него овде. Према његовим речима, ово
је за њега крај света и овде жели
да остане јер су људи пријатни.
Јована Винчић, психолог у
Центру за заштиту и помоћ
тражиоцима азила, рекла је да
та установа планира да покрене низ активности у сарадњи с
Домом омладине Панчево, у
оквиру којих ће грађани имати прилику да разговарају с
мигрантима.
– Од Панчеваца и самих
азиланата сам сазнала да
имају позитивне утиске о боравку овде, о реакцији полиције. Грађани су према мигрантима фини, радо с њима
причају и интересују се за њихове проблеме – истакла је Јована Винчић.
А. Б.
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ПРОБЛЕМИ СТАНАРА У УЛИЦИ СТЕВАНА ШУПЉИКЦА

ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА ЖМИГ-а И КОМПАСА

НЕ МОГУ ДА ЖИВЕ ОД САОБРАЋАЈА

Дан у знаку слободе

Нико не поштује
знаке за ограничење
брзине
Станарима улице
сметају бука,
прашина...
Станари Улице Стевана Шупљикца траже од надлежних
одговор на питање када ће
прорадити камере за надзор
саобраћаја које су постављене
у једном делу те улице пре
шест месеци, јер ни дању ни
ноћу немају мира од бахатих
возача који се крећу великим
брзинама.
Да све буде горе, кроз ту
улицу свакодневно пролазе и
тешки камиони и шлепери,
који стварају буку, изазивају
вибрације у околним кућама и
током летњих месеци подижу
прашину. Кроз Улицу Стевана
Шупљикца иду камиони који
саобраћају ка Београду али и
они чија су крајња одредишта
Ковин и Вршац, па је она једна од најпрометнијих у граду.
– У близини је Основна
школа „Исидора Секулић”, па
су свакодневно угрожени и њени ђаци. У покушају да их заштите, надлежни су поставили
два саобраћајна знака за ограничење брзине на 30 километара на сат, али је проблем у

Сачувати тамишки
кеј за пешаке
Ни камере нису уплашиле возаче
томе што их нико од возача не
поштује. Колико смо угрожени
ми који живимо у овој улици
због тога што возачи који туда
пролазе пребрзо возе, најбоље
се види из две саобраћајне несреће. Пре неколико година
возач једног камиона се „закуцао” у металну бандеру, ударивши у њу толико јако да ју је
пресекао напола, а у другом

удесу, који се догодио на оближњој раскрсници, аутомобил
је улетео у продавницу „Дрво
стил”. На срећу, то се десило у
тренутку док је она била закључана, али могао је да „уђе”
некоме у кућу – изјавио је Недељко Хинић, један од станара
Улице Стевана Шупљикца.
Он је рекао да се неколико
пута до сада обраћао надлежни-

ма у граду с питањем када ће
прорадити камере у Улици Стевана Шупљикца, али да је добијао одговор да још увек нема
техничких могућности за то.
Хинић је рекао и да је то поражавајуће и нагласио да би возачи сигурно водили више рачуна о брзини којом се крећу када
би знали да могу да буду снимљени уколико крше прописе.

Поново крађа на прузи Панчево–Београд

кође ангажована у извођењу
радова на прузи Панчево–Београд, дао је београдској полицији изјаву о најновијој
крађи. Поред тога, компанија
„РЖД интернешенел” предала је све податке који би мо-

гли да буду од користи у даљем току истраге руководиоцима задуженим за јавну безбедност у Полицијској управи Београда.
У саопштењу „РЖД интернешенела” истакнуто је да

овакве крађе утичу не само на
брзину и квалитет радова који
се изводе на прузи већ и на
безбедност.
С обзиром на то да пругом
Панчево–Београд свакодневно саобраћа велики број теретних и путничких возила,
због крађа важних елемената
на тој прузи може доћи до
искакања воза из шина, људских жртава и озбиљне економске штете.
Компанија „РЖД интернешенел” се нада да ће одговорни за ову крађу бити брзо
ухваћени и информисаће медије о резултатима истраге,
како би грађани Србије били
сигурни у безбедност железничког саобраћаја. Ових дана
„РЖД интернешенел” спроводи низ хитних мера како би се
осигурала безбедност железничког саобраћаја на деоници Панчево–Београд.

ЛЕП ГЕСТ „ХИГИЈЕНЕ”

Обрадовали ромску децу
Поводом почетка школске године „Хигијена” је 28. августа
поклонила двадесет пакета са
школским прибором деци Рома који од прошле године организовано прикупљају секундарне сировине за то јавно комунално предузеће.
Зоран Рајачић, руководилац
Унутрашње контроле „Хигијене”, изјавио је да је тај симболични поклон показатељ жеље
тог ЈКП-а да се у Панчеву учини нешто конкретно када је
реч о интеграцији Рома.
Он је подсетио да је први
корак у том правцу направљен
прошле године, када су представници ромске националне
заједнице који су до тада скупљали секундарне сировине
за дивље откупљиваче позва-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

свој допринос могли да дају
остављајући на табли поруке
о томе шта за њих значи слобода и куповином часописа
„Лице у лице”. Такође, могли су да се послуже безалкохолним коктелом који су
чланови „Компаса” спремили за ову прилику. У оквиру
програма организатори су
обезбедили и цртање тетоважа по лицу, бацање фризбија и још низ активности.
Упоредо с јавном акцијом,
испред Дома омладине је одржан „Базар слободе”, на којем
су млади аутори изложили
своје ручне радова.
А. Б.

ПИСМО ЧИТАОЦА

САОПШТЕЊЕ РУСКЕ ДРЖАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Засад непознати лопови украли су 26. августа напојни и телекомуникациони кабл који
пролази поред железничког колосека на Панчевачком мосту,
на прузи Панчево–Београд.
Компанија „РЖД интернешенел”, која заједно с другим
фирмама изводи радове на тој
деоници, саопштила је и да се
засад зна само то да су лопови
били обучени у заштитну одећу
да би били што неупадљивији.
Према прелиминарним подацима, укупно је украдено
око 750 метара кабла, тако
што је он ископан из земље и
исечен на неколико места. На
надвожњацима у близини моста запослени у компанији
„РЖД интернешенел” и полицајци који су дошли након
њиховог позива затекли су и
отворене металне канале.
Представник „Енергопројекта”, компаније која је та-

Јавна акција „Инспириши
слободу” одржана је у склопу програма фестивала
„FreeDom Art” у петак, 28.
августа, на платоу испред
Дома омладине. Организатори скупа су били Женска
мировна група (ЖМИГ) и
удружење „Компас”, уз подршку Центра за омладински рад из Новог Сада и уз
учешће младих волонтера
из удружења „На пола пута”.
Слоган манифестације која се одржава у тринаест градова у Србији био је „Лажна
слобода – животни стил без
алкохола”. Пролазници су

ни да то раде за „Хигијену”.
Рајачић је рекао и да су онима
који су пристали отворени текући рачуни у експозитури
једне панчевачке банке и да
су добили картице.
– Ми све њих од тада третирамо као наше пословне сараднике. На почетку прошле
школске године и сада хтели
смо да им се нечим одужимо,
па смо узели школски прибор
за њихову децу. То је знак наше добре воље. У тим пакетима су бојице, оловке, свеске,
гумице и друго, што ће сигурно обрадовати њихову децу –
додао је Рајачић.
Милан Пашајлић, шеф Радне јединице „Еко-сировина” у
„Хигијени”, изјавио је да то
јавно комунално предузеће
сарађује са 17 ромских породица у скупљању секундарних
сировина и да недељно добија
од њих више од једне тоне
пластичних флаша, стакла и
папира. Он је рекао да ће се
сарадња с Ромима наставити

и када буде прорадила нова
депонија.
У име ромских породица
којима су уручени поклони
захвалила је Јелена Бан, мајка
осморо деце.

– Ово нам много значи. Ни
за једно дете не примам дечји
додатак, тако да ће ова помоћ
и мени и свим другим породицама сигурно добро доћи –
рекла је она.

ИСПРАВКА
У тексту „Наплата пореза побољшана”, објављеном у прошлонедељном броју „Панчевца,” писало је да, након увођења нове процедуре за улазак у
градски Секретаријат за пореску администрацију, грађани
уписују личне податке на формуларима које добијају у Градском услужном центру, као и
разлог због којег желе да разговарају с неким од службеника у пореском секретаријату.
Међутим, требало је да пише да се грађани прво на једном од шалтера (број 16 и 17)
у ГУЦ-у обраћају дежурном
раднику Секретаријата за по-

реску администрацију. После
тога он попуњава податке
(број канцеларије у коју шаље
странку) и име и презиме службеника с којим странка жели да разговара. Уколико
странка тражи пријем код неког од руководилаца, онда он
уписује његовo име. Након тога странка с попуњеним обрасцем пролази поред радника
обезбеђења и он унoси име и
презиме странке и број личне
карте у евиденцију.
Извињавамо се Милици
Марјановић, секретару Секретаријата за пореску администрацију, и читаоцима.

Већ дужи низ година ми,
грађани Панчева, родитељи
мале деце и заљубљеници у
Тамиш и његово приобаље,
трпимо бахато понашање
возача који своје четвороточкаше без икаквог обзира
паркирају на зеленим површинама и притом уништавају зеленило и угрожавају
безбедност наше деце.
Конкретно, то се односи
на део приобаља које се простире од краја Улице Игњата Барајевца па све до обале
Тамиша. Ту чак постоји и
дивљи пут, посут шљунком,
којим возачи долазе да се
госте у оближњем угоститељском објекту.
Након што сам проверио
код надлежних служби у
Градској управи Панчева и
Дирекцији за изградњу и
уређење града, добио сам
информацију да се цео тај
потез, осим платоа код старе железничке станице, где
се налази уредно обележен
паркинг (који многи избегавају јер се плаћа), третира
као зелена површина.
Ту се налазе и два контејнера, које комуналци свакодневно празне (наравно, возећи преко зелене површи-

не). Недавно су ту постављене и две шипке с ланцима
којима се у одређено доба
дана забрањује пролаз. Питамо се: коме? Ко то присваја зелене површине, ко нас
то свих ових година замајава
и зарад чијег интереса?
Намећу се и питања шта
моторна возила траже на зеленим површинама, ко дозвољава да се она ту паркирају, да ли је икада иједно
возило однето одатле „пауком”, као и да ли ће надлежне службе напокон да реагују и сачувају и оно мало
зеленила што је преостало.
На крају, треба рећи да
дуж целог Трга мученика
постоји лепо уређен паркинг с бројним местима за
паркирање. Наши суграђани
који возе аутомобиле сигурно имају новца да плате
паркинг. Докле ћемо ми,
порески обвезници, да плаћамо туђе грешке и пропусте? Паре које издвајамо
треба да иду на уређење зеленила, које нам је и те како
потребно, а не на његово руинирање.
Име и адреса познати
редакцији

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Једанаести грех
– сарма
У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли,
према вашем мишљењу, постоји неки грех који се може
опростити. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Свети греси” Норе Робертс за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Грешна сам – појела сам
задњу сарму коју је спремила његова мама. Надам се
опросту греха.” 064/9694...
„Уз добру вољу и чаробну
реч ’извини’, сваки почињени грех који се може исправити, може се и опростити.”
064/3856...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на
питање да ли би више волели да добију љубавно писмо

или СМС с љубавном садржином и због чега. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Трака боје лаванде”
Хедер Берч.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„Док писмо путује, онај
који је написао да вас воли,
може срести и заволети неког другог. Мања је вероватноћа да се то догоди у секунди у којој стиже СМС.”
062/1656...
„Више бих волела да добијем СМС него љубавно
писмо. И добила сам СМС
са непоновљивом љубавном
поруком... Нажалост, није
био за мене. Кратко је трајала радост.” 062/8183...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

10

ХРОНИКА

Четвртак, 3. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЗИВ УДРУЖЕЊА „ЛОГАРСКА ДОЛИНА”

У ТОКУ СУЂЕЊЕ ЗА ТЕШКУ САОБРАЋАЈНУ НЕСРЕЋУ

Јавите се

ПОГИНУЛИ СТОПЕР И ЊЕГОВ ВОЗАЧ

Удружење Словенаца из јужног Баната „Логарска долина”, чије се просторије
налазе у Панчеву, на Тргу
мученика б. б. (у првом вагону музејске железничке
композиције постављене
поред старе железничке
станице), позива све оне који су пореклом Словенци да
се укључе у његов рад и сарађују са осталим словеначким друштвима у Војводини и Србији.
Информације о раду тог
удружења могу се добити
сваког радног дана од 18 до
20 сати, на телефон 065/2522-247, или на имејл адреси
logarskapancevo@yahoo.com.
Особа за контакт је секретар
удружења Кристина Масловарић. Чланови удружења се
окупљају два пута месечно,
најчешће недељом од 18 до
20 сати, а по потреби и чешће. Окупљања се организују и осталим данима или на
другом месту, ако су у питању програми, излети или посете другим друштвима.
Чланство у удружењу је на
бази добровољног учлањења
и чланарина се не плаћа.
Удружење
Словенаца
планира да упути иницијативу словеначком Нацио-

налном савету и надлежним
институцијама Републике
Србије да се обезбеде услови да се словеначки изучава
у Србији као факултативни
предмет. Интересовање за
то постоји, а анкете ће показати колико ђака панчевачких основних школа је заинтересовано да учи словеначки језик.
Удружење Словенаца из јужног Баната „Логарска долина” ових дана је обележило
три године од оснивања. Према речима његовог председника Јосипа Вебера, у јужном
Банату према последњем попису становништва, из 2011.
године, живи 358 Словенаца,
од којих је у Панчеву 120.
Међутим, број оних који су
словеначког порекла много
је већи, али се због мешаних
бракова и различитог порекла родитеља многи од њих
изјашњавају као припадници
друге народности.
Вебер је додао и да је циљ
Удружења Словенаца да његови чланови негују културу, историју и традицију
Словеније организовањем
културних манифестација,
сарадњом са осталим друштвима Словенаца и појављивањем у медијима.

УСПЕШНЕ ДВЕ ПОЛИЦИЈСКЕ АКЦИЈЕ

Ухапшена четири
лопова

Ни након вештачења
није утврђено зашто
је један од учесника
удеса прешао на
супротну страну
Возач другог
аутомобила и
младић кога је
примио у возило
страдали на лицу
места
У Основном суду у Панчеву у
току је суђење Давору Т. из
Зрењанина због тога што се
сумња да је 8. априла 2013.
изазвао тешку саобраћајну несрећу на путу Алибунар–Селеуш, у којој су на лицу места
погинуле две особе.
Он је, како пише у оптужници коју је против њега подигло панчевачко Основно
јавно тужилаштво, тог дана
био за воланом „фолксвагена
кедија” и након уласка у кривину удесно прешао на другу
страну пута и ударио у аутомобил „алфа ромео” који је
долазио из супротног смера.
Возач „алфе”, Лучијан Бранковић из Селеуша, и Никола
Давид, који је стопирао па га
је Бранковић повезао, остали
су на месту мртви.
„Давор Т. није следио лук
кривине, већ је својим вози-

Изгледа да је узрок удеса био квар на возилу
лом прешао на своју леву коловозну траку иако је био свестан да због тога може угрозити јавни саобраћај и довести у опасност животе људи.
Међутим, он је олако сматрао
да до тога неће доћи, па је
предњим делом свог возила
ударио у предњи део ’алфе’
која је долазила из супротног

правца. У судару до кога је
дошло изгубила су животе
два лица”, наглашава се у оптужници коју је подигло
Основно јавно тужилаштво. У
њој пише и да се предлаже да
се Давору Т. забрани вожња и
да му се изрекне казна у трајању од годину дана и пет месеци затвора.

Саговорник „Панчевца” добро упућен у овај случај, који
је замолио да остане анониман, каже да у овој саобраћајној несрећи ниједан од учесника није возио под дејством
алкохола.
– У овом случају није било
пијаних, нити драстичних и
грубих повреда саобраћајних
прописа попут пребрзе вожње,
проласка кроз црвено светло
итд., а два млада живота су изгубљена и једно лице је остало
доживотни инвалид. Из тога се
довољно јасно види колико је
саобраћај опасан и колико је
мало потребно да дође до трагедије. Нажалост, постоје саобраћајне несреће које су необјашњиве, које су изазване због
кварова на возилима. У таквим
случајевима, као што је овај,
чак ни саобраћајно-техничким
вештачењем које је обављено
није могло да се утврди зашто
је аутомобил „кеди”, који је возио осумњичени, прешао на леву коловозну траку. Још једном
понављам да је саобраћај опасан и да они апели који се често
упућују у медијима да се води
рачуна о томе и да се користе
сигурносни појасеви и те како
имају основа и оправдања. Требало би слике саобраћајних несрећа што чешће показивати
младим и недовољно искусним
и старијим али бахатим возачима – изјавио је он.

САСТАНАК ПОЛИЦИЈЕ И ДИРЕКТОРА ШКОЛА

Заштитити децу од криминала

Припадници Министарства
унутрашњих послова су у ноћи између 1. и 2. септембра у
две акције које су спровели
на територији Панчева на лицу места ухапсили четворицу
извршилаца кривичних дела.
Најпре су око 23 сата ставили лисице на руке двојици лопова који су покушали
да провале један стан у центру Панчева.

Након тога, у 3.30, патрола полиције ухапсила је два
лопова који су покрали једну трафику у центру града.
Полицајци су их лишили
слободе док су покушавали
да побегну, недалеко од трафике.
Против извршилаца наведених кривичних дела биће
поднете кривичне пријаве
надлежном тужилаштву.

IN MEMORIAM

Мирослав
Ковач Кови
После дуге и тешке болести у 42. години је преминуо Мирослав Ковач Кови, први човек ФК-а „Долина” из Падине.
У последњој, али и најтежој борби у свом животу
Кови није успео да победи.
Рођен је у Падини 1973.
године и као играч је наступао за млађе селекције
ОФК-а „Београд”, а касније за своју „Долину”. Председник Фудбалског клуба
„Долина” постао је 2003.
године, с непуних 30 година, и од тада је, заједно са
својим клубом, знао само
за успехе, па је од Подручне стигао до Прве лиге Србије. Био је највећи финансијер клуба и донатор
многобројних манифестација, а помагао је и бројним установама како фи-

Безбедност у саобраћају, као
и заштита деце од наркоманије, вршњачког насиља, насиља
у породици и других врста
криминала – биле су теме састанка директора основних и
средњих школа и старешина
панчевачке полиције који је
одржан 31. августа, у просторијама Полицијске управе,
поводом почетка нове школске године.
Маја Обрадовић, самостални
полицијски инспектор, изјавила је да панчевачка Криминалистичка полиција сарађује са
основним и средњим школама
у неколико пројеката, који се

своде на то да се ђаци упознају
с радом полиције и облицима
криминала. Додала је да се ти
пројекти спроводе свих дванаест месеци, а не само пред почетак школске године.
– Наша сарадња се ту не завршава. Ми нарочито сарађујемо са школама у граду када се
у некој од њих или у њиховој
околини деси неко кривично
дело. Тада реагујемо без обзира
на то да ли они који су га починили имају довољно година
или су премлади да би били
кривично процесуирани. Предузимамо мере из своје надлежности и прослеђујемо инфор-

мације о томе Центру за социјални рад или надлежном тужилаштву. На пример, на крају
ове школске године смо имали
велики број позива из школа
због лажних дојава да су у њима постављене бомбе. Открили
смо све оне који су слали те дојаве и поднели против њих кривичне пријаве – истакла је Маја Обрадовић.
Горан Мајсторовић, који је
присуствовао састанку с директорима школа у име саобраћајне полиције, најавио је
да ће његове колеге у наредном периоду дежурати поред
свих школа на територији гра-

да и пратити понашање возача
у саобраћају.
– Наша досадашња искуства
су показала да они углавном
воде рачуна када пролазе поред школа. Захваљујући томе,
у зонама основних и средњих
школа није било страдале деце, али смо имали случајеве
да су нека деца повређивана у
саобраћајним несрећама које
су се догодиле на другим местима. Треба едуковати децу
како да безбедно учествују у
саобраћају, али и њихове родитеље о томе како да их безбедно воде преко коловоза –
рекао је Горан Мајсторовић.

У ПОНЕДЕЉАК НА КОТЕЖУ

Младић скочио са седмог спрата
У понедељак, нешто после
10 сати, младић Д. К. (18)
скочио је са седмог спрата
зграде у Кикиндској улици –
сазнаје „Панчевац” незванично.
Он је том приликом тешко
повређен и колима Хитне помоћи је, у критичном стању,
пребачен у београдски Ургентни центар. Према информацијама које смо добили од поузданих извора, он је

након пријема у болницу
имао унутрашње крварење,
тако да је борба лекара да га
спасу била узалудна и он је
преминуо.
Према речима комшија,
младић је живео у поткровљу,
то јест у стану на седмом
спрату, с мајком и оцем.
Претпоставља се да је у тренутку скока у стану био само с
мајком, а мотив за овај чин
још увек није познат.
Д. К.

АКТИВНОСТ УДРУЖЕЊА „СТАРИ РАС”
нансијским, тако и материјалним средствима.
Популарни Кови је добитник многобројних награда за дугогодишњи рад у
фудбалу, а последње признање је добио од ФСВ-а:
плакету за остварени допринос и развој фудбалског
спорта у Војводини. Мирослав Ковач је иза себе оставио супругу и троје деце.
После комеморације у
СЦ-у „Долина” Мирослав
Ковач је сахрањен 29. августа на гробљу у Падини.

Циљ – очување духовног идентитета
У малој сали Градске управе
30. јуна је одржана оснивачка
скупштина Завичајног удружења „Стари Рас”.
Оно је формирано ради очувања културног наслеђа и духовног
идентитета грађана који воде порекло с територија које је некада
обухватала стара рашка држава.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Циљеви су стварање и јачање
културних и привредних веза
између Панчева и тог дела Србије, неговање и развијање свести међу младим нараштајима
о њиховом пореклу, очување
православне вере, српског језика и ћириличког писма уз уважавање других конфесија и писама, повећање наталитета,
очување традиционалних народних вредности као што су:
част, поштење, достојанство,
солидарност и доброчинство,
као и гајење добрих комшиј-

ских односа и очување породичних вредности.
Ради остваривања својих
циљева Удружење ће помагати објављивање књига и других публикација о питањима
која се односе на споменичко
наслеђе старе рашке државе.
Оно ће самостално или у заједници с другим организацијама и удружењима организовати стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у областима дефинисаним циљевима удру-

жења. Поред тога, Удружење
ће помагати рад других организација или удружења који
су посвећени истим или сличним циљевима, а за заинтересоване чланове ће организовати обилазак цркава, манастира и других историјских и
природних знаменитости.
Седиште Завичајног удружења „Стари Рас” налази се у
Улици Петра Прерадовића 16,
а све информације се могу добити на телефон 063/10-90144.
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НАКОН ВИШЕГОДИШЊИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗАЧКОЉИЦА

САНАЦИЈА ДОЛОВАЧКЕ АМБУЛАНТЕ
За прву фазу радова
спремно десет
милиона динара
Качаревачка
здравствена
установа чека
завршетак јавне
набавке
Када је реч о стању амбуланата по селима, вест године је
недавно добијање грађевинске дозволе за реконструкцију
објекта у Долову.
Након спроведене јавне набавке одлучено је да фирма
„Про-банат” изведе радове на
санацији те изузетно неусловне зграде, а претходно је пројекат добио све неопходне сагласности. Извођач ће на располагању имати сто двадесет
дана за реализацију посла – за
ту намену предвиђено је десет
милиона динара, а друга фаза
би требало да буде реализована у 2016. години.
Крај мука на видику
Овакав исход представља срећан епилог трогодишњих мука у решавању административних проблема.
Директор Дома здравља
Панчево др Слободан Овука
каже да доловачка амбуланта
никада није имала употребну
дозволу и сходно томе није ни
била уписана у листу непокретности.
– Сада је све то коначно
превазиђено, пре свега захваљујући агилности људи из Дирекције за уређење и изградњу града Панчева и градског

Питање дана је када ће почети радови
Секретаријата за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове. Пронађено
је решење да се кроз ову санацију обави и легализација
објеката. Питање дана је када
ће почети радови, а чим они
стартују селићемо се из просторије у просторију, то јест
неће бити измештања у другу
зграду као што је био случај у
Брестовцу. Динамику ће одређивати извођач радова, али
до зиме би требало да буду санирани кров и темељ, што је
био основни разлог пропадања зграде. Пред прављење
градског буџета за наредну годину конкурисаћемо за финансијска средства за остатак
молерско-фарбарских радова
и набавку столарије. Након
добијања грађевинске дозволе, верујем да ћемо амбуланту веома брзо довести у адекватно стање, јер новац за ту

намену никад није био споран, већ поменуте административне зачкољице – нагласио је др Овука.
Права понуђача стварају
проблем
Што се тиче здравствених
установа у другим местима,

радови су били планирани и у
Качареву. Међутим, настао је
застој када је реч о тендерској процедури.
– Поступак јавне набавке
који спроводи Дирекција
стопиран је због тога што је
један од учесника активирао
захтев за заштиту права понуђача. Сада чекамо да се тај
Гордијев чвор размрси, јер
још увек није стигла реакција с надлежног места, односно одговор на питање да ли
је жалба основана. Иначе, за
ту намену било је предвиђено
шест и по милиона динара,
од којих је требало извести
молерско-фарбарске радове
и замену столарије. У најгорем случају, ако се чекање
одужи, новац ће бити сачуван
за наредну годину – наводи
др Овука.
Кад је реч о Качареву, Дом
здравља је недавно Апотеци
Панчево омогућио да се усели
у њихову просторију, будући
да је она досад плаћала веома
висок закуп.

КЛИМА-УРЕЂАЈИ
Доловачка здравствена установа муку је мучила и с високим температурама. Поред тешких услова за рад лекара и
медицинског особља, летњу жегу осетили су и пацијенти.
Да би проблем био решен, челници амбуланте обратили
су се локалној власти за помоћ. Одборници новог сазива
Скупштине месне заједнице „Мита Вукосављев” донели су
у понедељак, 31. августа, одлуку о куповини два клима-уређаја за потребе амбуланте. Истог дана, делегација
предвођена новим доловачким првим човеком Драгославом Глигоријевим уручила је „климе” здравственим радницима.
Н. Р.

СВЕ МАЊЕ ДЕЦЕ У ПАНЧЕВАЧКИМ СЕЛИМА

Драстичан пад броја уписаних ђака првака
Као и сваког 1. септембра,
стартовала је нова школска
година. А с њом и они којима
се сви највише веселе – ђаци
прваци. Нажалост, већ дуже
време нема превише разлога
за радост – број новопечених
основаца рапидно опада.
У том погледу ситуација у
панчевачким селима не одступа од суморних статистика
које бележе пад наталитета.
Најдрастичнија разлика у од-

носу на протеклу школску годину је у Старчеву – број малишана који су ове године пошли у основну школу је с прошлогодишњих деведесет троје
снижен на невероватних педесет петоро. Они ће бити распоређени у два одељења, којих
је не тако давно по разреду било четири, па чак и пет!
Пад броја првака је забележен и у Брестовцу, и то са 36
на 23; у Долову их је четрдесет

шесторо (један ученик ће наставу похађати на румунском
језику) у односу на прошлогодишњи број – 61; у Новом Селу је уписано два имена мање
него лане, а од педесет осморо
ђака, осморо ће учити на румунском.
Глогоњских првака је двадесет седморо (наспрам тридесет једног у 2014. години),
док их у Јабуци има четворо
мање (67 – 71).

Једино место у којем је више деце уписано у први разред него претходног септембра је Качарево – има их шездесет седморо, а било их је
педесет четворо, док је Иванову број остао идентичан: у најмањем панчевачком месту
школу ће поново похађати деветоро првака.
Аларм за „белу кугу” одавно
је укључен, на помолу је катастрофа...

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: „Паприкијада” је одржана у недељу, 30. августа, први пут у
организацији Актива жена
„Сосе”. Школа је током августа приредила „Активни
летњи распуст”.
Банатско Ново Село: „Банатски рок фестивал” одржан је у суботу, 29. августа,
на терену поред Дома културе. Меморијал „Раду
Флора”, у трајању од четири
дана, биће отворен у четвртак, 3. септембра, у 12 сати,
у малој сали, симпозијумом
на којем ће учествовати
професори Филолошког
факултета из Београда,
лингвисти из Румуније и
научни радници са Института за проучавање румунског језика из Новог Сада.
Долово: Прва „Гулашијада”
приређена је у суботу, 29.
августа, у учитељском парку. Скупштина Месне заједнице „Мита Вукосављев”
поклонила је амбуланти два
клима-уређаја, који су уручени у понедељак, 31. августа. Промоцијом на панчевачком Корзоу у среду, 2.
септембра, најављена је шеснаеста „Доловачка штрудлијада”, која ће бити одржана у суботу, 5. септембра,
у центру села.

ња с Фудбалским клубом
„Бежанија” из Београда.
Качарево: Гајдашко вече у
организацији Удружења Македонаца „Вардар”, Националног савета македонске
националне заједнице и Дома културе одржано је у петак, 28. августа, на платоу испред Месне заједнице. Истог
дана у поподневним сатима
симболично је затворено
СРЦ „Језеро”, када је приређено такмичење у кувању рибље чорбе. Поводом обележавања два века постојања
Евангеличке цркве група некадашњих житеља немачке
националности и њихових
потомака посетиће место;
скуп ће бити одржан у недељу, 6. септембра, од 17 сати,
а два сата касније биће изведена позоришна представа
„Милица у чаробној шуми”, у
којој ће учествовати и српски
и немачки глумци.
Омољица: Ученик шестог
разреда Вук Голубовић учествоваће од 3. до 6. септембра, у пратњи наставника
Миодрага Тасића, као део
репрезентације Србије, на
европском такмичењу под
називом „Шта знаш у саобраћају?” у Бечу. Ових дана

Глогоњ: Национална служба за запошљавање одобрила је комуналном предузећу новац за спровођење
јавних радова на одржавању зелених површина, које
ће обављати два радника.
Иваново: Крајем наредне
недеље, у присуству покрајинске секретарке за спорт
и омладину, биће званично
отворен мини-пич терен.
Јабука: Настављена је акција Удружења грађана „Наш
Тамиш” на уређењу приобаља у близини центра села.
Недавно је за новог председника Фудбалског клуба
„Југославија” изабран Дејан
Крстић, а за тренера је постављен Небојша Стојановски. Одмах након тога успостављена је спортска сарад-

у Дому културе почињу
пробе балета, фолклорне
секције, као и школа цртаних филмова.
Старчево: Средствима Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину кошаркашки терен у школском дворишту пресвучен је тартаном, а у непосредној близини је постављена теретана
на отвореном. Дом културе
се припрема да конкурише
за јавне радове преко Националне службе за запошљавање.

ОБНОВЉЕН ТЕРЕН У СТАРЧЕВУ
ЈЕДИНСТВЕНИ МУЗИЧКИ ДОГАЂАЈ У КАЧАРЕВУ

Гајде окрепиле душу и тело
Јединствен музички догађај
на овим просторима под називом „Сусрет гајдаша – сличности и разлике” девети пут је
одржан у Качареву у петак,
28. августа, у организацији
удружења „Вардар”. Поред чувања гајда од заборава, основни мотив организатора за одржавање овакве манифестације
јесте и спајање људи с различитих меридијана који га свирају – од Блиског истока до
Шкотске.
Након поздравног говора
председнице удружења „Вардар” – Љубице Дојчиновске,
када је она укратко објаснила
шта су гајде, водитељи програма Драгана Станковска и
Бојан Сиљановски почели су
најављивање и представљање
учесника програма.

Најпре су наступили гости
из Македоније, који су завршили школу за дувачке инструменте, и они су, поред
осталог, одсвирали и по једну
мелодију на кавалу и зурли.
То је бурним овацијама пропратило око петсто поклоника
овог звука, а наступом поме-

нутих свирача ова приредба је
добила интернационални карактер. Потом су се ређали извођачи из Београда, Алексинца и с Пештера, да би официјелни део закључио двојац домаћих гајдаша – Тодор Змајковски и Ванче Станојевски.
Након тога је приређено оп-

штенародно весеље, а за штимунг су се побринули Стефан
Секулић и Слободан Ивановски, па је на десетине Качареваца и њихових гостију уживало уз народне песме и игре.
Удружењу „Вардар” су у организацији помагале качаревачке институције – Месна заједница и Дом културе, док су
покровитељи били Министарство културе, Покрајински секретаријат за културу и Национални савет македонске националне мањине.
Према речима потпредседника удружења „Вардар” Симе
Најдовског, било је покушаја
да се доведе и неко ко свира
шкотске гајде, због чега је писмено контактирано с британском амбасадом, али одговора
није било.

ИСПРАВКА
У тексту под називом „Чеси и
’креативци’ у жестоком ритму”, објављеном у „Панчевцу”
број 4624, аутор је направио
груби превид, јер је објавио да
је панк-рок бенд „Хоуба” из
чешког града Усти над Лабем
у Старчево позвао Горан Ми-

лошевић, фронтмен групе
„Креативни неред”, што не одговара истини, будући да је то
учинио Живан Пујић, песник,
музичар и организатор бројних фестивала.
Он је тим поводом реаговао
и, поред осталог, навео да је

поменути састав у суботу, 22.
августа, свирао у Старчеву, јер
је отказано одржавање Фестивала алтернативне музике на
језицима националних заједница, чији је, како наводи Пујић, оснивач и музички уредник.

Он је касније иступио из
организације те манифестације, а с Чесима је контактирао још у фебруару, што јасно
указује на то да је најзаслужнији за одличну свирку „Хоубе” у старчевачком пабу
„Неолит”.

Теретана
на отвореном

Старчевачки љубитељи спорта недавно су добили место
за рекреацију по свим савременим критеријумима.
Реч је о обновљеном кошаркашком терену у дворишту локалне образовне
установе, којем је придодато и вежбалиште на отвореном. Иницијативу за то покренула је Месна заједница
Старчево, што је преточено
у званичан захтев Основне школе „Вук Стефановић Караџић” Покрајинском секретаријату за
спорт и омладину Владе
Војводине, који је одобрио

реконструкцију поменутог
спортског објекта.
Обнављање кошаркашког
терена стајало је око пет милиона динара и обухватило
је постављање тартан-подлоге и нових кошева. Поред
тога, у непосредној близини
је намештена и теретана,
опремљена
неопходним
справама за вежбање.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА

Културни телекс
Музика
Четвртак, 3. септембар, 23 сата, плато Културног центра:
„Gramophonedzie” – Live Experience (ПАФФ).
Петак, 4. септембар, 23 сата, летња башта Дом омладине:
концерт бенда „Репетитор”. (ПАФФ)
Петак, 4. септембар, 23.30, „Штаб Погон”: „VHS Sex Tapes”. (ПАФФ)
Субота, 5. септембар, 22.30, летња башта Дом омладине:
караоке парти. (ПАФФ)
Недеља, 6. септембар, 23 сата, кафе „Воз”: ди-џеј Мис
Мили Живи Били. (ПАФФ)

Предавања
Субота, 5. септембар, 13 сати, сцена Културног центра: мастерклас под називом „Светлост и професионална расвета – против
технолошке диктатуре” одржаће Кристијан Бергер. (ПАФФ)
Недеља, 6. септембар, 13 сати, сцена Културног центра:
упознавање с култним фотографом Владимиром Миливојевићем Бугијем. (ПАФФ)

Радионице
Од понедељка до петка (7–11. септембра), од 12 до 14 сати, Културни центар: бесплатне бубњарске радионице за
девојчице узраста од 10 до 14 година (пријаве на femixinfo@gmail.com или на телефон 060/333-81-60).
Понедељак, 7. септембар, 13 сати, фоаје Културног центра: отварање изложбе радова Силване Ручнов и бесплатна
радионица и предавање о писму – хијероглифи.

Изложбе
Уторак, 8. септембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба скулптуре „Метал брут” Ђорђа Аралице.

Стрип
Субота, 5. септембар, 19 сати, „Нова Електрика”: промоција нових
стрип-издања Александра Зографа и Бориса Станића. (ПАФФ)

НОВИ АЛБУМ „ИВИЦЕ”

Води ме на море
Док су многи уживали на
мору, бенд „Ивица”, тј. наш
суграђанин Иван Качавенда, уз помоћ неколико пријатеља, овог лета је снимио
симпатичан албум под називом „Води ме на море”.
То издање обухвата пет песама („Презент”, „Неко други”, „О Алфреду”, „Исланд”
и „Ода Србији”), а снимље-

но је на сцени Културног
центра Панчева. Прва промоција албума одржана је у
недељу, 27. августа, у КЦ-у
„Град” у Београду, а у наредном периоду Качавенда
ће наступити у Загребу и
Новом Саду.
Како тај албум звучи, може се чути на: www.ivica.bandcamp.com.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Искра у пепелу”
Сабе Тахир
У време страховладе Марцијалског царства, света
изграђеног по узору на антички Рим и сатканог од
бруталности, живи млада
Лаја са старијим братом,
баком и деком. Она има
само једно правило: никада не пркоси Царству, јер
побуна значи смрт. Али
када јој брата прогласе издајником и ухапсе га, Лаја
ће морати да се инфилтрира у само срце Царства –
озлоглашену Војну академију на Црној стени – и избори се са својим највећим
страхом не би ли му спасла живот.
Тамо упознаје Елију, најбољег војника Академије,
који се потајно противи
свему што та институција
заступа. Елија жуди да се
ослободи тираније коју ће
бити приморан да успоставља када заврши обуку и
постане маска, смртоносни
војник чија је сврха да сеје
смрт и пустош у име Царства.

Четвртак, 3. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЧЕО ДРУГИ „ПАНЧЕВО ФИЛМ ФЕСТИВАЛ”

ГОСТИ ИЗ СВЕТА ПОКРЕТНИХ СЛИКА
Манифестација
стартовала пројекцијом
„Флотела Европе”
Четрдесетак дугих
и кратких филмова,
али и концерти,
изложбе, разговори,
мастер-клас...
Други „Панчево филм фестивал” (ПАФФ) свечано је отворен у препуној дворани Културног центра Панчева у среду, 2. септембра, пројекцијом
документарног филма „Флотел Европа”, који је режирао
Владимир Томић, а монтажу
и продукцију је урадио наш
суграђанин Срђан Кеча. Исте
вечери је приказан „Иранац”
Мехрана Тамадона, после
поноћи ирски хорор филм
„The Canal”, а на платоу код
КЦП-а одржан je концерт
бенда „Ти”.
Међутим, то је само увод у
продужени филмски викенд
(четвртак, петак, субота и недеља, од 3. до 6. септембра)
током којег ће наши суграђани бити у прилици да у дворани КЦП-а и биоскопу „Аполо” погледају неке од најзначајнијих новијих, махом
европских филмских остварења. Програм као и прошле
године чине такмичарски и
ревијални део, с посебним
освртом на савремени кратки
филм, хорор, политичко у
филму итд.
Најављено је и гостовање
уважених личности из иностранства, као што су Ларс

Фестивал званично отворио Кристијан Бергер
технолошке диктатуре”. Мастер-клас ће бити приређен у
суботу, 5. септембра, од 13 сати, на сцени Културног центра. Још један гост у оквиру
посебних фестивалских програма биће и Пет Моријарти,
стрип-уметник из Сједињених
Америчких Држава, чију ће
изложбу стрипова заинтересовани моћи да погледају у
фоајеу КЦП-а током трајања
ПАФФ-а.
Организатори су посебно
најавили светску премијеру
филма „Bezango, WA” у биоскопу „Аполо” у недељу, 6.
септембра, у 18 сати, као и
програм у оквиру „Амплитуде” (субота у 21.30, у „Аполу”), који се бави темом политичког у филму.

ШТА JЕ ПАФФ?
– ПАФФ је интернационални фестивал који слави ауторски
независни филм и представља документарне и игране филмове који кроз различите жанрове и филмске поступке илуструју и критикују свет у којем живимо. Наведени фестивал
и ове године окупља филмове који нису тематски одређени
и подржава приче које су специфичне по форми и наративу, другачијем рукопису у савременом филму, славећи слободу кроз уметников лични израз – навела је Татјана Крстевски, уметничка директорка фестивала.
Хенрик Гас, директор филмског фестивала у Оберхаузену, и британски редитељ Џулијан Ричардс. Гост фестивала ће бити и Кристијан Бергер, познати аустријски директор фотографије, номинован за награду „Оскар”. Бергер ће одржати бесплатан мастер-клас за све заинтересоване на тему „Светлост и професионална расвета – против

Упоредо с главним програмом одвијаће се концерти, изложбе, предавања, радионица
фотографије и филмска радионица за децу од пет до четрнаест година.
Оснивач и директор фестивала је Огњен Главонић, а
уметничка директорка је Татјана Крстевски. Улаз на
филмске пројекције и све остале догађаје је бесплатан!

У БАШТИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА
Лаја и Елија срећу се
случајно, а зближава их
мржња коју обоје осећају
према окрутном режиму. У
напетој борби за право да
сами испишу своју судбину, убрзо ће открити да су
повезани много дубље него
што су испрва претпостављали и да би њихови поступци могли променити
будућност читавог царства...

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, 9. септембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта вас може натерати на побуну?”, наградићемо по једним примерком књиге „Искра у пепелу” Сабе Тахир. 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.

Диксиленд чаролија

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛА
ЧЕТВРТАК, 3. СЕПТЕМБАР
• 17 сати, „Аполо”: „Андроиди
сањају”, Ion de Sosa (Шпанија/Немачка).
• 19 сати „Аполо”: Рани радови –
„Да је кућа добра, и вук би је
имао”, „Бисерна обала”, „The Aftermath of the Inauguration of the
Public Toilet at 375 km”, „Delivery”
и „Излаз у случају опасности”.
• 20 сати, КЦП: „Косац”, Звонимир Јурић (Хрватска/Словенија).
• 21.30, „Аполо”: „Лимбо”, Anna
Sofie Hartmann (Немачка).
• 22 сата, КЦП: „Дугме од седефа”, Patricio Guyman (Чиле/Француска).
• 00.00, „Аполо”: „The House at
the End of Time”, Alejandro Hidalgo (Венецуела).
ПЕТАК, 4. СЕПТЕМБАР
4.30, „Аполо”: „B x 46”, Jere• 14
mie Brugidou, Fabien Clouette
(Француска).
• 16.30, „Аполо”: „Етничке идиле”, Christian Berger (Аустрија).
9 сати, „Аполо”: Рани радови
• 19
– „Даљине”, „O Bom Comportamento”, „Archipels, granites denudes”, „Enfrentar animales salvajes”
и „Врло кратки излет”.
• 20 сати, КЦП: „Тото и његове сестре”, Alexander Nanau (Румунија).
• 21.30, „Аполо”: „Гробље сјаја”, Apichatpong Weerasethakul
(Тајланд).
• 22 сата, КЦП: „Туриста”, Ruben Ostlund (Шведска, Француска, Норвешка).
• 00.00, „Аполо”: „The Last Horror Movie”, Julian Richards (Велика Британија).

СУБОТА, 5. СЕПТЕМБАР
• 14 сати, „Аполо”: кратки филмови Данета Комљена.
• 16.30, „Аполо”: „Абдул и Хамза” (пут двају азиланата кроз Србију) и „Карпопутник”.
• 19 сати, „Аполо”: Рани радови
– „Shipwreck”, „Cuatro postales a
Marta”, „Пикник”, „Све је више
ствари које долазе” и „Wallenhorst”.
• 20 сати , КЦП: „Васпитачица”,
Nadav Lapid (Израел/Француска).
• 21.30, „Аполо”: „Оберхаузен
филмски фестивал – политичко у
филму”, разговор и пројекција
филмова.
• 22 сата, КЦП: „45 година”, Andrew Haigh (Велика Британија).
• 00.00, „Аполо”: „Hellions”, Bruce McDonald (Канада).
НЕДЕЉА, 6. СЕПТЕМБАР
• 14 сати, „Аполо”: кратки филмови Данета Комљена.
• 16 сати, „Аполо”: Рани радови
– „Echo Chamber”, „Der satanische Dickicht – EINS”, „Among
Us” и „Наше тело”.
• 18 сати, „Аполо”: „Bezango
WA”, Ron Austin, Louise Amandes
(САД).
• 20 сати, КЦП: додела награда
и филм „Панама” Павла Вучковића.
• 21.30, „Аполо”: „Бела трака”,
Michael Haneke (Аустрија).
• 22.30, КЦП: победнички филмови такмичарских програма
„Светионици” и „Рани радови”.
• 23.58, „Аполо”: „Feed the Devil”, Max Perrier (Канада).

ПАНЧЕВЦИ СВИ/СВУДА

Павковић у Москви
На Сајму књига у Москви, који се одржава од 2. до 7. септембра, српска књижевност ће
имати статус специјалног госта. У оквиру књижевне делегације коју чини десетак савремених српских писаца налази се и наш суграђанин, писац Васа Павковић. Он ће учествовати на промоцији анто-

логије савремене српске приче „Ухватити звезду падалицу”, која је управо изашла у
Русији, а у којој је објављена, у
преводу на руски, и његова
прича „Последњи позив”.
Павковић ће говорити и на сајамској трибини посвећеној
стању и тенденцијама у савременој српској литератури.

Иза димне завесе
Наступ „Београдског диксиленд оркестра” у дворишту
Народног музеја у суботу, 29.
августа, донео је дух Њу Орлеанса и диксиленд чаролију у
наш град. Бенд сачињен од
осморо професионалних музичара, међу којима су и наши суграђани Вељко Кленковски и величанствена Александра Бијелић Алексијевић, ус-

пео је да бар на неко време публику отргне од ружне свакодневице и убаци у неко друго,
лепше време.
Иако се у музици може
уживати и у потпуном мраку,
лепшим утисцима с концерта
свакако би допринело боље
осветљење у башти музеја, бар
око музичара на импровизованој бини.

Панчевачки уметник Иван
Грубанов по други пут ће излагати у берлинској галерији
„Loock”. Његова изложба под
називом „Behind the Smokescreen” биће отворена у петак,
11. септембра. Како се наводи
у најави догађаја, за Грубанова је читава јавна сфера димна завеса која нам онемогућава да видимо и схватимо механизме и сложене процесе
што се скривају од нас. Испод
димне завесе, сачињене од
слојева уља и петрола, назиру
се милитаристички дијаграми

које користе трупе НАТО-а,
америчка војска и сл. Рад
Ивана Грубанова подсећа нас
да је милитаристичка окупација цивилног друштва присутна свуда око нас, а сакривена је слојевима културе, медија и деполитизованих институција.

Странe припремила

Драгана
Младеновић
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„FREEDOM ART”: ФЕСТИВАЛ КОЈИ ПРОМОВИШЕ СЛОБОДУ

ЛЕТО НА ИЗМАКУ, КУЛТУРА НА ПОМОЛУ
После жестоке суше која је обележила ово културно лето, коначно су
се, с фестивалом „FreeDom Art” у
организацији Дома омладине, од
23. до 30. августа, ствари помериле
с мртве тачке. И више од тога – током тог фестивала за седам дана
приређено је око педесет програма,

што културног, што друштвено ангажованог, што спортског и хуманитарног карактера. У програм новог
фестивала инкорпорирани су фестивал „Ин треш”, с пратећом
филмском радионицом, као и нови
пројекат – „Exploring Roots and
Ways of Cultural Diversity in Music

and Education”. Уз све занимљиве
садржаје, треба истаћи и представљање „Живе библиотеке” (у суботу,
29. августа, у „Аполу”), а она подразумева непосредну комуникацију с
људима који су веома често мета
предрасуда, стереотипа и жртве
дискриминације.

Црвено је боја љубави
После одличног наступа
панчевачког алтернативног
састава „Бас и стега” суграђани су у суботу, 29. августа,
у летњој башти Дома омладине били у прилици да чују
сарајевски инди састав у
успону „Били Андол”, који је
први пут у нашем граду свирао пре две-три године, у
оквиру фестивала „Фамназ”.
Сада је махом извео нумере с
последњег албума „Линије”.
– Тај албум је пун рокенрола. Издали смо га пре дватри месеца, има га на интернету, на „Дизеру”, а ускоро
излази и као диск за кућу
„Талас рекордс”. Први наш
албум је био микс свега, други је био концептуалног карактера, док је тај трећи,
„Линије”, пун енергије и жестине – рекао је за „Панчевац” Ведад Трбоња, фронтмен „Билија Андола”.
Добро познати хитови „Еве
Браун” додатно су размрдали
публику и загрејали атмосферу. Бенд из Бечеја је такође
други пут наступио у Панчеву,
с тим да је пре седамнаест година за концерт у Студентском продао тек седам улазница, иако је само дан раније
напунио Дом омладине у Београду. Тог догађаја се сетио и
сам фронтмен састава Горан
Васовић Васке, рекавши да је
то био најгори концерт откако
постоји „Ева Браун”.

„Кућа у Корнволу”
Лизе Феник
Убрзо након мужевљеве
смрти сликарка Меди Холис заједно са својом пасторком Ханом напушта
Лондон и одлази у Корнвол
на имање Тревенен, надајући се да ће то за њих две
бити нови почетак и решити бројне недаће у којима
се налазе. На Медино разочарање, Тревенен је велика
и пропала племићка кућа
која вапи за поправкама,
али када буде открила
историју имања и приче о
женама које су на њему раније живеле, почиње да
схвата да је било неминовно да се и она ту нађе.
Када сазна генерацијама
скриване тајне, Медин сан
о мирном животу на селу
биће сасвим распршен.
Док покушава да се врати у
свој свет слика скицирајући на ветровитим литицама Корнвола, Меди и про-

тив своје воље бива увучена у вртлог чудесних предела и још необичнијих
људи, и открива љубав која
у себи све то спаја – осећање припадности, пронађену породицу и вољеног човека.

Два најбржа читаоца који до среде, 9. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „О чему све (могу да) сведоче здања из
прошлости?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Кућа у Корнволу” Лизе Феник. 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.

– После дуплог албума
„Плејбек” дуго смо размишљали шта даље и схватили
смо да је идеја албума превазиђена, тако да смо се концентрисали на прављење
синглова, што свима нама
годи. Јер сингл је, заправо,
суштина рокенрола, од сингла је све и почело, не од албума – рекао је Васовић.
Врхунац вечери представљао је наступ Које из „Дисциплине кичме”, Швабе из „Електричног оргазма” и Вула за

бубњевима, који су под етикетом бенда „Тресе. Лупа. Удара”
извели музику из филма „Како
је пропао рокенрол”. Подсећања ради, Која је урадио музику
за трећи део тог култног омнибуса, па је публика те вечери
уживо могла да чује ултраенергичну изведбу нумера као што
су „Црвено”, „Како тресе, лупа,
удара” и друге.
– Идеја није најновија, пошто је приликом премијере
тог филма, пре 25 година, био
приређен концерт с музиком

из филма. Бенд се тада није
звао „Тресе. Лупа. Удара”, али
смо свирали тај репертоар.
Србији и другим земљама
бивше Југославије, уопште
узев, фале групе које славе
рокенрол. Тај правац пропада, ми томе присуствујемо,
баш као што је најавио филм
„Како је пропао рокенрол”.
Данас групе које свирају рокенрол не доносе ватру, а ово
што ћемо вечерас извести
управо слави рокенрол – изјавио је Која за „Панчевац”.

Широки
простор треша

Притисци на филмске
слободе

Фестивалу „Ин треш”, који је приређен 30. августа,
претходила је једнонедељна радионица треш и гаражног филма у Дому омладине. Окупљени су били у
прилици да погледају резултате „радионичара”, као и
још 16 филмова у такмичарском делу програма.
– Опет се дошло до истог закључка: простор треш
филма веома је широк и подразумева свашта – од четири секунде снимљеног паука, преко петосекундног
филмића у три кадра о сумњивом лицу, до интелектуалног преигравања у филму „Мараш”, с посебним
освртом на нихилизам Ларса фон Трира и стаљинизам Жан-Пола Сартра – објаснио је Љубомир Радовановић, уредник филмског програма Дома омладине
Панчево.
У финалу „Ин треша”, истовремено и самог „FreeDom Art-a”, ауторима најуспешнијих треш филмова
додељена су признања. Прву награду (камеру и 2.000
динара) освојио је Алекса Борковић, другу Арсеније
Штимац (фото-апарат и 1.000 динара), а трећу Лука
Рацић (мемори-стик и 1.000 динара).

Покрет гаражног филма представљен је на трибини одржаној у
среду, 26. августа, у дворани „Аполо”. О њему су разговарали аутори гаражног филма – Јелена Марковић, Саша Радојевић и Милутин Петровић и модератор трибине Љубомир Радовановић,
иначе уредник филмског програма Дома омладине Панчево.
Учесници су истакли важност слободе у филмској уметности,
али су скренули и пажњу на то да је има све мање због недостатка новца, политичких притисака, „кумовских и буразерских веза”... Гаражни филм је сродан с гаражним роком по томе што
подразумева сарадњу с малим бројем људи, минимална финансијска и техничка средства и висок степен ауторске слободе.
Након трибине су приказани филмови „Унутра” Јелене Марковић и Мирка Абрлића и „Петља” Милутина Петровића.
На крају вечери је одржан концерт фанк бенда „The Loop”, који је састављен од београдских музичара и филмских уметника.
Њега чине Милутин Петровић (вокал и гитара), Милан Јаконић
(гитара и пратећи вокал), Владимир Краков (бас), Душан Петровић (саксофон), Добрица Вишњић (клавијатуре), Влада
Маркоски (бубњеви) и Тања Венчеловски и Љума Пенов (пратећи вокали).
М. М.

Интернационално стварање
Фестивал „FreeDom Art”
умногоме је употпунило
присуство тридесетак младих креативних људи из Немачке, Италије, Израела,
Португалије и нашег града,
који су у Панчеву боравили
недељу дана, у оквиру пројекта „Exploring Roots and
Ways of Cultural Diversity in
Music and Education”.
– Њихов задатак је био да
вежбају и осмишљавају музику у оквиру нових, за ову прилику оформљених бендова.
Они су сами направили три

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

састава и осмислили по две
нове песме. Ту има професионалних музичара и аматера,
а свако од њих је донео понешто своје, аутентично – објаснио је Јован Самуилов, организатор овог догађаја за Панчево и представник удружења
грађана „Наранџасти”.
Овај догађај је финансиран
новцем из европског програма „Erasmus”, а после овог
(првог) окупљања учесници
ће се поново срести у Торину,
Берлину, Јерусалиму и Синтри. Њихова музика ће након

свега бити снимљена и објављена на заједничком албуму.
Гости из наведених земаља су овде наишли на леп
пријем и, како су рекли,
уживали су у дружењу с вршњацима сличних интересовања из различитих крајева
света. Алиса Сули, Норвежанка која живи у Немачкој,
каже да јој је било изузетно
интересантно да учествује у
том пројекту. Она је била у
групи за мултимедијалне
уметности и било јој је веома
занимљиво да обилази и фо-

тографише Панчево. Каже
да је пуна утисака.
Роберт Рашке, музичар из
Немачке и члан бенда
„Hogy”, каже да му је све ово
било веома инспиративно.
Он сматра да је једнако значајно то што овај пројекат
окупља интернационалну
екипу, као и то што су се на
једном месту сусрели различити уметнички медији. То
је за њега добра могућност да
научи много о музици, уметности и људима из различитих земаља.

МОЈ

избор МОЈ

Дани безбрижног
детињства
Јелена Митровић,
научни сарадник
Универзитета у Београду
РОМАН „Маслачково
вино” („Dandelion Wine”) Реја Бредберија
(познатог понајвише по
дистопијском роману
„Фаренхајт 451”) дело
је коме су увек враћам.
Прича прати безбрижне дане детињства у
градићу Зеленграду у
америчкој држави Илиноис, успевајући притом да нас веома вешто
врати у најлепше дане
босоногог трчања по
трави, уживања у чарима природе, хватања
свитаца у тегле и свих оних
предивних несташлука који
су, чини ми се, новим генерацијама, некако ускраћени. Зато прошетајте до
Градске библиотеке и позајмите ову предивну књигу
(копије које тамо чувају су
савршене, с тврдим корицама и прелепом графиком) и
уживајте у чаробним данима лета 1928. године са Дагласом и Томом Сполдингом.
ФИЛМ „Прати ме” („Take
This Waltz”). Радња се одвија у малом канадском граду. Лето је, врело је, а главна глумица (Michelle Williams) млада је, срећно удата
жена која се, све у свему,
изузетно досађује, све док
на једном краћем путовању
не упозна занимљивог
уметника с којим одмах
„кликне”. Музика у овом
филму је чаробна, од добро
познатих старих хитова,
преко феноменалних обрада у извођењу инди музичких група, до кадрова наглашених песмама маестра

Леонарда Коена. Ово је
прави летњи филм у коме
ћете уживати – у фотографији, атмосфери, вешто изграђеним ликовима и заплету, а можда ћете из њега
понешто и научити.
КОНЦЕРТ групе „Mudhoney” из Сијетла и овдашњег
бенда „Репетитор”, одржан
овог пролећа у београдском
Дому омладине, био је одлична прилика да љубитељи ове врсте музике коначно уживо чују звук који их
је водио кроз бунтовне адолесцентске дане. Фантастични фронтмен Марк
Арм, чија се изведба може
упоредити с наступима
Игија Попа (за неколико
нијанси мање енергичним)
није разочарао. Најјачи
утисак на мене је, ипак,
оставила прва предгрупа –
млади београдски бенд „Репетитор”. Његов квалитет је
надалеко познат.
У последње време је
одржао много концерата
широм света и радујем се
што ће ускоро наступити у
Панчеву.
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ЗАНАТСТВО У ПАНЧЕВУ (1795–2015), ПРВИХ 220 ГОДИНА (6)

Пише: Зоран Ротар

ПАНЧЕВАЧКА КУПЛЕР-МАЈСТОРИЦА – ГАСТАРБАЈТЕР
Столарски мајстор Паул Граф
први пут се у списима Магистрата помиње 1797: „Граф
моли Магистрат да му се исплате рачуни за извршене
столарске радове у Великој
касарни и официрским становима у Јабуци и Плочици”.
Да је Граф био озбиљан столарски мајстор, сведочи и податак из 1798. године, када га
панчевачки Магистрат шаље
у Земун, на молбу тамошњег
магистрата, да вештачи у неком спору земунских столара.
Јуна 1800. године Магистрат
није уважио оставку Паула
Графа на одборничку дужност
(због пословних обавеза) и
подсетио га је на пропис по
коме „сваки грађанин Панчева мора три године да обавља
дужност одборника (волонтерски) у Магистрату, под
претњом губљења грађанства”.
Одборничка дужност је тада, током 19. века, била посебна обавеза, одговорност и
част. Само су пекари и месари, због природе посла, били
ослобођени одборничке дужности. Године 1812. први
пут се помиње Бартоломеус
Граф, син Паула Графа. На
предлог панчевачког Магистрата, Генерална команда у
Темишвару „даје мајсторско
право столарском калфи Бартоломеју Графу”. Као добар
занатлија Бартоломеј већ
1814. године добија грађанско
право и подофицирски чин у
Ландвер батаљону. Ландвер

батаљон је био нека врста војне јединице у резерви (шеста
чета са по 110 резервиста),
која је у време мира била у
обавези да током целе године
(недељом) одржава вежбе.
Занимљив је извештај градоначелника Панчева – мајора
Чернића из 1818. године, у коме пише да се „столарски мајстор и ландвер-потпоручник

Крајем двадесетих година 19. века Бартоломеј Граф подигао је велику спратну зграду од тврдог материјала на Главном тргу
Бартоломеј Граф недостојно
понашао, на обали Тамиша тукао Антонија Лакића, а касније и сам био претучен од стране Лакићевих другова!”
Бартоломеј Граф је годинама био арендатор (закупац)
риболова, вашара, пијаца,
права точења пића, скела,
права клања стоке, имао је гостионицу „Код седам Шваба”
и бавио се житарском трговином на велико. Аренда (закуп) значила је да на јавном
надметању грађани Панчева
могу на период једне до три
године да од Магистрата закупе право наплате таксе
(процента) од рибара за риболов, од продаваца на вашарима или пијацама, од кафеџија
за точење пића и од месара за
клање стоке. Закупци су Магистрату уплаћивали уговорени фиксни новчани износ
квартално или годишње.
Крајем двадесетих година
19. века Бартоломеј Граф зида велику спратну зграду од
тврдог материјала на Главном
тргу. Била је то једна од најлепших кућа у Панчеву, с великом репрезентативном салом. Сала је коришћена за
концерте, балове и састанке
Магистрата, а једно време је
ту била смештена Девојачка

школа. У тој згради се данас
налази редакција листа „Панчевац”. Бартоломеј Граф је
имао два сина – Адолфа и
Хермана. Године 1836. Херман Граф отвара другу по реду апотеку у Панчеву, уз очеву
помоћ од 6.000 форинти (у
очевој кући), и даје јој име
„Код Салватора”.
Адолф Граф отвара велику
бакалницу и тргује житарицама на велико. Већ 1840. године зида кућу од тврдог материјала, а 1846. добија грађанско право. Године 1856. Адолфа Графа за заслуге у развоју
комуне цар је одликовао медаљом златног крста. Адолф
Граф је 1857. године именован за једног од четири старатеља новооснованог Гимназијског фонда (фонд за изградњу Гимназије).
Апотекар Херман Граф, као
председник католичке црквене општине, у јуну 1857. године у Бечу купује монументални гвоздени крст (распеће)
тежак шест тона и довози га
паробродом у Панчево. Крст
је постављен на католичком
гробљу (стоји и данас). Године 1865. Херман Граф је први
одборник Магистрата, а 1868.
члан Комитета (пет чланова)
за школска питања.

ПИСМО ЧИТАОЦА

Пишеш „freedom”, читаш
„слобода”, а не мислиш ни на шта
Кад неко настоји да слави и
афирмише нешто тако вредно
и узвишено као што је слобода, онда то треба да буде велико, вредно и отворено. Пошто
је реч о слободи, слободан сам
да приметим да овај фестивал, у деловима које сам хтео
да посетим, то није био.
Већ сам назив ми је изгледао неоригиналан, да не кажем отрцан, „заробљен” на енглеском језику. Као да се стидимо нашег језика и ћирилице. Новокомпоновани родољупци и десничари „пронаћи”
ће нове доказе за заверу против сербства и ћирилице. Или
је фестивал прављен за странце? Уз мало маште, могао је
назив фестивала да буде исписан ћирилицом (Фреедом),
али и на језицима заједница
које овде живе. Гости из иностранства вероватно не знају
да су овде живели и живе Немци, Мађари, Румуни, Јевреји,

Словаци, Бугари, Хрвати, Роми и многи други, поред Срба.
Првог фестивалског дана
концерт мешовитог хора
„Смиље”, на Тргу слободе,
слушало је врло мало људи.
Али зато наредног дана, када
је у дворани „Аполо” говорио
Зоран Кесић, није могло да се
уђе од знатижељних грађана.
Најмање педесеторо Панчеваца је остало испред сале јер
им није дозвољен улаз на трибину посвећену слободи! Као
да Панчево нема веће просторе за окупљање, попут Летње
позорнице, шеталишта испред Културног центра, Градског парка и сл.? После неколико дана уследило је ново изненађење, за нас шесторо-седморо очигледно слабо обавештених, када је због болести
отказан разговор с Биљаном
Србљановић. То смо сазнали
преко интернета с мобилног
телефона једног од зачуђених

и разочараних посетилаца.
Сада момака у црном, који су
нам ономад ускратили слободан улаз, није било да нас о
отказивању трибине известе,
нити је искачена било каква
цедуљица са обавештењем.
Суботње поподне посвећено
слободној, живој књизи у биоскопу „Аполо” било је слободно за обилазак случајних посетилаца, али изгледа не и
отворено за учествовање.
Уђеш, нико ти не пожели добродошлицу, ништа те не пита, нити обавештава, слободно
гледаш силне групице људи у
пригодним мајицама, организованих у кружоке, прођеш,
изађеш и ослободиш се сувишних размишљања о идеји и
намери организатора вечери.
Остаје да се вратиш неживим,
на хартији утиснутим стиховима и реченицама заточеним
у корицама књига.
Иван Зафировић

Два столарска мајстора,
апотекар и трговац: Паул,
Бартоломеј, Херман и Адолф
Граф обележили су једно време у нашем граду.
А сад – занимљивости из
19. века.
Панчевачка гостионичарка
Марија Богдановић 17. августа 1857. моли од Магистрата
отпуст из држављанства пошто намерава да се пресели у
Београд, где јој је загарантован пријем у држављанство
Кнежевине Србије. Магистрат
је ову молбу препоручио Генералној команди у Темишвару.
Међутим, у међувремену
је стигао допис аустријског
конзулата у Београду у којем се Магистрат упозорава
да Марији не издаје отпусницу пошто иста у Београду држи бурдељ илити куплерај и већ је више пута
долазила у сукоб с београдском полицијом!
Магистрат Марији није издао отпусни лист.
Е, сад ... ово је више питање
дужег промишљања.

Током целог 19. века грађани – држављани Аустријске
царевине (занатлије, трговци,
лекари, инжењери, просветари и чиновници) боравили су
у Србији и радили, а многи од
њих су напустили држављанство Аустрије и добили држављанство Кнежевине, а касније и Краљевине Србије. Најсветлији пример је Ђорђе Вајферт.
И Марија се бавила одређеним, куплерајским послом и плаћала порез. У тренутку када Марија тражи отпусницу, у Панчеву раде
уредно четири куплераја
илити бурдеља! Можда Аустријска царевина, поред извоза у Србију стручних радника, није, из моралних обзира, хтела да у младу државу Србију извезе и једну
стручну куплер-мајсторицу!
Или је била убеђена да ће
Београд и својим домаћим
стручним снагама поотварати неопходан број бурдеља
илити куплераја! И била је у
праву, царевина.

Српско-банатска граничарска регимента 29. јула 1871.
доставља панчевачком Магистрату допис Команде војне
станице у Базијашу на Дунаву
којим извештава да је на пароброду „Меркур” ухапшен
познати подводач и куплермајстор Милан Карамарковић из Србије с две девојке из
Панчева, продате за један
бордел илити куплерај у Београду.
Била је процена да ће Београђани сопственим, домаћим снагама поотварати те
куплераје. Није прошло ни
петнаест година како су сироту панчевачку куплер-мајсторицу Марију стражарно спровели у Панчево, а они су то
урадили. Међутим, то им није
било довољно, већ пазаре наше банатске девојке за тај одговоран посао!
А да су те борделске настраности узеле маха и да је враг
однео шалу, сведочи документ у Магистрату из исте,
1871. године.
Грађанин Армин Браун из
Тирнауа 30. октобра 1871. моли панчевачки Магистрат да
његову нећаку Бети Вајс ослободи из панчевачког бордела
„Плава кугла” (налазио се на
углу Змај Јовине и Карађорђеве улице), у који је доспела
преваром и одакле ће, судећи
по њеном писму, које је Армин приложио уз молбу, вероватно бити продата у Влашкој.
Магистрат је наложио полицији да одмах крене у акцију!
Немамо податке из каснијих месеци и година о томе
како се завршила ова прича о
„Плавој кугли” и лаким девојкама и да ли је сиротанка Бети завршила у Влашкој, али
можемо са сигурношћу тврдити да су разни занати у
Панчеву с временом почели
да се гасе и нестају, али је овај
занат опстајао кроз векове и
може се похвалити да је најстарији занат у историји људске цивилизације и да опстаје
и дан-данас!
Могу само да изјавим: свака му част (!), том занату,
мислим!

РЕАГОВАЊЕ НА ПИСМО „ЗЕЛЕНИЛА”

Самоиницијатива грађана
заслужује похвале
Поводом реаговања ЈКП-а
„Зеленило” објављеног у прошлом броју нашег листа у коме се оспорава одлука нашег
суграђанина Дејана Станковића да преуреди дечје игралиште испред Самачког хотела у
Синђелићевој, стигло нам је
још једно писмо на ту тему,
чији аутор, Милош Туцаков,
брани Станковића и подржава
то што је он урадио.
„Станковићева акција је за
сваку похвалу. Не само да је
урадио нешто позитивно него
је анимирао и остале становнике Самачког хотела и околних кућа да му помогну у преуређивању игралишта и стварању пријатног амбијента за
одмор како наше деце, тако и
нас старијих. Истина је и одговорно тврдим да није истина оно што пише у реаговању
’Зеленила’ да пре Станковићеве акције на том месту није
било корова. Било га је, и то
много, а Дејан га је покосио и
након тога одржавао травнату
површину. Не само то, него је
поново оспособио и офарбао
клацкалицу, клупе и љуљашке
које су биле на том месту. У
све те послове је уложио соп-

ствени новац и сам је куповао
фарбе и сав материјал који је
недостајао. Захваљујући Дејану створени су услови да се
становници Самачког хотела
и околних кућа друже, састају
и у пријатном амбијенту проводе летње дане. Због тога његова добра воља никако не може да буде спорна. За оно што
је урадио заслужује дивљење и
захвалност”, пише између
осталог у писму које нам је
послао Туцаков.
У њему се наводи и да је непобитно да радници „Зелени-

ла” последњих неколико година косе траву око Самачког
хотела и у околини, али да не
односе оно што остаје после
тога. Због тога, како је написао Туцаков, то раде станари
Самачког хотела. Према његовим речима, разумљиво је
да „Зеленило” нема довољно
новца за чешће интервенције,
али то није разлог да буде
против грађана који самоиницијативно раде послове из домена тог јавног комуналног
предузећа и за то не траже новац.
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- - - - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - -

„МИНИ МОРИС” ЗЕМАЉА ИСТОЧНОГ БЛОКА

БОГАТСТВО НИЈЕ ПРЕСУДНО

Национални
аутомобил Пољске
Скромне перформансе
„Фијат 126” је мали аутомобил који је прославио Пољску.
Симпатични малиша се производио у неколико различитих земаља од 1972. па све до
2000. године, али две земље у
којима је производња била
најбоља биле су Италија и
Пољска. Италијани су први
пут представили то возило у
Торину 1972. године за време
сајма који се одржавао у том
граду, где је тада била смештена највећа фабрика овог
реномираног италијанског
произвођача.
Мала кубикажа
Производња у Италији трајала је до 1980. године. У почетку је „стодвадесетшестица”
имала двоцилиндрични мотор запремине 594 кубика с
погоном на предњим точковима. Међутим, већ наредне
године погон је пребачен с
предње на задњу осовину. Како је време пролазило, запремина мотора је повишена на
652, а знатно је повећан и
пречник цилиндара. Ове измене су допринеле увећању
укупне снаге агрегата, па је

возило тада имало близу 23
коњске снаге и мењач са четири брзине. Поред снаге мотора, повећан је и пречник точкова – за пола инча, како би
они били у складу с новим
перформансама.
У периоду од 1972. до 1980.
године, док се производио у
Италији, „фијат 126” је представљао огроман успех за фабрику у Торину, јер је само у
Италији израђено скоро 1,4
милиона ових возила. Ипак,
било је скупо и неисплативо
да се тај модел и даље произ-

води у матичној фабрици, па
је почетком осамдесетих година његова производња обустављена.
Међутим, то није био крај за
„фијат 126”. „Пеглица” је била
изузетно популарна у Пољској.
За време комунистичке владавине плате у тој држави су биле изузетно ниске, а поседовање односно куповина сопственог аутомобила било је луксуз.
Зато је ниска цена „пеглице”
заједно са општим стањем у
привреди Пољске у то време
допринела великом тржишном успеху „Фијата”.
Много надимака
Од старта производње у тој земљи аутомобил добија нову
фабричку ознаку – „полски
фијат 126п”. У Пољској је
производња трајала од 1973.
до 2000. године. Како је постао љубимац нације, овај модел је стекао надимак „малуш”, што значи „малени”.
Пољска фабрика је извозила
аутомобиле у скоро све тада
комунистичке земље у окру-

жењу и тако „пеглица” постаје
једна од најважнијих ствари у
животу већине становништва
земаља Источног блока, као и
тадашње СФРЈ. Један од најбољих показатеља велике популарности овог модела јесу различити надимци које је он добијао у различитим земљама.
У Словенији су га звали „болха”, што значи „бува”, док су
Мађари користили назив „кисполак” (мали Пољак).
Колекционаре и заљубљенике у „фијат 126” највише
занима модел из 2000. године. Он је означио крај производње овог аутомобила, а она
је завршена с два ограничена
издања у специјалним бојама:
жутој и црвеној. „Фијат” је за
ову прилику произвео 500 жутих и 500 црвених возила, а
целу серију је назвао „Хепиенд”. Коначан број „пеглица”
произведених широм света
износи близу пет милиона
примерака, а већина њих –
чак три и по милиона – направљена је у Пољској.

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

НЕ ИГНОРИШИТЕ КВАРОВЕ СЕНЗОРА
Рачунари који управљају радом модерних аутомобилских
мотора са унутрашњим сагоревањем ће исправно функционисати једино ако су правилно
програмирани за дати тип и врсту возила и уколико имају тачне и правовремене улазне податке, односно „повратне информације”. Ови улазни подаци су електронски сигнали које
у централну управљачку јединицу шаљу сензори и помажу
мотору да константно у датим
возним околностима има најоптималније перформансе.
Уколико неки од сензора не
функционишу како би требало, централни рачунар ће
пријавити грешку на контролној табли и обавестити возача
да неки од система не функционишу правилно. Евентуални квар сензора се региструје
искључиво помоћу дијагностичког уређаја.
Сервисери у „Ауторемонту
Пивашевић” кажу да велики
број возача игнорише неправилности у раду које је пријавило возило, што је грешка
која може скупо да их кошта.
Може се десити да је сензор
ваздушног јастука који је постављен у седишту возила неисправан, па тако не региструје да неко од путника седи. У случају саобраћајне незгоде ваздушни јастук се неће
активирати. До оштећења
овог сензора најчешће долази

Страну припремио

Немања
Урошевић

услед наглог седања или бацања ствари. МАФ сензор, на
пример, прати количину ваздуха који улази у мотор.
Осетљиви елементи овог сензора се лако запрљају, а лош
рад овог дела се манифестује
кроз отежано стартовање мотора, неправилан рад на леру,
погоршане перформансе, као
и лош одзив на гас. Сензор
позиције лептира је монтиран на телу (делу усисне гра-

не) у коме је монтиран лептир гаса. Тај сензор функционише тако што реагује на
отварање и затварање лептира. Контролна јединица возила користи ову информацију
да надзире оптерећеност мотора, убрзавање, успоравање,
као и да „реагује” кад је мотор у „лер гасу” и условима
рада мотора кад је лептир
потпуно отворен. Информације добијене са овог сензора

се користе да се „обогати”
смеша током успоравања, као
и да убрза или успори време
паљења. Симптоми који ће
пратити оштећење овог сензора су као и код претходно
поменутог – лош рад мотора
и неадекватне перформансе.
Узимајући у обзир да се неисправност већине моторних
сензора манифестује идентично или слично, сервисери
морају да тачно дијагностикују квар, јер се у супротном
проблем не може решити. Искуства сервисера у „Ауторемонту Пивашевић” говоре да
неисправност сензора углавном доводи до тежих оштећења на мотору, а санација оваквих кварова је знатно скупља
од дијагностике квара и замене неисправног сензора. Дијагностику свих модела можете да урадите у сервису „Ауторемонта”, а том приликом добићете званични дијагностички извештај, који садржи све
податке о тренутном стању вашег возила.

Потез компаније „Џенерал
моторс” је доказ да не морате бити богати да бисте возили добар аутомобил. Тај
произвођач је посадама свемирских програма „Аполо”
и „Меркури” поклонио моделе „корвета” када су се
вратили са својих мисија.

С друге стране, оснивач
компаније „Икеа” – Ингвард
Кампрад, чије се богатство
процењује на 28 милијарди
долара, вози „волво” који је
произведен 1993. године,
чија је тржишна вредност
око хиљаду америчких „зелембаћа”.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - -

НЕАТРАКТИВАН, АЛИ ПОУЗДАН

Критеријуми за половно возило су другачији него за
ново, а то је првенствено поузданост. У том погледу
„мазда 323” из 1999. године
спада у сам врх понуде јефтиних половњака, који су
доступни купцима с „плићим џепом”.
Скроман дизајн је једини
разлог због којег тај аутомобил није добро прошао на
тржишту као нов модел.
„Мазда 323”, која се производила од 1999. до 2003,
лепша је од претходника,
али се имиџ тог возила није
битно променио.
Обратите пажњу на квалитет фарбе.
Многи власници су се жалили на лош квалитет заштитног слоја лака и на то
да се он лако скида, поготову ако возило перете уз помоћ апарата који има велики притисак млазнице. Зато
се саветује да пре куповине
детаљно прегледате аутомобил, не бисте ли уочили
оштећење фарбе, а самим
тим и појаву корозије.
Понуда мотора је веома
велика – има их чак седам –
па идемо редом, према врсти горива. Бензинци крећу
од мотора запремине 1,3

литра, који се уграђивао од
2001. Тај агрегат има 72
коњске снаге, што је за вожњу по граду можда довољно, али не и за отворени пут,
па самим тим и није за препоруку. Мотор од 1,6 литара
има 96 „коња” и мало боље
се сналази с масом возила.
Бензинци од 1,8 и 2,0 су
одличан избор, од којих јачи има снагу од 131 „коња”
и заиста пружа завидне перформансе. Истина, регистрација је скупља, али позитивна страна јачег мотора
се увек исплати (све до
2.000 кубика). С друге стране, мотор од 1,6 литара би
био компромисно решење
ако се тражи искључиво
бензинска варијанта.
Поред свих ових бензинаца, наш избор би био 2,0 турбодизел, поготову уколико је
произведен након 2001. године. Тај мотор је за нијансу
слабији од претходног дизелаша исте кубикаже и има
округло сто „коња”. Његова
снага јесте смањена, али он
одлично вуче и зачуђујуће је
тих. Уколико томе додамо и
просек потрошње од само 4,5
литара дизела (тако каже фабрика), јасно је да новац треба уложити баш у тај модел.

Покровитељ стране

013/333-355
www.auto-remont.co.rs
ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
065/987-27-24
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ рено лагуну
2002. годиште, тек регистрована, 2.800 евра.
062/287-682. (СМС)
АУТО-КОД кључеви, замена кућишта, израда кључева. Светог Саве 14.
065/282-88-28. (203560)
ПРОДАЈЕМ рено меган,
2007, караван, црне боје,
власник. 064/224-13-87.
(203932)
ЈУГО флорида, 2005. годиште, бензин, плин, регистрован до октобра 2015,
боца атестирана до јуна
2018, 500 евра. 066/425184. (203913)
ОПЕЛ астра 1.8, 2001, металик,
може
замена.
064/134-06-30. (203952)
ФИЈАТ пунто 2010, 1.2,
власник, 5 В, може замена.
064/134-06-30. (203952)
ПЕЖО 206, 1.4, 5 В, на име
купца, може замена.
064/134-06-30. (203952)
МОТОЦИКЛ
хонда,
ЦБРФ3, 600, 1998. годиште, одлична. 064/866-2583. (203954)
ПРОДАЈЕМ тојоту королу
1.3, годиште 1990, бенз и н / Т Н Г , у врло добром стању, први власник. Тел. 069/50708-88. (203966)
ГИЛЕРА cougar 125 цм,
2002. годиште. Пасат Б 3
караван,
1.8,
плин.
069/646-098. (203972)
РЕНО лагуна 1.9 дизел,
2003. годиште, караван,
одлично стање. 064/26406-57. (203972)
КАМИОНИЋ ивеко застава ривал, година 1992, алу
странице, нова цирада, вози Б, регистрован до априла 2016. 063/372-162.
(203975)
ФОРД фокус 1.8 ТДЦИ,
2003, караван, регистрован до априла 2016, нове
гуме.
063/372-162.
(203975)
МЕРЦЕДЕС 123/200 Д,
1983, добро очуван, регистрован до децембра 2015,
700 евра. 063/372-162.
(203975)
ПРОДАЈЕМ фолксваген
бора 1.9 ТДИ, 2002, дизел,
3.500 евра. 063/354-221.
(203979)
ГОЛФ 4, 2002, 1.4 фул
опрема, на име купца,
2.700 евра. 064/593-64-86.
(204350)
ПОЛО 1.4, 2001, увоз Немачка, на име купца.
063/802-90-38. (204350)
ФОРД фокус 2001, караван, дизел, фул опрема,
2.350 евра. 069/122-26-12.
(204350)
ГОЛФ 4 , 2003, 1.4, без улагања, регистрован годину
дана. 061/297-51-59.

КАДЕТ суза 1.3, петора
врата, 1989, атестиран
плин, регистрован, годину, власник. 064/130-3602. (204377)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2001, све
од опреме, металик сив,
алу
фелне,
власник.
064/130-36-02. (204377)

ФИЈАТ пунто 1.2, 1998. годиште, 3 В, серво, ЦБ, ербег, подизачи. 064/135-2342. (204161)
ПОВОЉНО хјундаи атос,
2000. годиште, у одличном
стању, први власник.
064/184-87-50. (204044)

МАШИНЕ

САМОХОДНИ круњач кукуруза, 950 евра. 064/26406-57. (203972)
ИМТ 506 и 24 багремова
стуба 2,7 м. 064/386-4752. (204065)

КОРСА 1.0, 2003, троје
врата, фабричко стање,
прешла 91.000, на име.
064/130-36-02. (204377)

ФОРЕД фокус 1.8 ТДДИ,
2000. годиште, 66 кв, караван, алу фелне. 065/91035-35. (204109)

ШКОДА фабија, 1.4 ТДИ,
2008. годиште, нови модел, 3.950 евра. 064/29349-35. (204390)

ВОЛВО С 40, 1.9 ТД, 2002,
металик сив, серво, централна, АБС, рачуни.
064/206-30-24. (204119)

ПРОДАЈЕМ заставу пикап, 2000. годиште, регистрован,
700
евра.
064/230-52-21. (104397)

ПЕЖО 206, 1.4, 2006, клима, троја врата, у екстра
стању.
065/910-35-35.
(204109)

ГАРАЖЕ

СКУТЕР спајдер макс, 500,
2006. годиште, нов, регистрован годину дана.
064/085-52-38. (204406)

МАЗДА 323 ф, 2001, 1.6 и,
клима, власник, одлично
стање.
066/123-646,
065/910-35-35. (204109)

ИЗДАЈЕМ гаражу 52 м2, 10
х 5 х 3 м. 064/022-96-60.
(203812)

ПИЈАЂО Х9, скутер, 2004.
годиште, 125 кубика, регистрован. 061/801-94-89.
(204406)
ДАЕВУ такума 2003. годиште, 1.6 Б, петора врата,
клима, метан. 061/254-7376. (204406)
ПЕЖО 206, кабрио 1.6
ХДИ, 2006, металик црн,
клима,
фул
опрема.
064/085-52-38. (204406)
ГОЛФ 3, 1993. 1.6 цм, власник, прва боја, бензин,
плин атест, регисрован.
064/159-60-63. (204400)

МЕРЦЕДЕС А 140, петоро
врата, 2003, перфектно
стање, на име купца.
069/222-70-22. (204350)

МОТОР спринт принц 250,
1.700 км, 950 евра, купљен
нов, регистрован до априла 2016. 063/734-52-25.
(204195)

ФОРД фокус караван,
2004, дизел, фул опрема,
на име купца, 2.650 евра.
069/802-35-86. (204350)

ПРОДАЈЕМ опел корсу
1.2, 1997. годиште, бензинац, троје врата. 063/224613. (204136)

ОПЕЛ агила 1.0, 2002,
клима, алу фелне, сервисна књига. 062/286-031.
(204109)
РЕНО 5, 1989, плин атестиран, исправан, 300
евра.
064/300-40-01.
(204286)
СИТРОЕН саксо 2002, регистрован, металик бордо,
одличан,
1.650
евра.
064/544-93-04. (204286)

ПРОДАЈЕМ лесковачку
тањирачу с 28 диска у добром стању и полуносећу
В тањирачу, ширина 2,10
м.
063/812-36-09,
062/691-205. (204139)

ПРОДАЈЕМ гаражу, монтажно-демонтажну
на
Стрелишту.
314-803,
064/230-43-87. (203995)
ПРОДАЈЕМ гаражу, Б. Јованивћа 133, 2.400 евра.
Тел.
069/540-63-33.
(204349)

АПАРАТИ

ЈУГО корал ин, 1.1, 2007,
атестиран плин, металик
црвен.
064/142-55-93.
(204296)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм, и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на двд. 343-563,
063/288-278. (203942)

ВОЗИЛА

ПРОДАЈЕМ рачунар пентијум 4. 065/583-38-53.
(203302)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ АПН мотор с
документима, 49 кубика.
061/614-88-32. (204001)
КУПУЈЕМ све врсте возила и катализатора, стање
небитно, продаја делова.
069/203-00-44. (202177)
КУПУЈЕМ аутомбиле у било ком стању, 90 - 500
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (204397)
КУПУЈЕМ возила свих врста до 3.000 евра, исплата
одмах.
064/300-40-01.
(204286)
ОТКУП свих врста возила
и катализатора, продаја
половних делова, долазим
лично.
066/409-991,
063/782-82-69. (203143)

ПРОДАЈЕМ
замрзивач
сандучар 210 л и плински
шпорет. 063/182-08-95,
335-974. (204135)
ТВ ПОЛОВНИ, из увоза,
37, 54, 72, 82. 348-975,
066/348-975.
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, половни делови од
веш-машина. Тел. 252-0510,
063/703-76-07.
(204251)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 4 кw,
ремонтована, 100 евра.
064/387-85-15. (СМС)
ПРОДАЈЕМ дечју собу,
кревет с тобоганом, орман
кућица и сто. 069/167-4237. (СМС)

ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст, могућност
замене за кукуруз и сено.
064/356-03-93.
РАСПРОДАЈА половног
намештаја до краја септембра. 065/592-78-75.
(203811)
КАЗАН за ракију, дна, ложишта, мешачи, луле.
331-586, 063/805-74-60.
(203763)
ПРОДАЈЕМ
уметничке
слике.
063/694-858.
(203889)
НА ПРОДАЈУ једно гробно
место на Православном
старом гробљу, до капеле,
споменик, оквир. 377-321
и 063/234-857. (203908)
ТОПЛОТНЕ
пумпе
(70–300 м2), најекономичнији вид грејања, гаранција, одржавање. 062/11826-81. (203935)

ПРОДАЈЕМ гаражна клизна врата 6 х 2,40 м, и 10
букових
степеника.
069/213-97-37. (203949)
ПРОДАЈЕМ шлајферицу
за паркет, шлајферицу за
терацо, дизалицу грађевинску, кантар 500 кг.
064/810-30-91. (203955)
ПРОДАЈЕМ шиваћу машину багат ружа степ, нову, собни бицикл, радни
сто и столицу. Тел.
063/802-54-44. (203960)

НА
ПРОДАЈУ
краве.
013/354-719, 064/324-1430. (204385)
ПЕЋ за централно, термомонт, 17 кв, мало радила,
фиксно 230 евра. 063/80279-07. (204311)
ПРАСИЋИ 220 динара/кг. Тел. 063/185-22-74.
(204310)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 70
евра, трпезаријски сто,
дечји креветац. 064/89412-03. (204336)

НА ПРОДАЈУ прасићи, јарићи и домаће гуске. Контакт тел. 061/286-41-00.
(203964)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи, веш-машине, шпорети
из Немачке, гаранција.
062/824-23-21. (204338)

КУПОПРОДАЈА ремонтованих ТА пећи, достава,
монтирање,
гаранција.
062/974-14-04. (2039779

ПРОДАЈЕМ младе млечне
козе. 063/311-281. (204339)

КРАВА и теле на продају.
631-509. (204000)
НА ПРОДАЈУ штенци бернандинаца врхунског порекла, прелепи, треба видети.
064/137-80-12. (204006)

ПРОДАЈЕМ бернафон нео
112 слушни апарт, полован, практично некоришћен, комплетна опрема,
упутство, 10.000 динара,
нов је три пута скупљи,
лично
пеузимање.
060/304-62-60. (204357)
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НА ПРОДАЈУ алфа плам
камин ремонтован. Тел.
061/625-81-77. (204177)

АЛУМИНИЈУМСКА ограда и гелендери, цеваста,
ново, више модела и боја.
063/801-84-76, 065/80184-76. (204359)

АЛУ и ПВЦ столарија, нова и половна, комарници,
ролетне,
окапнице.
063/801-84-76, 065/80184-76. (1204359)
*
ПРОДАЈЕМ пећ за центрлано грејање, радијатор 25
инча, мало коришћен, котао на струју 24 кв.
064/180-01-48, 011/27480-23. (204360)
БАГРЕМОВА, церова дрва
на продају. 060/603-32-32.
(204202)
ПРОДАЈЕМ или мењам
ПВЦ светларник, пола
крило, пола стакло, нов 2 х
1 м, за ПВЦ прозор, 1.5 х 1
м. 066/423-506. (204205)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, замрзивач с фиокама, с гаранцијом, купујем неисправне.
013/366-006,
063/248-734. (8204219)
ПЛИНСКУ точак боцу, точак 170 Р 13, ТВ, фрижидер, замрзивач продајем.
064/157-20-03, Александар. (204211)
ПРОДАЈЕМ нову механичку унис писаћу машину.
064/122-64-84. (204224)

НОВ шпорет алфа 9, замрзивач, фрижидер, машина
за веш, суђе, електрични
шпорет равна плоча, трпезаријски сто са столицама,
регал комода, ормани, ТВ
сточић, тросед с фотељама, лежај клик-клак, чивилук с ципеларником. Тел.
063/861-82-66. (р)
ПРОДАЈЕМ пуромат за
прање возила, летње гуме
за пунта, кец. 062/655-244.
(204190)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи од 2 до 6 кв, достава, монтирање, гаранција. 064/366-57-87, 335930. (204135)
БЕТОНСКИ блокови 30,
35, 45, 50, 65 динара. „Луна плус” Црепаја. 069/27573-94. (204165)
ПРОДАЈЕМ товне меснате
свиње
свих
килажа.
063/812-36-04, 062/691205. (204139)
ПРОДАЈЕМ козе музаре.
064/191-42-81. (204140)
ПИЦА пећ на продају.
062/404-144. (104180)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, кухиња 10.000 динара.
063/773-45-97, 371-568.
(204041)
ПРОДАЈЕМ маркирану
одећу и обућу за девојчице
од 1 до 10 година, колица
за бебу чико. 063/892-0835. (204045)

ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, угаону гарнитуру,
регале, мост + ормане, орман трокрилни, орман
двокрилни,
гарнитуре,
мојца фотеље, витрине,
комоде, сто + четири столице, сто + шест столица,
спаваћу собу комплет,
комплет кухињу, комбиновани фрижидер, фрижидер, замрзивач, дечја
колица, телевизоре, двоседе, ел. шпорет, ТА пећи,
машину за веш, суђе, тепихе, разно. 063/107-7866. (ф)
ПРОДАЈЕМ шиваћу машину багат. Тел. 013/318167. (204074)
ФРИЖИДЕР горење, исправна, 5.500 динара. Назвати
060/551-61-96.
(204078)
ПРОДАЈЕМ дрвена, балконска врата, прозоре и
крила прозора с вакум стаклом.
064/169-72-17.
(204076)
ПРОДАЈЕМ резервоаре 2 х
1.600 л, за нафту. Тел.
063/358-927. (204056)
ПРОДАЈЕМ
механичка
инвалидска колица. Тел.
063/436-729. (204056)
ПРОДАЈЕМ круњач-прекрупач, оџаци и шпедитер
2,5 тоне. 062/548-990.
(204088)
ПРОДАЈЕМ лио јастуке,
фротирне постељине, повољно.
062/974-14-04.
(204241)
СУШЕНИ вреоци, преостало 6 тона, продајем.
064/354-69-94. (204243)
МЕЊАМ ТА 2,5 кв, за ТА
3,5 или купујем 3,5.
066/322-485. (204269)
ИМВ адриа камп приколицу и пенту 7. Тел. 062/248416, звати после 15 сати.
(204271)
ПРОДАЈЕМ регал 4 м, дрво, трпезарија, комода,
2,20 м, витрина 1 м, дрво.
064/616-47-67. (204276)
КУХИЊАСКИ делови, сто,
хармоника, замрзивач, лустери, шиваћа машина.
064/157-97-07, 063/87457-56. (204422)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтована ТА пећих свих
кв, достава, монтирање,
повољно. Тел. 061/284-1186. (204477)
ИБЕРДЕК у одличном стању, три конца. Тел.
064/195-54-86. (204419)
ПРОДАЈА ПВЦ улазних
врата и прозора за купатило,
врло
повољно.
061/345-65-67, 060/43457-93. (204277)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазак
одмах, добро плаћам. Тел.
061/284-11-86. (204417)
КУПУЈЕМ очувано покућство, столове, столице, комодице, витринице, зидна
оледала. 062/974-14-04.
(204396)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, стари
новац, стару бижутерију,
фигуре, старе играчке, покућство, старе сатове. 335930,
063/705-18-18.
(204135)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
алуминијум, замрзиваче,
веш-машине, остало, долазим.
064/484-13-76.
(204347)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, замрзиваче, веш-машине,
телевизоре,
долазим.
061/322-04-94. (8204347)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумуалторе, бакар, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, остало.
061/206-26-24. (104347)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ викендицу на
Белој Стени, 3.000 евра,
договор може. 069/170-4829. (СМС)
ШАБАЦ–Панчево, мењам
кућу за стан, власник куће, легализована, ЕТ грејање. 063/864-59-16. (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу, Глогоњ,
плац 9 ари, договор.
063/210-745. (СМС) ПРОДАЈЕМ кућу, салаш, викендица, у Дебељачи, са
земљом, 31 ар. 063/76211-78. (201664)
ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14
ари,
Војловица.
063/778-48-35. (202122)
НА ПРОДАЈУ кућа у Старчеву,
близу
центра.
063/706-50-05. (202753)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
155 м2, 4,5 ари + објекат у
изградњи, 300 м2, у дворишту,
Д.
Туцовића.
065/335-32-37. (202497)

ПРОДАЈЕМ тепих, ћилим
3,5 х 2,5 димензије, мало
коришћен. 063/863-85-04.
(204280)
ПРОДАЈЕМ букву, храст,
багремове сеченице, пиљевину
„Топлина”,
063/364-310. (204291)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе славине, старе веш-машине,
фрижидере, акумулаторе,
замрзиваче, старе каблове
и остали метални отпад.
060/521-93-40. (203937)
КУПУЈЕМ старо, ново перје, замена лио јастуци,
фротир,
постељине.
062/974-14-04. (203977)

ПРОДАЈЕМ кућу са двориштем и баштом у Дебељачи. 013/335-878. (202641)
ПРОДАЈЕМ кућу с плацем, Ул. Петра Кочића 23,
Панчево. 064/181-82-50,
063/881-79-92. (203648)
КУЋУ у Скадарској продајем, мењам за стан на
Стрелишту. 063/700-9198. (203624)
КУЋА, Доситејева 8-а,
укњижено, 2 ара. 061/33331-19,
062/860-80-94,
063/277-025. (203763)
ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси. Тел. 063/472-433,
063/440-447. (203811)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала.
013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (204032)

КУЋА, нова Миса, 240 м ,
2,3 ара, близу „Петар Пана”, вртић, продајем.
063/826-97-09. (203914)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (204309)

ПРОДАЈЕМ викендицу и
воћњак, 6,5 ари у првом
српском пољу. Звати после
18 сати. 064/939-20-79,
013/251-78-42. (203923)

2

МЕЊАМ нову, сређену кућу, 120 м2, плац 16 ари, у
Дебељачи, за стан у Панчеву. 665-041. (103930)
ПРОДАЈЕМ нову кућу, завршни радови, дељиве етаже, нова Миса. 064/22136-12. (203987)
ПЛАЦ 10 ари, Новосељански пут, на продају, 950
евра ар. 063/719-98-95.
(203988)
ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, 80 м2. 064/90228-80, могућ договор, повољно. (203990)
КУЋА, Старчево, већи
плац, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (204008)

ПРОДАЈЕМ кућу, 14 ари
плаца, Самош, улагања потребна.
064/226-67-31,
013/251-96-03. (204026)
КУЋА,
Баваништански
пут, 83 м2, помоћни објекат 54 м2, 18.000 евра.
065/561-01-50. (204033)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу
на Миси, с двориштем, цена по договору. Тел.
064/019-80-46. (204036)
ПРОДАЈЕМ/мењам кућу,
Книћанинова, спратна,
ЦГ, 185 м2. 341-217.
(204038)

НОВА Миса, новија кућа,
може и продаја етаже.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(204008)

ПЛАЦ 6,57 ари, с кућом 55
укњижено,
1/1.
м 2,
063/275-510. (204044)

ПРОДАЈЕМ/мењам за село, улични део куће од 90
063/887-09-82.
м 2.
(204007)

ПРОДАЈЕМ хектар и 25 ари
код Кожаре, струја на њиви.
Цена 18.000 евра. Те.
064/323-91-18. (203943)

ПАНЧЕВО,
Козарачка,
екстра
новосаграђена,
приземна кућа бруто овршине 138 м2, идеалан распоред просторија, прелепо
двориште, ограђено зиданом оградом, три паркинг
места, комплетно завршена без улагања, укњижена,
власник, изолована, укњижена власник 1/1, тавански простор, може се претворити у додатних 60 м2,
гледање сваког дана.
063/637-673. (203950)
ПРОДАЈЕМ кућу, Котеж 2,
Краљевачка, Панчево. Тел.
063/537-003. (204203)
ПРОДАЈЕМ хектар и 25
ари код Кожаре, струја на
њиви, цена 18.000 евра.
Тел.
064/323-91-18.
(203943)
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ПАНЧЕВО,
Козарачка,
екстра новосаграђена приземна кућа, бруто површине 138 м2, идеалан распоред просторија, прелепо
двориште, ограђено зиданом оградом, три паркинг
места, комплетно завршена, без улагања, изолована, укњижена, власник,
1/1 тавански простор, може се претворити у додатних 60 м2, гледање сваки
дан. 063/637-673. (203950)
2

КАРАУЛА, нова кућа, 86 м ,
плац 17 х 24 м, власник.
065/258-87-77. (204206)
ХИТНО, Мраморак, добра,
191 м2, 16 ари, 16.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (204209)
ДЕБЕЉАЧА, новија трособна, паркети, грејање,
120 м2, 22.000. „Мустанг”
062/226-901. (204209)
ПЛАЦ 5 ари, с објектом од
60 м2, Баваништански пут.
065/278-77-18. (204214)
КУЋА, Змај Јовина, пешачка зона, 180 м2, 100.000
евра. 060/343-111. (204226)
ПОВОЉНО, кућа у изградњи, стављена под кров, 425
м2, сутерен + приземље +
спрат, плац 8 ари, без посредника. 065/811-31-92.
(204227)
ДОЊИ град, кућа сређена
с два стана, ЕГ, плац.
064/066-78-43. (204230)
ПРОДАЈЕМ кућу, Максима Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (204229)
БАВАНИШТАНСКИ пут, лепа трособна кућа, 150 м2, 13
ари, 17.000. „Кров”, 060/68310-64, рег. 398. (204142)

КУЋА за рушење, Горња
црква, 5 ари, 50.000.
„Кров”,
060/683-10-64,
рег. 398. (204142)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 4 ара, власник, 1/1, и
прекрупач-круњач оџаци.
060/442-62-34. (204156)
БАЊА Врујци, кућа сређена, асфалт, укњижена,
продајем, може замена.
064/955-51-85. (204163)
ПРОДАЈЕМ легализовану
кућу са 7 ари плаца.
064/137-37-69. (204164)
ПАНЧЕВО, центар, кућа за
адаптацију 80 м2, на 3 ара
плаца, договор. 064/13392-89. (204169)
ПЛАЦ на Старом Тамишу,
продајем. 063/374-668.
(204181)
ПРЕЛЕПА кућа, Јабучки
пут 35, нова, укњижена,
завршена, замена, канализација. 345-534, 064/24605-71. (104183)
ЊИВУ 19 ари на улазу у
Село Плочица. Тел. 310251. (104182)
ПРОДАЈЕМ лепу кућу, нова столарија, паркет, устакљена веранда, парно грејање, насеље Младост, власник.
063/143-65-71,
064/142-62-11. (204105)
ТЕСЛА, 100 м2, 4,5 ари,
55.000, 3,6 ари, 70 м2,
50.000. „Гоца”, 063/89977-00. (204098)
НОВОСЕЉАНСКИ пут, 70
м2, 13 ари, 18.000, 22 ара,
70 м2, договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (204098)
ВОЈЛОВИЦА, 50 м2 + помоћни објекти, 17 ари,
15.000. „Гоца”, 063/89977-00. (204098)
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ДОЊИ град, кућа 4 ара,
повољно. 063/836-23-83.
(204067)

ПРОДАЈЕМ воћњак код Новосељанског пута 14,37 ари.
064/419-87-44. (204310)

ПРОДАЈЕМ кућу, шири
центар, повољно. 064/55082-40. (204069)

КУЋА у Војловици, нова,
180 м2, повољно. Тел.
063/784-71-34. (204317)

ПРОДАЈЕМ башту-плац, 6,5
ари на Новосељанском путу. 064/169-72-17. (204076)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову, усељиву, 92 м2, плац 7
ари, власник, 15.500 евра.
Могућ договор, хитно.
061/613-64-95. (204323)

МРАМОРАК, кућа, продајем, 15 ари, воћњак, извор
лековите воде. 064/31141-94. (204082)
ПРОДАЈЕМ кућу или мењам за стан, Светозара
Марковића 214. Тел.
013/647-265. (204051)
МАРГИТА, почетак, старија кућа, 9 ари, 230 м2,
65.000.
064/206-55-74,
362-027. (204258)
КУЋА 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, власник,
замена.
063/307-674.
(204252)
ЖАРКА Зрењанина, 70 м2,
кућа код старе „Утве”,
монтажна, комплет сређена, лепо двориште, 30.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (204262)
ВОЈЛОВИЦА, старија кућа
120 м2, 14 ари плац,
28.000.
064/206-55-74,
362-027. (204258)
СТРОГИ центар, 4,5 ари,
200 м2, фронт 20 метара,
100.000. 064/206-55-74,
362-027. (204258)
КОТЕЖ 1, луксузна кућа или
део, веома повољно. Тел.
062/193-82-55. (204274)
2

КУЋА 140 м , Качарево, са
11 ари плаца, 26.000, замена за ауто, стан.
064/300-40-01. (204286)

ПРОДАЈЕМ/мењам кућу
за стан, три улаза, централно, доплата. 061/38100-88. (204326)
ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,
3.000 евра. 064/276-04-75.
(204324)
ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица, дозвољена градња. 064/256-3540. (204303)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, усељиву. 063/311281. (204339)
ПРОДАЈЕМ плац 40 ари,
Новосељански
пут.
064/850-70-15. (104344)
КУЋА, сређена, 88 м2, или
замена за мањи стан уз доплату.
064/902-10-30.
(204344)
КАЧАРЕВО, кућа, спратна, недовршена, усељива,
200 м2, 5 ари плаца.
063/218-860.(204362)

САМОШ, кућа 80 м2, 16
ари, 9.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(204381)
КОВАЧИЦА, нова кућа,
220 м2, 4 ара, 55.00. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (204381)
ТЕСЛА, кућа 87 + 87, 4,3
ара,
за
реновирање,
50.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(204381)
ЦРЕПАЈА, 118 м2, 16 ари,
може замена за стан,
45.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(204381)
КУЋА 100 м2, с локалом,
укњижена, С. Саве, 28.000
евра.
061/664-39-26.
(204413)
ПЛАЦ 15 ари, струја, вода
на Караули, 24.000 евра.
061/664-39-26. (204413)
НОВА Миса, код цркве,
спратна, укњижена, хитно.
063/760-22-83. (204414)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
звати после 16 сати. Тел.
064/280-22-80. (204364)

КУЋА у Горњем граду,
угао Д. Туцовића и Т. Рајића. Тел. 064/665-86-25.
(204419)

КУЋА, стара, 2,3 ара, близина „Авива” и Народне
баште,
Првомајска.
061/293-16-73. (204360)

ПРОДАЈЕМ ланац земље,
на граници црепајачког и
јабучког атара. 060/35103-56. (204420)

ВИКЕНДИЦА, на продају,
Девојачки бунар. 061/62218-37. (204370)

ПРОДАЈЕМ кућу 140 м2,
14
ари,
Војловица.
063/778-48-35. (204423)

ПРОДАЈЕМ новоизграђену
кућу у Банатском Новом
Селу, 120 м2, на 12 ари плаца. 063/763-10-44. (204379)
КУЋА на продају, Иланџа,
6.000 евра. 064/169-02-56.
(204396)
ПЛАЦ на продају, Панчево, Миса, 7 ари. 064/16902-56. (204396)
КАРАЂОРЂЕВА, укњижена самостална, 130 м2, ЕГ,
4,5 ари, 75.000, без посредника. 064/376-80-83.
(204412)
ПРОДАЈЕМ кућу у Црепаји, Ж. Зрењанина 1, са 17,5
ари плаца, цена 14.000
евра,
није
фиксно.
064/167-87-39, 064/61521-37,
013/671-470.
(104407)

2

КУЋА код бувљака, 64 м ,
4,14 ари, 36.000 евра.
064/151-37-66, 064/49555-59. (204432)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан, дворишни, шири центар, све ново, хитно, 16.300 евра.
065/551-17-22. (СМС)
ПРОДАЈЕМ стан дворишни, шири центар, све ново, хитно, 16.300 евра.
065/551-17-22. (СМС)
ТРОСОБАН стан, Котеж 2,
продајем/мењам за мањи
стан, кућу. 063/771-15-68.
(202587)
НОВ СТАН, 65 м2, и гаража, Таковска. 063/342-220,
063/701-19-77. (202640)

СТРОГИ центар, 60 + 6 м2,
двострано орјентисан, без
посредника. 064/337-20-11.
ЦЕНТАР, двоипособан, 60
м2, сређен, тих, две терасе,
повољно. Тел. 066/409989.
ХИТНО продајем двособан
нов стан у центру Панчева.
063/263-025. (203015)
СТАН, 53 м2, Мајке Југовића 13, новоградња, употребна дозвола. 060/66105-79. (203213)
ТЕСЛА, трособан са ЦГ.
063/770-45-55, 331-079.
(203354)
ГАРСОЊЕРА 25 м2, Котеж
1, високо приземље, ЦГ,
телефон, подрум, 17.600.
Власник. 064/176-74-14.
(203419)
ТЕСЛА, двособан, 4/IV,
ЦГ, без лифта, сређен,
33.000.
066/954-33-05.
(203608)
ТРОСОБАН, 68 м2, Моше
Пијаде, две терасе, подрум,
32.000
евра.
064/128-91-70, 063/19434-94. (203692)
ПРОДАЈЕМ стан, колоније
Иве Курјачког, градска канализација,
42
м 2.
064/414-25-17. (203685)
НОВА Миса, 40 м2, 15.500,
55 м2, 21.000, хитно.
063/377-835. (203880)
ПРОДАЈЕМ стан од 32 м2,
Котеж 1, V спрат, без лифта.
060/070-80-84. (203732)
СТАН, Стрелиште, код
школе, 37 м2, II спрат, ЦГ.
063/890-97-53. (203109)
СТАН, Тесла, 45 + 3 тераса, једноипособан, II/4,
TA, реновиран, укњижен,
продајем. 064/617-53-66,
АГ „Економик”, нет, систем, за купце без провизије. (201979)
ПРОДАЈЕМ јефтино гарсоњеру на лепом месту у
Панчеву. Стан се може видети од 15. септембра, цена по договору. 063/86551-057. (203921)

ПЕПЕЉАРЕ, одличан двоипособан, 27.500; код Стоматолошког, сређен једноипособан, 18.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
( 2 0 3 7 7 3 )
СОДАРА, трособан, I,
41.500, једнособан, III,
22.500. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (203773)
СОДАРА, војне двоипособан, договор, двособан,
VII, 27.5000. „Лајф”, 317634,
061/662-91-48.
( 2 0 3 7 7 3 )
ТЕСЛА, новији, двоипособан и двособан, договор,
велики избор дворишних
станова. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (203773)
ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
једнособан, I спрат, ЦГ,
власник. 064/800-36-53.
(203939)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
приземље, ЦГ, телефон,
хитно,
30.000.
Тел.
063/326-925. (203973)
ПРОДАЈЕМ, Котеж 2, 64
м2, ЦГ, II спрат 40.000
евра, без посредника.
063/857-77-21. (203979)
ПРОДАЈЕМ стан, 80 м2, у
Стевана Шупљикца 127,
контакт 064/614-08-08.
(204013)
КОТЕЖ 1, једнособан, 35
м2, III, ЦГ, 19.500. „UnaDalli”, 064/255-87-50, 334090. (204008)
ТИП СТАНКО, једнособан
и комплетно сређен,
22.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188. (204008)
ТЕСЛА, једноипособан, 40
м2, VI, ЦГ, 23.000. „UnaDalli”, 064/255-87-50, 334090. (204008)
КОТЕЖ 2, двособан, 64 м2,
ЦГ, сређен, договор. „UnaDalli”, 064/255-87-50, 334090. (204008)
СОДАРА, двособан, 57 м2,
нижа спратност, сређен.
„UnaDalli”, 064/255-87-50,
334-090. (204008)
СОДАРА, жута фасадна
цигла, двоипособан, сређен. „UnaDalli”, 064/25587-50, 334-090. (204008)
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ПРОДАЈЕМ повољно реновиран стан, 40 м2. Тел.
686-51-10. (104106)
МИСА, сутерен, двориште
27, приземље 108, 50, поткровље 108, 25. 063/80503-76. (204116)
ПОВОЉНО продајем стан
од 50 м2, на Содари. Тел.
013/351-166. (204120)
ТЕСЛА, 52 м2, ТА, 26.00,
договор, 40 м2, 24.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(204098)
ТЕСЛА, трособан, 68 м2,
38.000; 72 м2, трособан,
39.000. „Гоца”, 063/89977-00. (204098)
ЦЕНТАР, 90 м2, трособан,
новија зграда, хитно,
43.000. „Гоца”, 063/89977-00. (204098)
ЦЕНТАР, 46 м2, 25.000,
двособан, 64 м2, двоипособан,
42.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (204098)

ЦЕНТАР, 100 м2, први,
75.000, трособан, 73 м2,
43.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (204008)
СТАН 84 м2, Котеж 2, VI
спрат, продајем/мењам за
мањи.
065/398-98-99.
(204027)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, насеље Стрелиште,
приземље. 064/281-77-61.
(204030)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двориште, гаража, укњижен.
064/938-41-99. (204035)

МИСА, 37 м2, једноипособан, 17.000, 47 м2, двособан,
20.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (204098)
КОТЕЖ 2, 38 м2, двоипособан, нов, 650 евра/кадрат.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(204098)
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МИСА, 30 м2, једнособан,
16.500, етажа 39.000. „Медиа”,315-703, 064/223-9920. (р)
ЦЕНТАР, 24 м2, једнособан,
18.000, двособан, 29.000.
„Медиа”,315-703, 064/22399-20. (р)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
IV, ЦГ, 30.000. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(204262)

КОТЕЖ 1, продајем двособан стан, 47 м2, Новосадска
6/10, 318-717. (204057)

ТЕСЛА, трособан, 72 м2, II,
ЦГ,
сређен,
42.000.
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01. (204262)

СТРОГИ центар, двособан,
62 м2, ЦГ, VIII, тераса,
40.000. „Мустанг”, 062/226901. (204209)
ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
ТА, тераса, 25.000. „Мустанг”,
062/226-901.
(204209)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 71
м2, II, леп, ЦГ, 34.000. „Мустанг”, 331-341, 062/226901. (204209)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, I, ТА, 24.000. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901.
(204209)
СТРЕЛИШТЕ, перфектан,
двоипособан, I, ЦГ, 57 м2,
35.000. „Мустанг”, 062/226901. (204209)
ХИТНО продајем стан, 54
м2, II спрат, ТА. 063/161-9739. (204120)

СОДАРА, 62 м2, двоипособан, 37.000, 56 м2, двоипособан, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (204098)

СТРЕЛИШТЕ,
продајем
стан, ВП, ЦГ, тераса и подрум.
064/066-78-43.
(204230)

СОДАРА, 40 м2, једноипособан, 21.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (204098)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
80 м2, три терасе, ЦГ, без
улагања, власник, повољно.
060/861-83-06. (204234)

ЦЕНТАР, гарсоњера лепа,
18 м2, 14.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (204098)

ЦЕНТАР, гарсоњера, поред Музеја, 23 м2, III, ТА,
подрум, 20.000, договор.
064/206-55-74, 362-027.
(204258)
СТРЕЛИШТЕ, хитно гарсоњера, 21 м2, VIII, ЦГ, тераса, 12.000. 064/206-5574, 362-027. (204258)
ПРОДАЈЕМ
дворишни
стан, 27 м2, на Содари,
укњижен. Тел. 060/433-1757. (204270)
ЦЕНТАР, двособан, ЦГ,
лифт, II, екстра, може бити трособан, власник.
064/188-42-64. (204272)
СТАН на продају, договор.
064/130-27-34. (204273)
ПРОДАЈЕМ трособан стан
на Содари, 74 м2, I спрат,
ЦГ.
064/616-47-67.
(203276)

СТАН 57 м2, 115 м2, код
„Авива”, реновирани, власник. Тел. 063/109-78-88.
(204403)

ЦЕНТАР, реновиран двособан, 52 м2, III, 40.000.
„Кров”,
060/683-10-64,
рег. 398. (204142)

ЦЕНТАР, једнособан, 32,
22.000, улично, 35, 11.000.
„Јанковић”,
348-025.
(204281)

КОТЕЖ 2, лукс једноипособан, 49 м2, VI, 31.000;
двособан, 52 м2, I, 36.000.
„Кров”,
060/683-10-64,
рег. 398. (204142)

КОТЕЖ 1, двособан, 59,
31.000, Котеж 2, двособан,
59, 30.000. „Јанковић”,
348-025. (204281)

ЈЕДНОСОБАН, I спрат,
зграда близу центра, укњижен, леп. 013/681-235,
063/890-90-66. (203149)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55, 27.000, двоипособан,
55, 32.000. „Јанковић”,
348-025. (204281)

НА ПРОДАЈУ стан у центру од 45 м2, с грејањем.
069/217-28-60. (207159)

ОДЛИЧАН двособан, 50
м2, Котеж 1, први спрат,
ЦГ, власник, повољно.
064/323-91-93. (204234)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
у центру, 55 м2, II спрат,
ЕТ грејање, сређен. Тел.
064/528-32-10. (204175)

ТРОИПОСОБАН, I спрат,
гипсани радови, 81 + 6 м2,
Котеж 2, продјем/мењам
за
мањи.
345-534,
064/246-05-71. (204183)
ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж 2, 48 + 6 м2, одмах усељив, ВП, повољно. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(204183)
ТРОСОБАН, Содара, ТА,
64 м2, ВП, реновиран, продаја, замена. „Дива”, 345534,
064/246-05-71.
(204183)
ДВОИПОСОБАН, ЦГ, Тесла, 68 + 8 м2, одмах усељив и Котеж 2, двоипособан, 40.000. „Дива”, 345534,
064/246-05-71.
(204183)
ПРОДАЈЕМ укњижен стан
у центру града, преко пута
цркве с два торња, 44 м2,
цена 32.000 евра. Тел.
064/129-73-46, без посредника. (304123)
ПРОДАЈЕМ двособан стан,
52 м2, Тесла, IV спрат,
26.000, договор или мењам за локал у ширем центру, уз доплату власнику
стана. 061/132-11-18.
СОДАРА, комфоран двособан стан, 64 м2, II спрат, ЦГ,
38.000. Могућ договор.
064/565-11-36, (204102)

НОВА Миса, трособан, I,
72 м2, ЦГ, 36.000. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (204283)
БЕЗ икаквог улагања 2.0,
комфоран, II, близу центра.
064/376-80-83.
(204412)

СТРОГИ центар, двоипособан, 61 м2, V, ЦГ, 43.000.
„Кров”,
060/683-10-64,
рег. 398. (204142)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 12
м2, плус спаваћи део галерија за 8.500. 063/847-4162. (204715)
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СТРЕЛИШТЕ, 80 м2, трособан, хитно, 35.000, 55
м2, двособан, 33.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(204098)
КОТЕЖ 1, 60 м2, двоипособан, 35.000, 60 м2, двособан, I, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (204098)
ПОТРЕБНИ станови, све
локације, брза реализација. „Гоца 013”, 063/899-7700. (204098)

ПРОДАЈЕМ стан, 69, 22
м2, Стрелиште, отплата на
рате, власник. 065/251-1262, 064/424-70-61. (20423)
ПРОДАЈЕМ трособан стан,
55 м2, II, TA, 7. јули. Тел.
064/423-69-35. (204236)
ШИРИ центар, новоградња, једнособан, 32 м2, ВП,
ЕГ,
22.000,
договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (204262)

КОЕЖ 2, 50 м , једноипособан, 25.000, трособан
80,
55.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (204098)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2,
ВП, ТА, 25.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (204262)

ПРОДАЈЕМ прелеп стан
на Тесли. 064/550-82-40.
(204069)

СОДАРА, двособан, 54 м2,
I, ЦГ, сређен, 33.000, договор. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (204262)

2

ПРОДАЈЕМ једноиопособан стан, Котеж 2, 47 м2,
повољно. 063/844-39-44.
(204069)
КОТЕЖ 2, двособан, 51 м2,
приземље, укњижен, одмах усељив. 063/166-4348. (204071)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру на
Котежу 2, први спрат,
лифт.
063/224-528.
(204080)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 26 м2, Содара, цена
17.500 евра. 066/908-6049. (204081)

ШИРИ центар, двособан,
57 м2, II, TA, без улагања,
45.000, договор. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(204262)
СТРЕЛИШТЕ, већи двособан, 61 м2, IV, ЦГ, лифт,
34.000, договор. „Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(204262)
МИСА, једнособан, 40 м2,
II, ТА, усељив, 18.500.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (204262)

КОТЕЖ 1, ВПР, 57, ЦГ, велика тераса, укњижен,
29.500, замена. 064/26625-80. (204284)
КОТЕЖ 1, кружни ток, Радова зграда, I спрат, 57 м2,
повољно, хитно. 063/308793. (204297)

БЕОГРАД, Крњача код
„Метроа”, једноиопособан, 37 м2, I, ЕГ, 34.000.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (204381)
ЦЕНТАР, двособан, 57 м2,
X, ЦГ, 40.000; двоипособан, 65 м2, XII, ЦГ, 45.000.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (204381)
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
две терасе, 36.500. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (204381)
*
ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан или кућу с вашим
плодужитком, остајете у
стану.
061/324-40-85.
(204375)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, први спрат, 60 м2,
ЦГ, кружни ток. 069/25124-45,
013/251-24-45.
(204312)
СТАН на продају, нова
градња, централно грејање, 42 м2, Стрелиште.
060/365-16-79. (204332)
ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2
+ 17 м2 пословног простора,
центар,
36.000.
064/186-50-87. (204341)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
62 м2, нов паркет, столарија, купатило, власник.
064/260-05-34. (204308)
ПРОДАЈЕМ двоипособан,
68 м2, центар, II спрат, ЦГ,
ПВЦ столарија, две терасе,
клима.
013/319-014.
(204343)

СТАНОВИ
НОВА Миса, код цркве,
двособан комфоран, 72 м2.
063/760-22-83. (2044414)
КОТЕЖ 2, стан од 72 м2,
први спрат, на продају,
ЦГ, клима, ПВЦ столарија,
застакљена тераса, реновирано купатило, лакиран
паркет, нова кухиња. Контакт
063/313-844,
063/693-944. (ф)
ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту. Тел. 064/170-5710, 065/824-39-44. (4625)
ПРОДАЈЕМ нов стан, Тесла, IV, 52 м2, 16.000 евра.
062/160-94-76. (204431)
ПРОДАЈЕМ стан у центру,
51 м2, код америчких зграда, први спрат, 37.000
евра.
063/802-72-83.
(204372)
ТЕСЛА, двособан, ВПР,
ЦГ, с термо главама, гаража, 32.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(204381)

ТЕСЛА, једнособан, 32 м2,
22.000; двособан, 29.000.
„Медиа”,315-703,
064/223-99-20. (р)

СТРОГИ центар, двособан,
55 м2, ЦГ, III, 43.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (204262)

ПРОДАЈЕМ стан, Стрелиште, две собе, кухиња, трпезарија, купатило, тераса.
060/331-08-01.
(204383)

СТРЕЛИШЕ, 56 м2, двособан, 30.000; једнособан,
18.000. „Медиа”,315-703,
064/223-99-20. (р)

КОТЕЖ 2, једнособан, 42
м2, III, ЦГ, 26.000.
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (204262)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, ЦГ,
II, 33.000; трособан, ЦГ, III,
36.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (204381)

ПРОДАЈЕМ стан, 54 м2, у
Ослобођења, IV спрат,
35.000. 372-284. (204389)
ПРОДАЈЕМ 33 ара на старом Црепајачком путу и
7,5 ари на Јабучком путу.
063/122-07-49. (204391)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију или рушење.
064/218-15-72.
(1204322)

ПРОДАЈЕМ стан од 60 м2,
близу школе, обданишта,
Стрелиште, укњижен, повољно. Тел. 064/992-62-07.
(и)

ПЕНЗИОНЕРИ! купујем
стан или кућу с вашим плодоужитком, остајете у стану. 061/324-40-85. (204375)

КЕЈ, Војне згарде, двоипособан, ВПР, 61 м2, ЦГ,
32.000.
„Премиер”,
063/800-44-30. (204283)

КУПУЈЕМ двособан стан у
центру, ниже спратности.
063/847-41-62. (204425)

СОДАРА, једнособан, III,
ТА, 40 м2, 22.500. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (204283)
КОТЕЖ 1, двособан, III, 59
м2, ЦГ, усељив, 31.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (204283)
ТЕСЛА, двособан, III, 54
м2, ТА, две терасе, 28.500.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (204283)
ЦЕНТАР, једнособан, ЦГ,
приземље, 30 м2 стан, пословни простор. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (204283)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
I, 52 м2, ЦГ, усељив,
31.500. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(204283)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту. 060/034-13-61. (СМС)
ИЗДАЈЕМ нову гарсоњеру
у центру. Намештено.
063/313-005. (СМС)
ИЗДАЈЕМО собу, централно
грејање. Употреба кухиње,
купатила, 60 евра. Стрелиште. 062/829-16-28. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан на Содари,
80 квадрата, ненамештен,
Доситејева
13.
Тел.
063/650-062. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, ЦГ, полунамештен. 063/199-24-05.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Содари, 38 м2, ЦГ, намештен, опремљен, реновиран.
063/283-285.
(СМС)
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ИЗДАЈЕ се намештена соба, студенткињи или ученици, Котеж 2. Тел. 318321. (204107)
ШИРИ центар, једноипособан, намештен, дворишни, окречен, кабловска,
ТА пећ. 064/313-89-72.
(203111)
ЈЕДНОИПОСОБАН намештен стан, Котеж 2.
062/246-906. (204114)
ИЗДАЈЕМ стан, 41 м2, намештен, Стрелиште, преко
пута „Авив парка”. Тел.
060/031-78-54. (204118)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, 55 м2. Тел. 060/55117-20. (204011)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
нова Миса, полунамештен, засебан улаз, кабловска, ЦГ. 063/802-0504. (204012)
ИЗДАЈЕМ ненамештен,
двособан стан, ТА. Тел.
064/313-88-52. (204015)
ИЗДАЈЕМ
ненамештен
комфоран стан, 30 м2,
Стрелиште,
депозит.
013/251-96-03, 064/22667-31. (204626)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, комфоран,
57 м2, Стрелиште, пожељно војно лице. 066/209400. (204029)
ИЗДАЈЕМ двособан, реновиран, намештен стан, Котеж
2. 063/367-178. (204018)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у кући с намештеном кухињом, Панчево, Ж. Зрењанина 120-б. 063/725-2343. (204042)
СТАН двособан, ЦГ, V спрат,
код школе, Стрелиште.
065/439-88-47. (204046)
СТРОГИ центар, двособан
полунамештен, ТА, клима,
депозит 200 евра, станарина 100 евра, звати после 17
сати. 064/887-18-84, 378377. (204047)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли. 063/80559-36. (204049)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
кући, Стрелиште. 061/16264-42. (203982)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
преко пута Стоматолошког факултета. 064/14432-23. (СМС)
ИЗДАЈЕМ нов једнособан
стан, комплет намештен,
ЦГ, клима, интернет. 335807. (203472)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, ЦГ. 063/866-78-03.
(203507)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. 063/118-30-40.
(203890)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан дворишни стан, нова
Миса. 373-237.
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту.
063/729-07-74. (203540)
ИЗДАЈЕМ намештену собу, Содара, за ученике и
студенте. 064/439-40-89.
(203933)
ИЗДАЈЕМ стан, празан код
Аутобуске станице. 25213-66,
064/119-64-47.
(203919)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Стрелишту.
063/762-22-01. (203928)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
једноипособан стан на дуже, Котеж 2, ЦГ, мали трошкови. Тел. 064/180-2467. (203934)
КОТЕЖ 2, 61 вм, I спрат,
потпун комфор, намештен, клима, грејање, централно, на дуже време.
Тел.
013/311-647,
063/784-72-80. (203936)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Котежу 2, са ЦГ, у кући.
Сопствени улаз. 063/329309. (203938)
ИЗДАЈЕМ дворишне станове намештене + гарсоњера + празан стан, зграда
Стрелиште. 064/218-8345. (203944)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Содара, у Дунавској, трећи
спрат. 362-094, 060/14485-80. (203945)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан у кући, ЦГ.
Тел.
060/333-27-42.
(204048)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, 44 м2, 80 евра, клима,
кабловска, Котеж 2, Војвођански булевар. 251-6425,
069/251-64-25.
(203985)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на
Содари,
празан.
063/322-006. (204094)

ДВОИПОСОБАН стан мале квадратуре, ненамештен, ЦГ, клима, издајем.
063/738-40-63. (103989)

ДВОСОБАН стан за издавање.
064/145-47-48,
061/175-00-15. (204095)

ИЗДАЈЕМ дворишни трособан празан стан четворочланој
породици.
064/224-12-60. (203991)
ИЗДАЈЕМ двособан, зграда, намештен, полунамештен, Миса, Дом здравља.
Тел.
063/772-63-92.
(203993)
ИЗДАЈЕМ 51 м2, намештен, Котеж 2, ЦГ, приземље, на дуже. 063/836-1309. (203994)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Краљевића
Марка.
065/831-56-38. (203999)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен комфоран стн, у
згради, у центру Стрелишта, кабловска, интернет.
Тел.
063/878-40-52.
(203997)
ИЗДАЈЕМ празан, једнособан стан, ЦГ, Стрелиште.
063/193-63-98. (204145)

ИЗДАЈЕМ стан, Војловица,
Ул. Братства–јединства
116. Тел. 013/367-316.
(203959)

ЈЕДНОСОБАН намештен,
I спрат, леп, зграда близу
центра.
013/681-235,
063/890-90-60. (204144)

ЦЕНТАР, стан у кући за
ученице, издајем повољно.
343-390, 060/434-45-01.
(203981)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, полунамештен, звати после 14 сати.
063/843-39-70. (204128)
ИЗДАЈЕМ трособан стан у
центру.
063/708-13-05.
(204178)
ДВОСОБАН комплет намештен стан, Тесла, близу
„Авив парка”. 062/600-365,
064/482-18-14. (204100)

ИЗДАЈЕМ собу с употребом кухиње и купатила.
321-408. (204094)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило, издајем станарки у Иванову. 064/37294-71. (204208)
СТАН, издавање, Стрелиште, двособан, празан, ЦГ,
дуже време. 064/288-0123. (204200)
ИЗДАЈЕМ стан у кући, 45
м2, женским особама.
062/885-11-04. (104187)
ИЗДАЈЕМ стан с грејањем,
Миса. Тел. 064/320-85-37,
062/512-475. (204189)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на новој Миси, повољно.
Тел.
063/873-72-62.
(204191)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру Панчева. 063/74564-26. (204244)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру
у
Самачком.
063/154-22-74. (203903)
ИЗДАЈЕМ једнособан, 35
м2, ненамештен стан, Маргита,
Матије
Гупца.
060/370-03-37. (204250)

КОТЕЖ 1, примам на стан
два ученика, ученице. 318717. (204057)

НАМЕШТЕН стан, 42 м2,
издајем, кабловска, инернет, центар. 061/689-8622. (204248)

ИЗДАЈЕМ
ненамештен
једноипособан стан, Котеж 1, на дуже. Тел.
063/754-01-01. (204068)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
38 м2, III, ЦГ, празан, 90
евра. 064/348-05-68, „Перфект”. (204282)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
у близини Народне баште.
064/217-51-89. (2041246)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у строгом центру, интернет, кабловска.
Тел.
064/178-42-42.
(204289)

ТЕСЛА, центар, једноипособан, ТА, клима, IV
спрат,
полунамештен.
064/271-65-23. (204070)
ИЗДАЈЕ се мања кућа с
двориштем, засебан улаз.
Тел.
060/448-08-80.
(204073)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
за самца с употребом купатила. 371-262. (204075)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру и локал са централним грејањем.
064/169-72-17.
(204076)
ИЗДАЈЕМ кућу мању, намештену, брачном пару
или двема самицама.
064/986-21-74. (204083)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан.
069/132-27-09. (204085)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
57 м2, Котеж 1, код „Фабега”, 130 евра. 063/779-4414. (204090)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
45 м2, код Калемегдана,
Београд, ВП, ТА, телефон,
кабловска, клима. Тел.
013/251-01-65. (204089)
ИЗДАЈЕМ трособан ненамештен стан, Котеж 2, I
спрат,
уз
депозит.
062/213-487. (204201)

СТАН код школе „Свети
Сава” на Миси и у центру.
068/412-61-43. (103254)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештену, близу аутобуски,
преко пута Болнице, грејање. 064/477-28-27. (и)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Стрелиште,
центар, депозит. 064/13144-67. (204256)
ИЗДАЈЕМ стан за самце,
на новој Миси, близу „беовоза”, посебан улаз. Предност војним лицима, студенти.
064/207-19-88.
(204260)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, 95 евра.
060/030-11-62. (204261)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан у строгом центру за
једну, евентуално две особе. 013/370-565, 063/617190. (104265)
ИЗДАЈЕМ ненамештен,
двособан стан у центру
Стрелишта и на Кудељарском насипу. 064/124-4815. (204282)
МАКСИМА Горког, трособан намештен, 60 м2, II,
ЕГ. 064/348-05-68, „Перфект”. (204282)

ИЗДАЈЕМ кућу, Старчево,
100 м2, центрлано грејање,
10 ари плаца. 064/214-3241. (204294)
ИЗДАЈЕМ кућу у Качареву, са 11 ари плаца, ненамештену. 064/300-40-01.
(104286)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Стрелиште, ПВЦ столарија, ламинати, ЦГ, клима,
кабловска, интернет, телефон, гаража. 060/886-7529. (204299)
ИЗДАЈЕМ станове у центру града. Контакт. Контакт
063/693-944,
063/313-844. (ф)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру града, поптуно
опремљену, свеже окречену, 90 евра + депозит.
060/040-23-23. (204416)
ДВОСОБАН
намештен
стан, Моше Пијаде, код
моста, усељив од 15. септембра 2015, с гаражом.
013/346-938. (204421)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен стан, 140 евра.
064/932-60-79. (204427)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Котежу 2, 58 м2.
064/288-01-60. (104428)
ИЗДАЈЕМ стан, Светог Саве, новоградња, 80 м2, намештен,
200
евра.
066/205-696. (204430)
ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан, Котеж 1.
Тел.
063/362-370.
(204434)
ИЗДАЈЕМ празан трособан стан, у новијој кући.
064/130-36-02. (204377)
ГАРСОЊЕРА за издавање
или продају, центар, четврти спрат, комплетно
намештена, 80 евра, депозит.
060/031-70-77.
(204378)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
намештен, ТА грејање, 50
м 2.
065/665-75-10.
(204441)
НАМЕШТЕНА гарсоњера
за самца или самицу.
064/866-21-13. (204351)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли са ЦГ.
064/280-60-36. (204321)
СТАН, двособан, намештен, празан, приземље,
кућа, близу школа, пијаца.
061/225-16-43. (204327)
ИЗДАЈЕМ стамбено-пословни простор у Панчеву.
066/110-870. (204315)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. 060/888-83-53.
(204320)

Четвртак, 3. септембар 2015.

ОГЛАСИ

ПИВНИЦИ „Тасина механа” потребне конобарице,
одлични услови рада, свакодневна исплата, Плата
од 30.000 до 50.000 динара.
063/708-33-72.
(104418)
ПРОДАВАЦ у киоску кокица потребан. Личне податке писане ћирилицом и
контакт телефон доставити на поштански фах. 29,
Панчево. (204426)

ИЗДАЈЕМ мањи дворишни
стан, полунамештен, Содара, за самца, самицу.
061/287-37-97. (204325)
2

ЦЕНТАР, двособан, 55 м ,
централно грејање, клима,
ненамештен. 069/606-630.
(204331)
ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан у кући.
062/186-14-03, 063/70718-75. (204333)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
ненамештен, центар, 68
м2, реновиран, ЦГ, клима,
две терасе, 150 евра + депозит.
064/238-16-84.
(204343)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Содари,
ЦГ, 80 евра. Звати после
17 сати. 064/111-08-68.
(204304)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. 069/51415-22, 062/831-27-41, 25141-52. (204305)
ИЗДАЈЕМ мањи дворишни
стан.
Тел.
355-815,
062/887-17-55. (204352)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
60 м2, на Стрелишту, центар, ЦГ, клима, други
спрат.
064/180-01-48,
011/274-80-23. (204360)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал, 30 квадрата, аутобуска, излог,
тенда, рефлектори, тоалет,
клима.
062/120-29-92.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ локал 65 м2,
Браће Јовановић, Котеж,
реновиран,
плочице.
065/551-17-22. (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач”, на првом
спрату.
064/370-79-47.
(202550)
ЛОКАЛ издајем/продајем,
може за друге услуге, пијаца Стрелиште. 063/240784. (202658)

ИЗДАЈЕ се магацин, 360
м2, повољно, до 16 сати.
013/343-652, после 16 сати,
063/823-07-68.
(203946)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
70 м2, магацин, два тоалета, паркинг. 066/345-009.
(203967)
ЦЕНТАР, пословни простор, 120 м2, 150 евра. Пеђа, 063/217-194. (203968)
2

ИЗДАЈЕМ локал, 25 м ,
стадион, 70 евра. 063/354221. (203979)
2

ЛОКАЛ, 23 м , издајем,
Лава Толстоја, близу пијаце, телефон, грејање. 333058. (204039)
ИЗДАЈЕМ локал у ужем
центру града. 066/120019, Александар. (204043)
ИЗДАЈЕМ локал, прометна локација, код пијаце и
три школе. 060/351-03-56.
(204429)
СТРЕЛИШТЕ, центар, издајем локал, В. Влаховића,
нов, повољно. 064/951-6522. (204424)

ПОВОЉНО продајем киоск на главној аутобуској
станици, све намене.
061/156-26-00. (204134)
ИЗДАЈЕМ локал у срогом
центру града, површине
200 м2, паркинг испред локала. Информације на тел.
064/640-32-80, 069/25519-62. (204318)
ПРОДАЈЕ се локал 25 м2, у
Зеленој пијаци, 17.000.
„Кров”,
060/683-10-64,
рег. 398
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева. 060/33352-60. (204147)
ПРОДАЈЕМ/мењам локале од 39 и 81 км, на Стрелишту за стан. Тел.
064/267-71-74. (204171)
2

ИЗДАЈЕМ локал 40 м , у
центру, Б. Јовановић 17.
064/850-70-69. (204175)
ИЗДАЈЕМ локал преко пута Болнице. 069/455-7187. (204186)
ХИТНО, локал, гарсоњера,
строги центар. Тел. 310251. (204182)

ИЗДАЈЕМ локал на улазу у
Зелену пијацу. Повољно.
064/942-89-29. (204435)

ИЗДАЈЕМ у центру локал,
50 м2 и магацин 47 м2.
061/249-04-26. (204090)

КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2,
Његошева 1-а, продајем
повољно.
063/250-971.
(204430)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (204264)

ПОВОЉНО продајем канцеларију од 16 м2, у Његошевој 1-а. 063/700-10-91.
(204430)
ИЗДАЈЕМ локал, плато поред Зелене пиајце, 50 евра
месечно. 063/876-10-43.
(204409)
ПРОДАЈЕМ локал на
Стрелишту. 066/352-080.
(204388)
ЛОКАЛ за издавање 21 м2,
поред школе „Браће Јовановић”. Тел. 333-811.
(204217)

ИЗДАЈЕМ локал два нивоа, 130 м2, бивша пекара
„Тара”, Војводе Р. Путника
29. 063/278-250.
2

ИЗДАЈЕМ локале 12 м и
25 м2, у дворишту Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250.

ПОТРЕБНА млађа женска
особа за рад у пицерији,
продаја
и
припрема.
063/876-48-79. (204429)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице. Доћи лично од 18 до 20 сати.
(0204387)
ПОТРЕБАН пекар с искуством. Тел. 064/122-21-56.
(1204380)
ПОТРЕБНА жена с искуством за чување полупокретне жене, прање, кување, итд, три пута дневно,
по сат времена. Плаћање
по договору. тел. 063/80279-07. (204311)
ПОТРЕБНА шнајдерка,
рад пар дана у току недеље, Панчево. 064/111-2256. (204319)
ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама с искуством,
услови одлични. 064/98177-65. (204340)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у кафани у близини пијаце.
064/685-53-56.
(204353)
ПОТРЕБНИ физички радници. Тел. 064/949-92-72.
(2043019)
ПОТРЕБАН пекар за сомуне и пециво и продавачица
са искуством. 064/120-0941. (204355)
ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у
кладионици.
Тел.
062/881-85-01. (204371)
ПОТРЕБНА медицинска
сестра или козметичарка с
искуством, за рад у продавници козметике у Београду.
013/334-217,
060/363-66-05. (204228)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, у дворишту,
Војводе Радомира Путника 29. 063/278-250.

ПОТРЕБНИ возачи Ц, Е
категорије, за превоз житарица , искључиво са искуством. Тел. 060/033-5610. (204233)

ИЗДАЈЕМ више канцеларијских простора, АМЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари, пожељно да поседује возачку дозволу.
062/404-144. (204180)

ИЗДАЈЕМ радионицу 120
м2 и технички преглед
АМЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278250. (202648)

ПОТРЕБАН пекар и посластичар.
062/404-144.
(104180)

ХИТНО повољно продајем
локал 25 м2, у Панчеву.
063/263-025. (203015)

ПРОДАЈЕМ два локала, 40
и 18 м2, заједно или појединачно, власник, 1/1,
строги центар. 064/12457-02. (204192)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
повољно. 062/813-82-24.
(202842)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ З.
Јовина, 24 м2, повољно.
063/853-93-29. (204126)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
Милоша Обреновића 31,
зграда преко пута „Плинаре”. 063/278-250.

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци, локација одлична.
063/748-52-50,
013/615-298. (203626)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ нове
хале (720 + 800 м2) с пословним делом код Млекаре,
Панчево.
063/240-815,
013/314-966. (204131)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
Милоша Обреновића 11.
Тел.
013/210-27-05,
065/461-11-46, 060/03215-98. (204358)
ИЗДАЈЕМ пословни простор, центар 18 + 10 м2.
062/345-958. (204346)

ПОСАО
ПОНУДА

АУТО-СЕРВИС, потребни
радници, варење, фарбање, полирање аутомобила.
066/908-66-58. (203992)
ПОТРЕБНИ продавци на
терену, исплата дневно.
062/825-27-25. (204019)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)
ДИМНИЧАР,
чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(202586)

ПОВОЉАН
сервис
и
уградња свих типова клима уређаја. Александар.
064/342-68-42. (203386)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде,
канализације, кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (203411)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (203470)

ДУБИНСКО прање намештаја, аутомобила, машинско прање тепиха. Наташа, 361-474, 060/36147-41. (203920)
МАТЕМАТИКА, часови
(ђаци, студенти), искусна
дипломирана професорка,
математике.
343-370.
(203927)
РУШЕЊЕ кућа, изношење
шута, ствари, чишћење подрума, дворишта, копање.
061/623-52-63. (203926)
ЧИШЋЕЊЕ плацева, подрума, рушења, одношење
ствари, кошење, обарање
стабла.
061/132-42-75.
(203971)

КАО учитељица и психолог с искуством помажем
основцима, I-IV разреда,
посебно код проблема у
учењу.
069/270-89-40.
(203723)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у цвећари, с искуством.
063/449-798. (204022)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/283-6641, 064/317-10-05. „Саша”.
(204135)

ПОТРЕБНЕ раднице у кафићу „Петица-мачак”, Немањина 8, код Аутобуске,
064/997-79-09. (46259)

ДИПЛОМИРАНА неговатељица, продужена медицинска помоћ, у кућним условима. 063/835-40-32. (СМС)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
пријемни, месечно плаћање, професор. Центар.
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (203751)
РЕЛАКС масажа за жене,
звати од 15 до 22 сата. Тел.
062/518-249, Сенка Бојић.
(204040)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано,
повољно.
063/318-780. (204386)
ТРАЖИМ посао, професионална, релакс и шијацу
масажа. Тамара, 064/15158-88. (8204237)

ЧУВАЛА бих дете, старију
особу, помоћ у кући.
063/864-77-64. (203536)

ПОТРЕБНЕ искусне раднице за шивење на индустријским
машинама.
060/738-69-43. (104266)

МОЛЕРСКО-гипсани фасадерски радови по систему кључ у руке. 063/206912. (СМС)

*

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
065/334-23-38. (203762)

ОБАРАЊЕ стабала, кошење траве, чишћење тавана,
подрума, ископи, бетонирања.
060/035-47-40.
(203971)

ВЛАГА! Решите се влаге у
зидовима. Машинско сечење зидова. Постављање
изолације. Трајно решење
против
влаге!
Тел.
062/427-624. (СМС)

РОЛЕТНЕ,
комарници,
АЛУ и ПВЦ столарија,
уграђујем,
поправљам.
063/820-70-39. (204014)

МОЛЕРСКИ радови, Миша, Падина. 063/746-7758, 668-100. (203530)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац”, потребне раднице у кухињи и за роштиљом.
063/897-55-04.
(3204157)

ПОСАО

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (203974)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета.
013/602-701,
064/341-79-60. (203520)

ПОТРЕБНА конобарица у
кафани. Тел. 063/525-115.
(204151)

ПОТРЕБАН помоћни радник грађевиснком лимару.
Рад на висини. 064/90339-23. (204278)

МАЈСТОР Жељко, изводимо
грађевинске радове, преграђивање и спуштени плафони (ригипс), молерај, демит
фасаде и бавалит, фарбање
столарије, врата, прозора и
радијатора. 061/614-86-32.
(204001)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, квалитетно и повољно. Мајстори из Ковачице.
060/660-86-00.
(203501)

МОЛЕРАЈ, зидање, браварија,
сечење
дрвета.
064/195-31-80, 063/83156-86. (203948)

ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНА шивара с индустријским машинама за
услужно шивење дечје гардеробе. Доносим посао целе године, моје кројење.
064/275-72-00. (203062)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, адаптације, замене,
поправке.
331-657,
064/495-77-59, 063/77718-21. (203965)
ФИЗИКАЛАЦ, радимо све
врсте физичких послова,
рушимо куће, чистимо таване, подруме, разбијање
бетона, крчење дворишта,
плацева. 061/293-39-36.
(203969)
СЕЛИДБЕ комби по граду
и ван. 062/856-64-94.
(203970)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије,
пензионерима
попуст.
013/235-78-82, 065/55781-42. (203970)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, разбијање бетона, кошење
траве, обарање стабала,
итд.
064/122-69-78.
(203971)

СПРЕМАМ, пеглам, веома
повољно и уредно. Тел.
062/314-680. (204418)
ВРШИМ услугу оштрења
ножева. 060/310-09-30.
(204395)
СЕРВИСИРАЊЕ, допуна и
уградња климе, повољно.
064/520-48-80. (204401)
СПРЕМАЊЕ станова и кување,
повољно.
Тел.
061/807-62-99. (204410)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис,
повољно, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (204405)
МАСАЖА, релакс, парцијална, смс. Тел. 062/81717-31. (104361)
КОШЕЊЕ, крчење, сечење
дрвећа, вађење пањева, сејање траве, фрезирање.
062/826-64-38. (204334)
КРЕЧЕЊЕ,
глетовање,
фарбање столарије, чисто,
педантно,
повољно.
061/288-20-19. (204367)
ПОПРАВКА кровова, зидање, малтерисање, фасаде.
064/866-25-76,
066/944-55-90. (1204218)
КЛИМЕ, уградња, сервис,
порпавка с гаранцијом.
013/366-006, 063/248-734.
(204219)
ЗАМРЗИВАЧЕ, фрижидере, климе, поправљам с гаранцијом и купујем неисправне.
063/248-734,
013/366-006. (204219)
ПЕДИКИР, бесплатан долазак на позив на вашу
адресу.
060/366-00-63,
013/366-006. (204219)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 013/351073, 064/157-20-03. (204221)
ПРЕВОЗ ствари и робе,
комбијем или пик-апом.
065/440-97-00, 061/62614-50. (204221)
СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар робе, селидбе, сечење, цепање дрва, кошење, копање, чишћење тавана, шупа, подрума и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-9700. (204221)

ФИЗИОТЕРАПЕУТ тражи
посао, физикална терапија, Панчево и околина.
061/279-66-08. (204129)
ДИПЛОМИРАНИ педагог
тражи посао, помоћ при
учењу од I до VII разреда,
060/182-33-44. (204139)
ЧУВАЛА бих старију баку.
064/125-66-47. (204185)
СПРЕМАЊЕ станова, кућа, пословног простора.
061/366-65-65, 013/25128-97. (204158)
ЧИСТИЛА бих станове, куће, пословне просторе,
гледала стара лица, пеглам, кувам, имам искуство, сваки договор важи.
066/910-01-34. (204115)
ШАМОТИРАМ све шпорете за ложење, пећи, чистим
каљеве
пећи.
064/437-64-33. (1204096)
ПОПРАВКЕ, столарија,
браварија,
санитарије,
монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (204058)
ОЗБИЉНА жена спрема
канцеларије, зграде, ординацију, кафиће, пеглање.
063/430-409. (204087)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фарбање столарије, чисто, повољно, квалитетно. 063/86467-16. Влада. (204086)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41,
062/156-02-07,
064/317-10-05. „Скочко”.
(204182)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и
нега болесника. 063/73759-60. (204163)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (204267)
БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, врата, капије, терасе,
израда и од прохрома, врло
повољно. Тел. 060/140-5444, Дуле. (204268)
МЛАДА и одговорна жена
врши услуге чишћења станова, кућа, пословног простора, помоћ старијим лицима, свакодневно кување, договор. 064/929-1946. (204278)
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СЕЛИДБЕ на свим дестинацијама, екипа радника,
превоз, одвозимо непотребне ствари, чистимо
подруме. 063/731-77-67,
064/280-30-16, 013/23677-34, Владимир. (204025)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 062/15602-07,
064/317-10-05.
„Скочко” (204229)

ALM Nonwoven MAnufacturing d. o. o.
je italijansko-srpska tekstilna kompanija koja se bavi proizvodnjom zaštitne odeće za jednokratnu upotrebu.
Zbog proširenja našeg tima, u potrazi smo za kandidatom
na poziciji:

Office Manager – prevodilac

ОДВОЗ шута, земље, непотребних ствари, кипером,
рушење мањих објеката.
064/144-88-44. (ф)

Lokacija: Pančevo
Opis posla:

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара,
с пик-апом, комбијима,
камионима, екипа радника, монтирање, демонтирање, паковање ствари, кутије за паковање, фолија
за заштиту намештаја, селите се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-bor i s . s e r . r s . (F)
СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пикап, комби
1,5 т, камиони 3–7 т, утоварна рампа, са радницима или без њих, гаранција
за безбедност вашег намештаја, могућност складиштења ствари. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-bor i s . s e r . r s . (F)
ЕНГЛЕСКИ свим узрстима, долазим, јефтино, двадесет једну годину искуства.
013/251-78-97,
063/782-51-48. (204290)

KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле мањим и већим камионима.
063/218-894, 013/258-0400.

СПРЕМАМ чистим куће и
станове, ако вам треба позовите.
064/278-71-20.
(204105)

УСЛУГЕ

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

ПОПРАВЉАМ пећи, крека
весо, алфа камине, шпорете, ватростално стакло.
064/235-56-04. (СМС)

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

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. (185558)

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м ), ископ великим и мини-багерима, подрума, темеља, канала, канализационих прикључака, септичких јама, с одвозом.

KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм, разбијање бетона свих величина и
дебљина. Жарка Зрењанина
68.
063/218-894,
013/258-04-00.
KIZZA – изнајмљивање камиона с корпом за рад на
висини до 23 метра, сечење и резање стабала и грања. 063/218-894.
РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона с одвозом шута или
без њега. 064/648-24-47,
Горан.
ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе, комбијем, цена
по договору. 064/147-1477, 013/311-514. (202168)
ИЗДАВАЊЕ рамовске скеле с превозом или без њега
и с монтирањем или без
њега. До 100 м2 на дан – 10
евра, до 200 м2 – 20 евра.
064/648-24-47

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром,
утовар и истовар виљушкаром, ископ багерима,
изнајмљивање возила с
корпом за рад на висини.
064/648-24-50.
СЗР „МАКИ” постављање,
хобловање, полирање и лакирање. Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82,
063/865-45-31. (203021)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (192865)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја. Мики Тибор. 25830-62,
065/329-49-07.
(203644)
ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
шут, утовар. 063/246-368.
(203330)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700 динара,
услуга селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т, камионима 3, 5 и 7 т, са радницима
или без њих, у свим правцима, плаћање могуће чековима, 100 дана и преко
рачуна. Борис, 013/352236,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-bor i s . s e r . r s . (F)
СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа
радника, све по вашој жељи, за фирме специјални
попусти, бесплатан долазак и процена посла од 00
до 24 сата, за вас радимо и
недељом. Изаберите најбоље. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-bor i s . s e r . r s . (F)

– Part-time posao za osobu s odličnim znanjem italijanskog jezika koji će obavljati administrativno-prevodilačke
poslove.
Prijave i biografije slati na e-mail adresu: jelenailijevski@incloud.com ili po[tom na: ALM Nonwoven Manufacturing, Jabučki put 54, Pančevo.
(Ф-1561)

На основу Статута града Панчева и у складу с Одлуком
о буџету града Панчева за 2015. годину, градоначелник
града Панчева расписује

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА–МАНИФЕСТАЦИЈА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
Право учешћа: регистрована удружења грађана с
територије града Панчева која се у оквиру активности
дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите
животне средине.
Све неопходне информације у вези с условима за
пријављивање на овај Конкурс о критеријумима за доделу средстава, о начинима вредновања пројеката, као
и пријавни образац, налазе се на сајту града Панчева:
http://www.pancevo.rs/Konkursi_Gradske_uprave-219-1.
Достављање пријава: у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Панчевац“.
Контакт телефон: 013/308-769 или 013/308-830, локал 769.
Предлоге пројеката доставити у Услужном центру
града Панчева, у затвореној коверти с назнаком:
Пријава
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
Град Панчево
Трг краља Петра I, бр. 2–4
26.000 Панчево
Секретаријат за заштиту животне средине
Комисија за вредновање пројеката
у области заштите животне средине
НЕ ОТВАРАТИ!
(Ф-1560)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (203947)
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, израда и
монтирање ограда, надстрешница, застакљивање
тераса.
062/816-33-84.
(203957)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, адаптације, замена, поправке, одмах. 331-657, 063/777-1821,
064/495-77-95.
(203965)
СЕРВИС телевизора, ауторадија, осталих електроуређаја, електричар, аутоелектричар, уградња ауторадија. Дејан, 063/800-0196. (203986)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(204009)
ТВ СЕРВИС „Плус”, поправка телевизора, монитора, даљинских. Д. Туцовића 28. 353-463. (204003)
ОДГУШЕЊЕ одвода и канализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”. 062/532346. (204021)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са радницима или без
њих. Најповољније Иван.
063/107-78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално,
екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66. (ф)
ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и пастом,
нов метод, без прскања.
Славиша, 062/182-74-50.
(201895)
РОЛО НАЈ вам нуди поправку, уградњу ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина,
роло-врата (челичних, заштитних), тенди. Ми смо
најквалитетнији, најјефтинији, с највећом гаранцијом. Проверите. 013/344594, 063/894-21-80.
КОМБИ превоз робе и селидбе,
најповољније.
064/260-00-40.
Раша.
(204355)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде, гипс, повољно, пензионерима попуст.
061/626-54-06.
ТЕПИХ сервис, прање тепиха, мебла, унутрашњост аутомобила, превоз бесплатан. 066/333-557. (204375)
СЕЛИДБЕ „Неша”, комби,
камион, услужно монтирање, демонтирање, радници, тура у Панчеву од
1.000 динара. 064/196-0937. (204207)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, батерија,
вентила, санитарије, све за
воду, 0–24 сата, нон-стоп,
пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-4463, 063/811-74-89. (204222)

МОЛЕРСКО-фасадерски,
гипсани радови, постављање ламината, керамике,
проверите. 062/816-66-78.
(204348)
РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери, тракасте, римске,
панелне, роло, зебра завесе, хармо-врата, туш-кабине, комарници, тенде, роло-заштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/816-2098. (204130)
ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”,
поправља
веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
бојлере, шпорете, електроинсталације. 060/180-02-83,
013/251-28-97. (204158)
КИРБИ, дубинско усисавање и прање намештаја, перионица „Гоша”. 064/33849-78.

Четвртак, 3. септембар 2015.
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У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04 и
36/09)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, ламинат, најповољније у граду.
Проверите, 061/141-38-02,
063/160-36-15. (204162)
ПРОФИ СЕРВИС „Гиле”,
сервис компјутера, поправка компјутера, теренска служба на територји
Панчева. 060/526-07-84.
(204072)
ПЕРФЕКТ, фасада, зидање, кровови, глетовање,
кречење, ламинати, керамика. 063/122-14-39.
ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
шут, утовар. 063/246-368.
(203330)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи рушење објеката,
одвоз шута с утоваром.
063/246-368. (204113)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи темеља, подрума,
одвоз шута с утоваром.
063/771-55-44. (204113)
КОМБИ превоз робе и селидбе, грађевински материја,
шут.
Слободан.
064/348-00-08, 062/85036-58. (204298)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерије и санитарије, прикључак водомера и главне канализације, све за воду,
пензионерима екстра попуст. од 0 до 24 сата, нонстоп, долазим одмах,
013/235-39-21, 064/29045-09, 061/348-20-00.
ПРЕВОЗИМ мањим кипеором повољно грађевински материјал, песак,
шљунак, сејанац, селидбе,
одвозим шут. 064/354-6994. (2304243)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, поправљамо квалитетно с гаранцијом.
„Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
КЛИМЕ свих типова и
произвођача, поправљамо
и сервисирамо и уграђујемо с овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
ЛИМАРСКИ радови, олуци, окапнице, лајсне, кровопокривачки радови, санације цурења, преправке
кровова, термо и хидроизолација, долазак не наплаћујемо. Најјефтиније.
064/903-39-23. (204278)
РОЛЕТНАР, ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери,
тракасте завесе, плисе комарници,
хармо-врата,
уградња,
поправка.
063/208-017. (204285)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на жи-

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на жи-

вотну средину („Сл. гласник РС” број 135/2004 и 36/09)

вотну средину („Сл. гласник РС” број 135/2004 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИјАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАЗНО

ТРАЖИМ жену, слободну,
за дружење и ради брака,
од 55 до 70 година, ја сам у
пензији, удовац. 060/67133-68. (203915)
ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство ОШ „Јован Јовановић Змај”, на име Вехио Сеферагић. (203961)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску годишњу
карту издату од АТП-а на
име Ранка Свирчева.
(203951)
РАЗВЕДЕН, 56 година,
пристојног изгледа, из
Панчева, тражи жену ради
дружења, могућ брак.
063/326-925. (203973)
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску карту издату од АТП-а, на име
Зора Аврамов. (204307)
ЧУВАЛА бих полупокретну, покретну особу, кување, спремање. 062/826-0799. (204408)

СВЕДОЦИ, јавите се на телефон 061/562-24-509 ко
је видео кад сам пала у аутобусу на релацији Панчео-Опово, у 11 сати, десило се 8. маја 2015.
(204365)
МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
(204239)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
веш-машину, угаону гарнитуру, тросед, трпезаријски сто, четири столице,
очувано, старо две године.
064/319-25-89. (204179)
ПРОДАЈЕМ
комплетно
опремљен, разрађен фризерско-козметички салон
у Панчеву, у самом центру
града, постоји од 1. априла
2007, године, до дан-данас, на истој локацији. Све
информације 064/319-2589. (204179)

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИјАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта „Telenor” d. o. o. Омладинских
бригада 90, Нови Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за
Пројекaт базне станице мобилне телефоније „Панчево
13” на катастарској парцели бр. 16042 к. о. Панчево,
Улица Вељка Влаховића бр. 22, на територији града
Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта може се извршити у периоду од 3. до 14 септембра 2015, радним данима од 10 до 14 сати, у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине,
Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.

Носилац пројекта „Telenor” d. o. o., Омладинских
бригада 90, Нови Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за
Појекaт базне станице мобилне телефоније „Панчево
18” на катастарској парцели бр. 914 к. о. Панчево, Улица Танаска Рајића бр. 56, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта може се извршити у периоду од 3. до 14 септембра 2015, радним данима од 10 до 14 сати, у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине,
Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2–4, соба 615.

2–4, соба 615.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-

ном року достави мишљење у вези с поднетим захтевом.

ном року достави мишљење у вези с поднетим захтевом.

(Ф-1556)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (204291)

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта „Telenor Common Operation”,
огранак Београд, Омладинских бригада 90, Београд,
поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекaт изградње РБС на постојећем објекту на локацији Панчево, Максима Горког
бр. 81, на катастарској парцели бр. 6144/1 к. о. Панчево, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта може се извршити у периоду од 3. до 13. септембра 2015. године, радним данима, од 10 до 14 сати,
у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I
бр. 2–4, соба 614.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези с поднетим захтевом.
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(Ф-1558)

(Ф-1559)

ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, издајем смештај, 500-600 динара/по особи, www.sokobanja-apartmanimira.com. 063/485-829. (и)

СОКОБАЊА, апартмани и
двокреветне собе, ново,
кабловска. 061/636-08-57.
www.soko-banja.org. Зорица. (196741)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
063/709-44-97, 013/343345. (204053)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, КТВ,, паркинг,
повољно, центар. 063/75998-77. (4621)
ВРЊАЧКА бања, издајем
лукс стан, близу центра,
клима, кабловска. 063/265314. (202693)
ИЗДАЈЕМ апартман у бањи
Врујци. 062/847-61-19, пензионерима попуст. (204384)

На основу члана 8. став 2 и 3, члана 120, став 1, и члана 60. Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о раду, и члана 80. Статута Економско-менаџерске школе, Школски одбор расписује

КОНКУРС
за избор директора школе

Радно време благајне:
понедељком и уторком
од 8 до 20,
а осталим
радним данима
од 8 до 13 сати

Општи услови: предвиђени законом
Посебни услови: радно искуство у руковођењу и раду
приватне школе.
Пријаве предати лично секретаријату школе, радним
даном од 9 до 14 сати, Улица Максима Горког 25, Панчево. Рок за пријаву 8 дана од дана објављивања.
(8/ф-1562)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 28. августа 2015, у 70. години, после дуге и тешке болести преминуо наш драги

ПЕНЗИОНЕР, 70 година,
не пије, не пуши, миран,
солидан, тражи жену до 65
година, за законски брак.
Пензија солидна, без икаквих обавеза. 062/212-082,
013/345-963. (204050)

„Термомонтелектро” д. о. о.
расписује

конкурс за радно место:
продавац
Услови: познавање електроматеријала, искључиво са
искуством.
Доћи на разговор лично 12. септембра 2015, од 8 до 12 сати.
Баваништански пут 247
013/215-54-44.
(ф/1524)

ДРАГАН ВУКОВИЋ
1946–2015.

Вољеном брату, деверу и чичи

ДРАГАН ВУКОВИЋ
Последњи поздрав.
Брат ДРАГОМИР, снаја ЉУБИЦА и твоји БИЉАНА и МЛАДЕН
(89/204174)

Породица ВУКОВИЋ
(134/ф-1564)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

27. августа 2015, у 85. години, преминуо је наш вољени супруг,
отац и деда

Последњи поздрав

Последњи поздрав

БРАНКУ ОГЊЕНОВИЋУ

ДРАГОМИР МИХАЈЛОВИЋ
1930–2015.
Сахрана је обављена 29. августа 2015, на Католичком гробљу, у
Панчеву.
Хвала му за све лепе тренутке које нам је пружио.
Његови најмилији: МАРГИТА, МАРИЈАНА
и ИГОР
(111/204240)

СИБИН, ДАРКО, ЋОРКЕ, МИКА, МИЦИ,
БЕРИ, БАЋКО, БРАНЧЕ, КРНА, ПИЏА,
ЗОЛИ, ЈАЛЕ, МОЦ, МИКИЦА, МИМИ,
ЈАНКЕЛА, МАРЦИ, РАДЕ, ПАНТА,
ДОКСИ, САВИЦА, ЈОЦА, СИНИША,
ЧУРЕ, НИКОЛА, МИШКО, СТЈЕЉА,
ЗОКИ, СТЕВА, ЈОХАН, ЂОЛЕ, ЉУБИША,
ЦАНЦАРА, ВОЈА, ШОЛЕ, КОКА, МРША,
БРАНКО ФРИЗЕР

БРАНКУ
ОГЊЕНОВИЋУ

МИЦИ с породицом
(131/204329)

Последњи поздрав

(130/204328)

Последњи поздрав

БРАНКУ

ВЕРА и БОЛЕ

БРАНКО ОГЊЕНОВИЋ

(126/204300)

1957–2015.
Хвала ти за све лепе тренутке и велику љубав коју си нам пружио.

најбољем тати и деки.
Његови: МАРИЈАНА и ИГОР
(112/204340)

Последњи поздрав куму и другу

Мајка МАРИЈА, супруга ЖАНИКА,
ћерка МАША и син НЕНАД
(84/204167)

Последњи поздрав дека

Последњи поздрав

БРАНКУ
ОГЊЕНОВИЋУ

ДРАКЧЕТУ

од ЈЕЛЕНЕ
МИХАИЛОВИЋ
с породицом.
(74/204141)

од фамилије УГЉЕШИН.

БРАНКО
ОГЊЕНОВИЋ

(122/204259)

СИБИН с породицом
(82/204164)

Последњи поздрав чика ГАГИЈУ

Последњи поздрав паши

Куму

БРАНКО ОГЊЕНОВИЋ
Последњи поздрав.

Колектив „Bianco”

Твоји другари ДАРКО и ЋОРКЕ

(135/Ф-1564)

БРАНКУ
ОГЊЕНОВИЋУ

последњи поздрав од
кумова БРАНИСЛАВА,
РУШКЕ и СЛАВИЦЕ.

(127/104305)

С великом тугом обавештавмао родбину и
пријатеље да је 21. августа 2015. преминула наша драга

од ЈАРМИЛЕ и КЕЛЕТА.
(49/204063)

(14/203953)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последње збогом

БРАНКО
Нећемо се поздрављати, јер те очекујемо у суботу, као
све прошле, тако и све будуће!
Твоји кумови МИЛОШЕВИЋ
(68/204125)

Последњи поздрав

ЕВА ВАЛЕК
БРАНКУ

Породица
СТАНОЕВСКИ

1933–2015.
Твоја доброта и твој осмех којим си пленила живеће у нама.
Твоји најмилији: син МАРТИН, ћерка
ЛИДУШКА, снаја БОЖЕНКА, зет РОКИ,
унучад КРИСТИНА, СРЂАН, ИГОР,
ЖЕЉКО и МАРИЈАНА и праунучад
АЛЕКСА и СТАША

(123/204275)
(149/204404)

БРАНКУ
БРАНКУ

ОГЊЕНОВИЋУ

ОГЊЕНОВИЋУ
ЂУРА ВУКША
с породицом

ЈОЛАНА, МАРКО,
ЛУКА, СЛАВИЦА
и ДРАГАН

(15/203953)

(97/204196)

БРАНКУ
од другара са сплава.
(50/204063)

Четвртак, 3. септембар 2015.

Изненада, 24. августа 2015, напустио нас
је наш најдражи

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Најбољем деди на свету

СТАНИША АНЂЕЛКОВИЋ

СТАНИША АНЂЕЛКОВИЋ

рођ. 14. фебруара 1946.
Био си велики човек племените душе, најбољи отац, супруг, брат, пријатељ, а пре
свега најбољи деда на свету. Бескрајно ти
хвала за све предивне тренутке које смо
провели с тобом. Остаћеш заувек у нашим
срцима и мислима. Волимо те бескрајно
пуно.
С љубављу и поштовањем твоји
најмилији: супруга МИРЈАНА, син
ДЕЈАН, снаја ТИТИМА, унук СТЕФАН,
ћерка ДАНИЈЕЛА, зет ВОЈИСЛАВ и унуке
ЈОВАНА и МАРИНА
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Деко, ја знам да ме ти сада видиш и чујеш све. И
када смо ми срећни и ти ћеш бити срећан.
А пошто ми не можемо да те видимо уживо, морамо да патимо.
Волимо те.
Твоја унука МАРИНА
(12/203941)

СТАНИША
АНЂЕЛКОВИЋ
1946-2015.
Последњи поздрав драгом брату и ујаку.
БОРКА и ОЛИВЕРА
с породицом

29. августа, у 58. години, после кратке и
тешке болести преминула је наша драга

(48/204062)

Последњи поздрав драгом брату

Најбољем деди на свету

(8/203941)

АНКА КРИШТОФИК

Последњи поздрав школском другу

СТАНИША АНЂЕЛКОВИЋ
Драги деко, био си деда каквог није било на
овом свету. Имао си велико срце, велико као наша љубав. То срце можда више не куца, али твоја душа је и даље међу нама.
Мој анђео чувару, воли те и волеће те заувек
твоја унука ЈОВАНА ЂАНЋ
(13/203941)

СТАНИШИ
АНЂЕЛКОВИЋУ

СТАНИШИ
АНЂЕЛКОВИЋУ
Сестра РАЈНА
с породицом

рођ. 10. VIII 1958.
Прерано си нас напустила. Била си нам
све, велики човек добре и племените душе. Без тебе више ништа неће бити исто.
Остајемо у дубоком болу са сећањем на
срећне године које смо провели заједно.
С љубављу и поштовањем твоји: супруг
ЈОЖЕФ, син ВЛАТКО с породицом
и ћерка КРИСТИНА с децом

(47/204060)
(35/204014)

Све може да избледи и
нестане, све, али ти никад. Сваки дан почиње
и завршава се сећањем
на тебе.

Генерација 1947. Банатски Брестовац
(32/204020)

Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав драгом колеги

АНКА
КРИШТОФИК

СТАНИША АНЂЕЛКОВИЋ
Драги тата, био си и остао највећи човек, најбољи отац, и мој најбољи пријатељ. Хвала ти за све
чему си ме научио, хвала ти на слободи коју си
ми дао, хвала ти на свему. Без тебе био бих нико.
Остајеш с нама. Живиш у мени и живиш у твом
унуку Стефану. Чекај ме, доћи ћу.
Волим те бескончано! Заувек.
Твој син ДЕЈАН и унук СТЕФАН

СТАНИШИ АНЂЕЛКОВИЋУ

(11/203941)

АНКИ
КРИШТОФИК

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоја ћерка НИНА
и унуци ИВАНА,
НЕМАЊА и ЈОВАНА

Живећеш у нашим срцима.
Брат МИРКО
с породицом

(36/204024)

(38/204024)

Ништа не може надокнадити твоју љубав и
племенитост коју си
нам подарила.
Твој син ВЛАТКО, снаја
МАРИЈА и унуци
НЕНАД, МИХАЈЛО,
БОРИС и ТАМАРА
(37/204024)

Почивај у миру!
Твоје колегинице и колеге у Рафинерији:
ИРЕНА, ЗОРИЦА, Љиља, ДРАГАНА, РАДА,
ЈЕЦА, СИНИША, РАДЕ, СТОЛЕ, СИКИ и ПЕРА

Заувек ћеш бити у нашим срцима

31. августа 2015. преминула је наша мајка, бака
и прабака

АНКА
КРИШТОФИК

АНИЦА МИРКОВИЋ

(1/203916)

СТАНИША АНЂЕЛКОВИЋ

СТАНИША АНЂЕЛКОВИЋ

Најдражи татице, остаћеш вечно у мом срцу као
најбољи тата на свету. И знам, срешћемо се опет
ти и ја, једног дана.
Недостајеш ми бескрајно пуно и бићу заувек поносна што сам била баш твоја ћерка.
Волим те највише.
Твоја ЕЛА

Нека те чувају анђели!
Твој брат ПАЈА, снаја
ВЕСНА, братаница
ЈАСМИНА и братанац
ДЕЈАН с породицама

Сахрана је обављена 1. септембра, на гробљу у
Новом Селу.
Ожалошћена фамилија МИРКОВИЋ
ЖИВКОВИЋ.

(10/203941)

(40/204024)

(99/204198)

Остајем у дубоком болу са сећањем на све срећне године које смо провели заједно.

1930–2015.

Последњи поздрав драгој сестри

Последњи поздрав

С незаборавом твоја супруга МИРЈАНА.
(9/203941)

Последњи поздрав драгом зету

ДУШКО
ЈАНКОВИЋ
ДУКИ

ДУШКО ЈАНКОВИЋ
23. IV 1957 – 27. VIII 2015.

БРАНКУ ОГЊЕНОВИЋУ

Вечнаја памјат.

С великим поштовањем и љубављу
ЦИЦА МАРСЕНИЋ.
(152/

Брат МИЛУТИН
(25/204002)

С искреном тугом опраштамо се од тебе. Пријатељство с тобом остаће у трајном сећању.
Твоје комшије: ЦЕЦА,
ДАНКА, тетка МИЦА
и БЕБА
(61/204108)

АНКИ

АНИЦИ

КРИШТОФИК
Никада те нећемо заборавити.
Сестра ЗУСКА
с породицом

од породице КИТИЋ.

(39/204024)

(100/204199)
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Четвртак, 3. септембар 2015.

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем ученику

31. августа 2015. изненада нас је напустила наша љубав,
наш предобри и мили син

ДЕКИЈУ
од маминих колегиница.
Нека те анђели чувају!

ДЕНИСУ КЕРЕКЕШУ

ДЕНИС КЕРЕКЕШ

АНЂА, ЗОКА и ЗУЗАНА
(128/204313)

1997–2015.
Недостајаћеш

У неутешном болу и бескрајној љубави,
последњи поздрав од маме и тате.

Ученици и запослени Гимназије „Урош Предић”

(114/204247)

(133/ф-1563)

Последњи поздрав

Мали мој брате

Последњи поздрав од
другара с Чардака и
Канцеларије за младе.
(92/20)

Последњи поздрав

ДЕНИС КЕРЕКЕШ
ДЕКИ
На крилима туге одлепршао си у вечност
и део наших душа однео са собом.
Заувек те воле и вечно ћеш бити део нас,
наше радости што смо те имали и бескрајне туге.

Ако је судбина хтела да се рано растанемо, ја сам захвалан што носим у срцу
осамнаест година љубави за тебе.

ДЕНИСУ КЕРЕКЕШУ
ДЕКИЈУ
ДЕНИСУ

Бол за тобом никада неће проћи.
Твоје тетке ЛОЛА и ТАЊА и сестре
ВАЊА, САНДРА и НИНА

Твој брат ВЛАДА и снаја ИВАНА

од татиних колега у ЈП „Дирекцији
за изградњу и уређење Панчева” Панчево

(117/204242)

(115/204247)

(57/ф-15579

Од туге занемео, од бола вриснуо, последњи поздрав мом малом брату

Драги

ДЕНИСУ КЕРЕКЕШУ

Нека твој дечачки сан
чувају добре виле.

Неми и бескрајно тужни.

Твој разред и разредна

БОЈАНА и ЗОРАН
ИЛИЋ с породицом

(144/204382)

(124/204293)

Золијеве колеге у Урбанизму
(56/204092)

од његовог брата СПЛАЈТ ДАМИРА,
снахе ТИЈАНЕ и малог АКИЈА.

ДЕКИЈУ

ДЕНИСУ

Почивај у миру!

Последњи поздрав

(116/20)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ДЕНИС КЕРЕКЕШ

Породица
ДОМАЗЕТОСКИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да је у 63.
години преминула наша драга

21. августа, у 80. години, изненада је преминула
наша драга супруга, мајка, бака и прабака

ДЕНИС

МИЛАДА БЕРБЕР

АНЧА КОЛАРИК

КЕРЕКЕШ

1953–2015.
Сахрана ће бити обављена у понедељак, 31. августа 2015, у 15 сати, на Новом гробљу, у Панчеву.
Ожалошћени: ћерка ЈАСМИНА,
син ВЛАДИМИР, унук СТРАХИЊА
и супруг МИЛОРАД

1935–2015.
Хвала за све лепо проведено с тобом.
Заувек ћеш нам недостајати.
Воле те твоји: супруг ЈАНО, син ЈАНКО, ћерка
МАРКА, снаја АНКА, унука МЕЛИНА
с породицом и унук МИША

(70/204131)

(46/204059)

(118/204247)

Последњи поздрав

ДЕНИСУ
од Службе екологије у „Азотари”.

МИЋА и МИЛИЦА

(138/204369)

(86/204171)

Четвртак, 3. септембар 2015.
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27. августа 2015. изненада нас је напустио наш најмилији супруг, тата
и деда

27
У суботу, 29. јула 2015. године, заувек нас је напустила
наша драга мајка и бака

НАДЕЖДА ПОПАДИЋ
1926–2015.

ПАЈО ДУБАЈИЋ

Хвала ти за све.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

1941–2015.

Сахрана је обављена 28. августа 2015, на Новом православном гробљу,

Ожалошћени: ћерка КАТАРИНА и унука МИЛАНА
с породицом
(53/204079)

у Панчеву.
С љубављу и поносом чуваћемо те заувек у нашим срцима.
Драгој јетрви

Последњи поздрав драгој колегиници

Ожалошћени: супруга КОВИЉКА, син ДЕЈАН и снаја МИЛИЦА
са унуком РАСТКОМ и ћерка ДАНИЈЕЛА и зет ДЕЈАН
с унуцима СТЕФАНОМ и МАРКОМ
МИРЈАНИ

(24/2039969

ИЛИЋ

МИРЈАНИ ИЛИЋ
Драгој снајки

Последњи поздрав

од колега у Републичком геодетском заводу,
Служба за катастар непокретности Панчево.
(150/ф-1567)

Хвала за све лепе заједничке тренутке.
Почивај у миру!
Твоја СЛАВКА ИЛИЋ
(108/204219)

Драгој нини и баки

МИРЈАНА
МИРЈАНИ

ПАЈИ ДУБАЈИЋУ

ИЛИЋ

1941–2015.

Никад те нећемо заборавити и бићеш поносна на нас.
Почивај у миру!
Ћерка МАРИЈАНА, зет
ДАРКО и унука НИНА

Хвала за све лепо проведено с тобом. Заувек
ћеш нам недостајати.
Девер ВОЈА и јетрва
ЈОВАНКА с породицом

(94/204194)

(107/204224)

Памтићемо га као доброг човека и пријатеља наше породице.
С тугом и поштовањем породица ТОФЕЛ
(81/204162)

Последњи поздрав нашем великом пословном
партнеру и пријатељу

ИЛИЋ

МИРЈАНА

МИРЈАНА

МИРЈАНИ

ИЛИЋ

ИЛИЋ

1964–2015.

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену
на тебе у нашим срцима.
Твоји: НЕША, ЈЕЛЕНА
и СТЕФАН

С љубављу и поносом
чуваћемо те заувек у
нашим срцима.
Последњи поздрав од
маме МИЛКЕ и брата
ЗДРАВКА с породицом

(109/204219)

(96/204194)

Последњи поздрав вољеном брату
Никада нећеш бити сама, твој лик и доброта
увек ће бити у нашим
срцима.
Неизмерно те волимо.
Хвала ти за све.

Последњи поздрав снајки

МИРОСЛАВУ КОВАЧУ

МИРОСЛАВ КОВАЧ КОВИ

Остаћеш заувек у срцима породице ЛУКИЋ,
ЛУКЕ, ЉИЉЕ, ЈОВАНЕ и ВЛАДИМИРА

(148/204402)

(102/204123)

(93/204194)

понедељком и уторком од 8 до 20,
а осталим радним данима
од 8 до 13 сати

МИРЈАНИ ИЛИЋ

МИРЈАНИ
ИЛИЋ

Поштовани

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

Последњи поздрав

Супруг НЕВЕНКО, син
МАРКО и снајка
ДРАГАНА

Последњи поздрав

од РАДЕТА ЈАНКУЛОВА и његових колега у
фирми „Либеро” Панчево.

ИЛИЋ

КОВИЈУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији: ТАНА, ГОРАН и ЗОРАН

од радника „М. Ковач.
М” Омољица.

(147/204399)

(103/204123)

(95/204194)

Волели смо те и волећемо док смо живи.
Твоји: ВОЈИНА
и НИКОЛА ЛАПИЋ
(106/204219)

,ПАНЧЕВАЦ

МИРОСЛАВ ДИМИЋ

од свекра МИЛАДИНА
и свекрве ВИШЊЕ.

телефон:
013/301-150

ЗОРИЦА
СТАНИСАВЉЕВ
Последњи поздрав мајци.
ЂУРА и ЦИЦА
(44/204053)
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30. августа преминула је наша мајка, свекрва и бака

Прошло је најтужнијих шест месеци

БОЛНО СЕЋАЊЕ
5. септембра 2015. навршава се шесет тужних месеци од смрти нашег вољеног

СВЕТЛАНА ПЕРИЋ ЦЕЦА

ВАСКА
ДИМИТРИЈЕВСКИ

Време пролази, бол остаје.

ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ
СУЛА
„Само остаје нада да време лечи све ране
и да ће нам Бог дати снаге да преживимо
те дане.”

Ожалошћени синови ТРАЈЧЕ, ДИНЕ и ЗВОНКО, снаје МИЛИЦА
и ЉИЉАНА и унуци ДЕЈАН, ДУШАН и ЖАРКО

Твоји БИЉАНА, НАТАША, МАРКО
и СИНИША

(120/204253)

(21/2039083)

Син СТЕФАН и супруг ПЕТАР
(145/204393)

Шест месеци туге и празнине

Неизмерно тужни опраштамо се од наше драге

Др ЕВА ЂОРЂЕВИЋ
27. VII 1927 – 6. III 2015.
А бескрајно дивљење, љубав и захвалност.

ЗАГОРКЕ ЈОВАНОВЕ СОРАЈИЋ
преминула је 27. августа 2015. године. Испратили смо је на вечни
починак, 28. августа 2015, по сопственој жељи, у кругу породице и
најуже фамилије.
Живеће дуже од живота.

ДРАГАН

ДРАГАН

КОВАЧЕВИЋ

КОВАЧЕВИЋ

Прошло је шест месеци
откад ниси с нама.
Неутешни: твој брат
СЕНКО с породицом
и мајка ЉУБИЦА

Време пролази, али ти
ћеш увек бити у нашим
срцима вољен и незаборављен.
Твој МОКИ, ВЕРКА
и ЈАЦА

(73/204137)

(30/204018)

Неутешни: супруг ДУШАН, ћерке ЈОВАНКА,
МИЛИЦА и ВАЛЕРИЈА, унучад ДАМЈАН
и ЛИДИЈА, зетови, кумови и пријатељи
(28/204018)

Вољени наш

Остају успомене на једну храбру, одважну, смирену, разбориту,
мудру, усправну, достојанствену, насмејану, задовољну, у тешким
тренуцима одмерену жену.
Бескрајно тужни њени: ТОМИСЛАВ и ЈЕЛЕНА с породицама

ЈУГОСЛАВ АЛИМПИЋ ЈУГА

(79/204154)

Последњи поздрав брату

27. августа, у 88. години, после кратке и
тешке болести, напустила нас је наша
драга мајка, ташта, баба и прабаба

ДРАГАН
КОВАЧЕВИЋ
Време пролази, али сећања остају заувек.

СВЕТОЗАРУ
БАТИ ЦИЦУЉУ
Памтићемо га по доброти и осмеху.
Сестра ДРАГАНА
ТАНУШЕВИЋ
с породицом
(121/204257)

Последњи поздрав драгој тетка

ДОМНИКА ЈАЊАЛОВ

Породица КОНЕСКИ
и ташта ЛИНА

Док је нас и ти ћеш бити
ту...
Твоји: ШТОКОШАР,
ДИВАЦ, ГИЛАН
и ШЕФИЦА

(31/204018)

(23/203984)

(132/204330)

Најдражи наш анђеле

Последњи поздрав драгом чика

1927–2015.
Никад те нећемо заборавити.
Хвала ти за све.
Твоји најмилији: ћерка ЉИЉАНА,
зет МИЛОРАД, унуци ДУШАН и САВА,
ћерка НЕЛА, зет ЗДРАВКО, унука
БИЉАНА, зет ТОДЕ и праунуци
АЛЕКСАНДРА, ВОЈИН и ВЛАДИМИР

од ВЛАТКЕ, МИЛЕНЕ
и ДАНИЈЕЛЕ.

(7/203940)

(119/204249)

3. септембра 2015. навршава се четрдесет дана

ДРАГАНУ
КОВАЧЕВИЋУ
СУЛИ

Ово није крај, ово није збогом. Нека те анђели
чувају, док се не сретнемо поново!
Тада нас нико и ништа неће раставити.
Сестра НЕЛА, зет РИЛЕ и сестричине
АНА и ТЕА

ЈУГА
ЈУГОСЛАВ
АЛИМПИЋ

МИЋИ

Последњи поздрав

ТАЊИ

ДРАГАН
КОВАЧЕВИЋ

У петак, 4. септембра, у
10и30, доћићемо на
твој гроб.
Четрдесет дана откад си
нас заувек напустио.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји ујкини

Твоји најмилији

(22/203983)

(63/204117)

Југо, поносни смо што
смо те имали.
Вечно ћеш живети у нашим срцима, нека те анђели чувају!
Стриц МИЛАН, ГАГА,
ДАЦА, БАНА, ЖЕЉКО,
МИЛИЦА и ЈЕЛЕНА
(101/204212)

10. септембра 2015. навршавају се две године
откад нас је напустио
наш вољени

Седам година без нашег драгог

од БАТЕ с породицом.

ЦЕЈА ЂУРИЋ

(41/204031)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

Тугу, бол и празнину коју осећамо за тобом, време не може ублажити. Увек ћеш живети у нашим
срцима и мислима.

ГАГИЈУ
ЗОРАН
СТАНКОВИЋ

РАДОЈА ЛУКИНА

Ожалошћени: супруга НАДИЦА, син БОЈАН
и ћерке ЈЕЛЕНА и СНЕЖАНА с породицама

од МИКИЈА
с породицом.

Увек си у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: супруга ЈАСМИНА и ћерке МАРИНА
и МИРЈАНА с породицом

(146/204393)

(141/204373)

(151/4625)

Његови најмилији
(137/204356)

Четвртак, 3. септембар 2015.
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Велика празнина, бескрајна туга и бол у нашим срцима за нашим
вољеним и најмилијим
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9. септембра навршава се девет година откад није с нама наша
драга Нена – мама, бака и ташта

ЂУРОМ МОРАРОМ

ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВ

2. VIII 1953 – 5. IX 2010.

1922–2006.

ДРАГАН
БРКИЋ

У нашим срцима и мислима заувек си с нама.
Твоји најмилији

Ћерка, унука и зет

(42/204037)

(2/203918)

4. IX 1997 – 4. IX 2015.
Успомену чувају ћерке
СВЕТЛАНА
и БРАНКИЦА,
зет ГОЈКО и унук
УРОШ.
(129/204318)

4. септембра навршава се десет година откако
није с нама

БОРИСА ТРАЈКОСКОГ

Породица ТРАЈКОСКИ
(78/204153)

8. септембра навршавају се четири године откада није с нама наш син

ПЕТАР КАРАНФИЛОВСКИ ПЕЦА
2011–2015.
Свако има неког кога нема и кога жели. И без кога му је тешко. И кога нико и ништа не може замјенити.
Вољени никад не умиру, док живе они који их
воле, који их се сјећају.
Сестра ЕМИЛИЈА с родитељима.
(87/204172)

Драги пријатељу, четрдесет тужних дана без тебе, али и даље с тобом

ЈАНОШ БАЛОГ ФРИЦ

БОЖИЦА ДУШАН

ОЛГИЦА ДЕСПИНИЋ

У суботу, 5. септембра 2015. године, на Новом гробљу, у 11 сати,
обележићемо шест месеци од смрти нашег драгог.

мајка

отац

ДУШАНКА
тетка

Успомена на тебе остаће заувек у нашим срцима.
Време тече, иду године, а туга остаје.
Супруг ПЕТАР, ћерка ОЛИВЕРА и син ЖЕЉКО
с породицама

Ваша МИРЈАНА

(69/204127)

(27/204010)

5. септембра 2015. навршава се девет година откад није с нама наш драги тата и деда

3. септембра навршавају се три тужне године откако није с нама наш вољени

ПЕТАР
КАРАНФИЛОВСКИ
ПЕЦА
2011–2015.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Кумови ЈОВАНОВИЋИ,
ЉИЉА и ЖИКА,
МЛАДЕН и ВЛАДАН

УЗЕЛАЦ

ВЕЛИМИР МИШИЋ ВЕЉА
Његови најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка
БОЈКА и унуци ДУШАН, МИЛАН и МИЛУТИН

БРАНКО ИЛИЈЕВСКИ
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Твоја породица

(110/204238)

(88/204173)

(136/204350)

7. септембра 2015. навршавају се две године откад није с нама

КОСТА УГЛИШИН ЂУКА

1979–2015.

СЕЋАЊЕ
8. септембар 2015.

СЕЋАЊЕ

БОРИСЛАВА

СЛАВИШЕ

КРУШКА

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША
МИЛЕНТИЈЕВИЋ
3. IX 2004 – 3. IX 2015.

Нашао си мир у божјим рукама. Нека те анђели
чувају на небу, а ми ћемо те у нашим срцима чувати од заборава!
МАРЕ, ИВАНА и ИВАН с породицама

Тугу, бол и празнину коју осећамо за тобом време не може ублажити. Увек ћеш живети у нашим
срцима и мислима.
Супруга БОЖАНА, син САША и ћерка МИКА
с породицом

САША

БРАНА и чика МИЛЕ

Време не брише успомену и сећање на тебе.
Брат РАДИША и снаја
ЉУБИЦА

(105/104215)

(91/204188)

(104/204215)

(66/204121)

(62/204112)

9. септембра навршава
се осам година откако
није с нама наш драги
друг

4. септембра навршава
се седам година откако
није с нама наш драги

ПОМЕН
мојој драгој сестри

ЉУБИЦИ
ЈОВЧИЋ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН

МИРЈАНА

РАМЈАНЦ

ПОПОВИЋ

1960–2010.

11. IX 2014 – 11. IX 2015.
Сестра МИРА
с породицом

Вољени се никада не заборављају.
Породица

2005–2015.
Недостајеш нам другарице.
ЗОРАНА, ЂУРА
и МАКСА

(80/204160)

(125/204295)

(75/204146)

БУБИ

1944–2009.
Много нам недостајеш.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША

СЛАВИША

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

Колега ПЕРА

Заувек ћемо те волети и
чувати од заборава.
Твоји најмилији

С љубављу и поносом
чувамо те у нашим срцима.
Твоји: КАЋА, МИРА
и ЉУБА

Године пролазе, а успомена и сећање на тебе
вечно остају. Волимо те.
Твоји: ЉИЉАНА,
САНДРА, МАРКО
и МИЛОШ

(3/203922)

(5/203929)

(65/204121)

(64/204121)

МАРКО
БОЖОВИЋ

СТОЈАН
НЕСТОРОВ
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12. септембра 2015. навршава се пета година откако ниси с нама

ЕРЖА УВАЛИН
13. IV 1952 – 10. IX 2014.

Прошла је година откако си отишла анђелима,
али у нашим срцима и
души још си ту. Пуно
нам недостајеш.

ДУШАН ДУЛЕ СОЛЕША

ЖАРКО ЖАКИ ЈОКОВИЋ

4. IX 2012 – 4. IX 2015.

1989–2010.

Брат, мама, тата и породице ЈОЖИЋ и СОЛЕША

Не, нема утехе... бескрајну тугу и бол време не лечи.

(20/203980)

ЖАРКО, НАТАША,
БОРИС, породица
РАДОШЕВИЋ, породица
МАРЧЕК и АНКИЦА
(72/204133)

У суботу, 5. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу, обележићемо годину дана откако није с нама наш супруг, отац, таст и
деда

Твоја породица
(142/ф-1565)

СЕЋАЊЕ

САВА АРБУТИНА
1936–2015.

СТЕВАН САЛАПУРА

МИЋО
ЈАКОВЉЕВИЋ
Ништа није исто без тебе.

2010–2015.

Колектив „МС Ауто”

Твоји најмилији

(143/ф-1565)

(55/204091)

5. септембра даћемо четрдесетодневни помен

Петогодишњи помен

Увек ће те волети и сећати се твоји
најмилији: супруга АНА, ћерка ЕВА, син
ДРАГАН, снаја СЛАВИЦА и унук МАРКО

Чика СТОЛЕ с породицом

Остала је туга у души и
вечно сећање.
Супруга ДРАГАНА, ћерка МАЈА, зет ПРЕДРАГ
и унука САРА

(139/204376)

(71/204132)

У суботу, 5. септембра,
у 10 сати, на Православном гробљу даваћемо
годишњи помен

Породица
(85/204170)

(90/204184)

5. септембра даваћемо годишњи помен
мом драгом супругу

НИКОЛИ
СУБОТИНУ

ЖАКИ

Нека те анђели чувају на небу, а ми ћемо
те чувати у срцима од заборава.

У суботу, 5. септембра, у 11 сати, на гробљу Котеж, даваћемо годишњи помен

ЛАЗАРУ ОБРАДОВИЋУ

ЖИВОРАДУ СТОЈАНОВИЋУ
Тугу и празнину коју осећам за тобом време не може ублажити. Увек ћеш живети у
мом срцу.
Супруга ТЕРЕЗИЈА

С поштовањем пријатељи
и родбина АНИЦА и ВАСА
(52/204077)

У суботу, 5. септембра 2015, у 11 сати, на гробљу
Котеж, одржаће се годишњи помен и освештење
споменика драгом оцу, деди и прадеди

(59/204104)

9. септембра навршава се тужна година откад
није с нама наш драги тата

ЖАКИ
ПЕТАР
АНТОНИЈЕВ

Године пролазе, а бол и туга остају.

Породице ДАМЈАНОВИЋ и БАЗИЋ

Ожалошћена породица
АНТОНИЈЕВ
и ИВАНОВИЋ

(140/204376)

(113/204242)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст
свим радним данима осим средом.

ЖИВОРАДУ
СТОЈАНОВИЋУ
Твој син ДРАГАН с породицом
(98/204197)

ЖИВОРАД СТОЈАНОВИЋ
С поносом и поштовањем чувамо успомену на
тебе.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 20,

Твоје ћерке ЈЕЛЕНА и ЗОРИЦА с породицама
(60/204104)

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

Четвртак, 3. септембар 2015.
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Навршава се годину дана
откако је преминула
моја драга стрина

Двадесет две године
откако је преминуо
мој незаборавни стриц

СТАНКА
РАЈКОВИЋ

МИЛОРАД
РАЈКОВИЋ

7. септембра навршава се седам година
откако те нема

МАРКО СТОЈАНОВИЋ

6. септембра даваћемо
четрдесетодневни помен нашој драгој

Прошло је десет година
откако није с нама наш
вољени

1976–2008.
У нашим срцима остаће туга заувек.

1928–2014.

1925–1993.

Тешко је наћи праве речи захвалности за сву љубав и пажњу коју су ми несебично даривали.
У суботу, 5. септембра 2015, у 11 сати, на гробљу у Качареву, уприлићићу годишњи помен.
С љубављу и поштовањем синовац НЕШКО

Твоји најмилији
(19/203978)

НАДИ
Прошло је тужних шест месеци од смрти наше
сурпуге и мајке

(17/203963)

У суботу, 5. септембра, у 12 сати, на гробљу у Банатском Брестовцу, обележавамо
шест месеци откад није с нама наш драги

НУРУДИН

ДОЈИН

АЈДИНОВИЋ

1934–2015.
из Сефкерина

Заувек ћеш бити
у мислима и срцу
супруга ЖИВЕ, сина
ДРАГАНА и ћерке
СЛАВИЦЕ
с породицама.

Седам дана од смрти нашег драгог оца, свекра,
деде и пријатеља

ЉУБИЦЕ ПОПОВИЋ

Године пролазе, туга и
сећање остају.

Његови: ДАНА, ВЕСНА,
БАТА, ЦЕЦА, СРЂАН,
МАЈА и БОЈАН
(45/204054)

(4/203925)

1940–2015.
Постоји нешто што не умире, то је љубав и сећање на тебе.
Супруг МИЛИЈА, ћерка НЕВЕНА с породицом
и син РАДЕ с породицом

СЕЋАЊЕ

(16/203956)

ГОЈКА

ВОЈИСЛАВ
АНТАНАСИЈЕВИЋ

ЛАКЕТИЋА

7. септембра 2015. навршава се девет година од
смрти моје драге супруге

1943–2015.

(58/204103)

Ожалошћени:
породице ЛАКЕТИЋ
и БРАЈКОВИЋ
(51/204064)

4. септембра је девет година од смрти

Драги бато

СПАСЕНИЈА
ЧКОЊОВИЋ

2005–2015.
1992–2015.
Дуге, десет и двадесет три године нисте с нама,
али сећања не бледе.
С љубављу и поштовањем ваши: ДРАГОЈЕ
и ЉИЉАНА и унуци МИЛОШ и МАРКО

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: супруга БИЉА и ћерке ОЛИВЕРА
и СНЕЖАНА с породицама

АНЂЕЛКА
ШУМАНАЦ

ЈАЊЕ БУБЊЕВИЋ

(6/203931)

рођ. Богојевић
Време које пролази тужно је и болно. У мом дому велика празнина, али љубав према теби је велика и вечна с љубављу коју смрт не прекида и
тугом коју време не лечи. Чуваћу те од заборава
док ти се не придружим.
Твој тужни супруг МИЛАН

6. септрембра 2015. навршава се десет година откако
ниси с нама

(18/203976)

СЕЋАЊЕ

АНЂЕЛКА ШУМАНАЦ

ВОЈИСЛАВ АНТАНАСИЈЕВИЋ

С љубављу те се сећам, с поштовањем помињем.
Супруг СТАНИША

МИРОСЛАВА

(33/204023)

РАЦКОВА
знао си колико нам значиш, ал не знаш колико
нам недостајеш.
Сестра ЉИЉА и ВЕСНА с породицама
(77/204152)

4. септембра 2015. навршиће се четири године
откако није с нама

Дан за даном... и већ прође десет година
Постоји љубав коју смрт
не може прекинути.
ЉИЉА, ПЕЦА и ЛЕЛА
(43/204052)

МИХАЈЛО МАРАВИЋ
7. IX 2002 – 7. IX 2015.
Успомене на тебе не бледе, као ни вечан бол у
нашим срцима.

СЕЋАЊЕ

Твоја супруга НЕДЕЉКА, син РАДОВАН и ћерка
НАДА с породицом
(67/204122)

(34/204023)

СЕЋАЊЕ

Двадесетогодишњи помен

ЗОРАН

ДОБРИЛА
ПАВЛОВИЋ

РАДОНИЋ

Пролазе године, а твоја
љубав и доброта остаће
вечно.
Твоји најмилији

1950– 4. IX 1997.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруг ПЕКО и синови
САША и СЛАВИША
с породицама

Пре две године, 1. септембра, отишао си изненада. За такав растанак нисам била спремна, јер Зоки јако боли...
ДАДА

(26/204004)

(29/204016)

(54/204084)

МИЛЕ
ДАДАСОВИЋ

АНЂЕЛКА ШУМАНАЦ
Нема речи... нема суза... само огромна празнина и туга.
Твоји: ћерка СНЕЖАНА, зет СТЕВАН и унуци СРЂАН
и СИНИША

ЖИВАНА КАНДИЋ
4. IX 2011 – 4. IX 2015.
С љубављу и поштовањем њена БОБА
(76/2014150)

Др ТРАНДАФИР
ФАРА
Твоји најмилији
(83/204166)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

Четвртак, 3. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

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

Добили ћерку
27. јула: Дуњу – Снежана и Дејан Палибрк; 28. јула: Хану – Сања и Златко Фаркаш; 3.
августа: Лену – Ивона Пајевић и Бранко Ранковић; 5. августа: Анастасију – Андријана и Дејан Стојиљковић; 6. августа: Лану – Едита Новаков и Милош Миливојевић, Калину – Дејана и Бојан Куљанин; 9. августа: Сару – Зорана и Ненад Вељовић; 10. августа: Лену – Тијана и Бобан Петрановић; 11. aвгуста: Ему – Биљана и Жељко Лазић,
Уну – Маја и Жељко Живковић, Дуњу – Мирјана Адамовић и Дејан Марковић; 13. августа: Калину – Невена и Вук Вучковић; 15. августа: Ирину – Светлана и Павел Поволни; 16. августа: Неду – Јелена и Дамир Цетић; 18. августа: Лејлу – Александра
Ђорђев и Игор Форго, Ану – Јелена и Александар Трајчић; 19. августа: Нину – Светлана и Предраг Обучина; 20. августа: Тијану – Милица и Александар Радосављевић; 21.
августа: Наташу – Слађана и Дејан Стојановић, Јовану – Јелена Мандреш и Јован Сладаковић, Ању – Бранка и Милан Младеновић, Хелену – Ивана и Александар Стојић.

Припрема: Момир Пауновић
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КВАДРАТ 7 х 7

7

Слогови: А, ДВО, ЈА, ЈА, КА, КАШ, ЛАЈ, ЛИ, ЛО, ЛО, МА, МАК, НА, НА, НА,
НИ, НИК, О, ОД, ПИ, РА, РЕ, РЕ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. део, фрагмент, 2. велика просторија за
приредбе, 3. песма Хајнриха Хајнеа, инспирисана легендом о лепотици с Рајне,
4. део лисичјег крзна од леђа до репа, 5. место где се узгајају малине, малињак,
6. старинско мушко и женско име, 7. такмичар у једном спорту на води.

1
2
3

АНАГРАМ

4
5

„ЗАЈМОВНИЦА”

6

КРКА ДИНАР ТАТИЦЕ

7

СУДОКУ

ИСПУЊАЉКА

Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као
занимљива игра бројевима.
Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али
тако да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат
3 х 3 садрже бројеве од 1 до 9.
Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду, ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.

Слогови: АД, АЛ, БА, БА,
ВИ, ВИЋ, ЗИ, ЈА, ЈА, ЈА,
МЕД, НИ, НО, ОБ, ПРИ,
ТИ, ХЕ, ШПА.
ВОДОРАВНО: 1. напомена,
опаска,
2.
држава
на
Балканском полуострву, 3.
узајамно привлачење молекула
двају различитих тела при
додиру, 4. јавно саопштити, 5. наша атлетичарка,
рекордерка у скоку удаљ (Ивана).
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Смањите нервозу, јер ће вам
већ крајем седмице стићи повољна пословна вест у вези с вашим материјалним статусом и
каријером. Не брзајте и не доносите исхитрене закључке да не
бисте упропастили већ завршени
посао.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)
Чувајте своја документа и личне ствари. Помало сте растројени и нервозни. Претерали сте с
трошковима и непланираним куповинама. Нађите начин да додатно зарадите, јер обавезе из
прошлости долазе на наплату.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)
Пред вама је недеља великог
успона у каријери, али то неће
пратити и одговарајућа материјална сатисфакција. Но, не падајте одмах у очај. Мањи флерт ће
вам вратити пољуљано самопоуздање.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Нервозни сте, растрзани и нео-

Велико дете би да се мало игра,

длучни. Помоћ долази од особе
на коју не рачунате. Повољан период за планирање пута у иностранство и његова брза реализација. Ваша верност је на испиту, као и љубав према партнеру.

али заборавља да све што сија,
не мора и да заблиста. Пробајте
да нађете компромис са сарадницима и надређенима и избегните конфликте. У љубави је топло-хладно.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Ако ништа друго, материјална

Немојте падати у малодушност.

ситуација вам се битно поправља. Реновирање стамбеног или
пословног простора вам је приоритет. Емотивно сте празни и незаинтересовани за неки озбиљнији однос.

Мањи здравствени проблеми су
вас омели у остваривању неких
планова. Могући су неки административно-правни проблеми,
па консултујте одговарајућу особу. Емоције су вам нестабилне.

СЛОГОВНИ ЛИК 4 x 4

1

2

3

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. текст који претходи нацрту неког
документа (мн.), 2. нањихати, наљуљати, 3. манастир у Србији, у Рашкопризренској епархији, 4. језеро у Јужној Америци.

СПУНЕРИЗАМ

2

ГЛУПА ВЕЋИНА

4
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1
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3
4

РОМАН ДУШАНА КОСТИЋА

3

9

(23. 10 – 21. 11)

1

7
6

Шкорпија

НАПОМЕНА: Ова загонетка се решава међусобном заменом слова у обе
речи (на пример, ГОЈА МАЛА заменом места слова „ј” из прве и „л” из
друге речи постаје ГОЛА МАЈА).
РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: одломак, дворана, „Лорелај”, орепина, малиник, Ананија,
кајакаш. Анаграм: кредитна картица. Испуњаљка: примедба, Албанија, адхезија, објавити,
Шпановић (коначно решење: Радош Бајић). Слоговни лик 4 х 4: преднацрти, нанинати,
Црна Река, Титикака. Спунеризам: „Глува пећина”. Судоку: 548617392, 921534786,
673289154, 867351249, 152946873, 439872561, 284793615, 796125438, 315468927.

1

да урадите. Нуде вам се два посла и за који год да се одлучите,
то ће бити погодак. Могуће је
краће путовање на коме можете
упознати занимљиву особу. Чувајте кичму.

(21. 4 – 20. 5)

Осећате интуитивно да треба да
будете опрезни при доношењу
важних пословних одлука ма колико оне биле примамљиве на
први поглед. Прекините контакт
са особом која вас емотивно искоришћава. Мања прехлада.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

Као и обично, у дилеми сте шта

Бик

Пад енергије је само привремен. Пословни разговори крајем
седмице решиће све ваше недоумице. Прихватите понуђено. Комуникација с партнером је у минус фази, али сваки излет може
скупо да вас кошта.

УМРЛИ
20. августа: Василије Живков – 1943, Владимир Додевски – 1975; 21. августа: Златомир Ранковић – 1937, Никола Ђурић – 1946, Даница Стајић – 1918; 22. августа: Мара
Томан – 1931, Бранка Пејаковић – 1934, Трајанка Деги – 1954, Даница Мраовић – 1927,
Стојанка Станков – 1937, Јагода Пурић – 1931; 23. августа: Чарна Цапрђа – 1927, Милојка Јовичић – 1930; 24. августа: Ђока Радулов – 1927, Јова Миланков – 1933; Радојка Халасов – 1947, Радован Војводић – 1927, Станиша Анђелковић – 1946, Десимир Недељков
– 1965; 25. августа: Видосава Ардељан – 1937, Љубиша Марјонц – 1954, Нада Пачевска – 1952, Стојка Николовска – 1948; 26. августа: Љубомир Матијашевић – 1961, Илија Радивој – 1948, Бисерка Јосић – 1950; 27. августа: Душко Јанковић – 1950, Пајо Ду-

(23. 9 – 22. 10)

Не схватајте ствари превише
лично и не полазите од себе у доношењу одлука. Будите опрезни
ако радите нешто противправно.
Ништа испод жита! Помало сте
љубоморни. Могућ је сусрет са
старом љубављу.

ВЕНЧАНИ
22. августа: Анђела Тасевска и Марко Алерић, Бојана Рапајић и Владимир Тадић,
Александра Јанковић и Славиша Вељковић, Ана Родић и Мирослав Фолфанд, Мирела Гежо и Данијел Чобан, Бранка Госпић и Слободан Савановић; 23. августа:
Ивана Стојановић и Србислав Угљешин; 27. августа: Снежана Ђилас и Ђура Недељов, Јадранка Стојановић и Срђан Миљковић, Тамара Матковић и Александар Антонијев, Адријана Вамош и Зоран Станижан.

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Ко рескира, тај профитира – покажите то на делу. Ово је добар
период за вас када је реч о већем
материјалном добитку, али и о
решавању нагомиланих породичних проблема. Оно о чему маштате, близу је остварења.

Добили сина
1. августа: Данила – Тамара и Стеван Живојнов; 2. августа: Илију – Маријана и Милорад Стојановић; 4. августа: Огњена – Љубица Стојанов и Давид Пап; 5. августа: Дејана
– Тамара Максимовић и Југослав Чолак; 7. августа: Вука – Данијела и Александар Карбунар; 8. августа: Луку – Елена и Миша Топаловић; 10. августа: Дамјана – Ана и Михал
Павела; 14. августа: Вука – Маријана и Марко Крстић, Душана – Драгана и Драган Јовановић; 16. августа: Андрију – Дијана и Рацко Станојковић; 17. августа: Петра – Милица
и Чедомир Рајчић, Вељка – Александра и Слободан Филиповић; 18. августа: Давида –
Марија Хајду Кузманов и Золтан Хајду; 19. августа: Марину – Сања и Драган Петровић;
20. августа: Мугурела – Маја и Горан Бањаш, Михајла – Даница и Горан Остојић.

Ован
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ОДРЖАНА ПОЗНАТА БРЕСТОВАЧКА ПРИРЕДБА

СОСЕ САЧУВАЛЕ „ПАПРИКИЈАДУ”
За разлику од неких протеклих, „баксузна” тринаеста
„Паприкијада” одржана је у
условима велике суше. Високе температуре готово су преполовиле род поменутог поврћа, што се одразило на
(не)расположење произвођача и условило нешто више цене. Њима нису задовољни ни
повртари, ни купци – нити
првима у довољној мери подмирују уложено, нити одговарају платежној моћи других.
Поврх свега, било је чак и недоумица око одржавања манифестације и то је учињено у
последњем тренутку, првенствено захваљујући ангажовању локалног актива жена.
Тринаесто издање препознатљиве привредно-туристичке
манифестације одржано је у
недељу, 30. августа, у нешто
друкчијим околностима и мало проширенијег назива –
„Сосина паприкијада”.
Због сплета објективно-субјективних околности организацију је од локалног
удружења повртара (малтене)
у последњи час преузео новоформирани актив жена (може
се рећи да су оне сачувале
овај брестовачки бренд). Приметне су и одређене измене,
па за разлику од протеклих
година није било такмичења
за најбољу паприку, а скромнији буџет је осетно лимитирао културно-уметнички програм, бар када су познатија
естрадна имена у питању.
Винули се бели голубови
„Сосина паприкијада” је отворена око поднева на централном платоу, када је најпре, у
име организатора – Актива
жена „Соса”, Милка Чурић
пожелела добродошлицу и
пружила речи подршке свим

брестовачким повртарима.
Манифестацију је, испред
главног покровитеља – Града
Панчева, свечано отворила
чланица Градског већа задужена за пољопривреду, село и
рурални развој – Маја Свирчевић Прекић. Церемонија је
увеличана пуштањем белих
голубова, који симболизују
животни дух, након чега је наступио тамбурашки оркестар
„Неолит” из Старчева.
Упоредо с тим неколико
метара даље постављена је етно-изложба, на којој су се, поред Брестовчанки, својим радовима и домаћим специјалитетима представила и удружења жена из Војловице, Долова, Глогоња, Иванова, Старчева, Омољице и Новог Села.
„Сосе” су приредиле и изложбу ђаконија, чији је главни

састојак била, разумљиво, паприка. Напослетку, у вечерњим сатима је одржан концерт евергрина и рокенрола.
Сушна сезона
Манифестација је фактички
почела у раним јутарњим сатима продајном изложбом паприке и другог поврћа. По
тропском дану је двадесетак
углавном локалних произвођача изнело плодове овогодишњег рада. Цена се кретала од
кванташке до пијачне, није
било специјалних попуста,
али је највећи део изнете робе
брзо „плануо”. Најбоље је
ишла ајваруша, која се кретала од 80 динара за прву класу,
па до 30 за лошије примерке.
Издвојили смо и нека опажања оних којима је превасходно овај скуп намењен. Дејан Јанковић (50), пољопри-

вредник, навео је да је паприка због суше ове сезоне за око
тридесет одсто слабије родила. То повећава трошкове, пре
свега због непрестаног заливања. Овај Брестовчанин је
паприку посадио на једном
ланцу земље, а продаја му засад иде сасвим солидно. На
„Паприкијаду” је донео „куртовку”, „слоново уво”, „белу
дугу” и „стрижанку” и готово
све продао, али је његов закључак да је ове године свеукупно било лоше.
Мирослава Петковић (51),
пољопривредница, засејала је
паприку на површини од једног и по ланца. Даноноћно се
заливало, што је знатно увећало трошкове, али цена не
мрда већ годинама. У недељу
је ајварушу продавала за 80
динара на мало и десет дина-

ра мање на кутију. За разлику
од свог суграђанина, она је
прилично задовољна „Сосином паприкијадом”.
Васа Петровић (41) фокусирао се на бостан и, наравно,
паприку. Сезону сматра
осредњом, продаја тече слично као лани, а цене су, у односу на ковинску пијацу, где
обично износи робу, биле десетак динара ниже.
Ђура Коларов (33), повртар
и ратар, паприку је посејао на
три ланца земље и каже да су
тропске врућине преполовиле приносе. Цена је била ма-

ло јача него протекле године,
купци су долази и са стране, а
према његовом мишљењу,
овогодишња манифестација
се не разликује много од протеклих. Поред паприке, продавао је и ајвар, па чак и саксије феферона за 300 динара.
Робу углавном продаје у Смедереву и, како каже, од тога
се једва може преживети.
Новца за авионе и камионе
поодавно нема, али ни другог
избора – радити се мора, па
како буде...
Ј. Филиповић

СИМБОЛИЧНИ КРАЈ СЕЗОНЕ КУПАЊА У КАЧАРЕВУ

Сигурно склониште од врелине
Сезона купања на качаревачком језеру је у петак, 28. августа, затворена на симболичан
начин. Том приликом организовано је прво такмичење у
кувању рибље чорбе, на ком су
се окупили локални мајстори
варјаче. Резултат није био у
првом плану, већ дружење у
све лепшем амбијенту једног
од најатрактивнијих купалишта у окружењу током ових

дневно долазила на језеро, највише због близине, предивног
изгледа и љубазног особља. Недалеко одатле лешкарио је Никола Михаиловић, такође Панчевац, који је овамо навраћао с
времена на време, углавном
након посла. Најчешће се опуштао у хладовини, а тек повремено је улазио у воду. И његов
суграђанин Жељко Минић, коме је то први био долазак ове

врелих летњих дана. Ипак, напослетку је одлуком жирија
победио Милорад Ђурица, испред Мише Николића Генерала и Симе Греговића.
Покровитељ овог надметања била је угоститељска радња
„Кофи шоп”, која од ове године закупљује објекат на језеру.
То је овог лета уједно било и
централно место окупљања,
првенствено младих, али и

свих других жељних спаса од
жеге. Један од конобара – Бранислав Атанцков, који је ту од
почетка јула, каже да је за време најљуће врелине овамо долазило и преко хиљаду људи.
У лепом сећању остаће му летње журке, када су долазили и
ди-џејеви, а једанпут је направљено и незаборавно вече салсе. Долазиле су и лепе девојке
које су биле веома отворене за
комуникацију. Душан Грбић,

главни шанкер из Панчева,
каже да је тек последњих дана
августа опао ритам, а да је дотад било паклено што се тиче
температуре, али и посла.
За то време, у хладу већ прилично стасалог дрвећа, заваљени у лежаљке, у последњем таласу правог лета одмарали су
поједини срећници. Међу њима је била и Јадранка Бојић,
учитељица из Панчева, која је
од почетка јула готово свако-

године (и то бициклом!), поделио је задовољство изгледом
Спортско-рекреативног центра
„Језеро”, изузев што му није
„легла” прениска температура
воде у њему.
Све у свему, Качаревцима и
њиховим гостима било је овде
сасвим пријатно и освежавајуће протеклих месеци. И то
малтене бесплатно...
Ј. Ф.

34

ЛЕТО У ПРИРОДИ

Четвртак, 3. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

УСРЕД ПРИРОДЕ ДЕЛИБЛАТСКЕ ПЕШЧАРЕ

КЛОТИЛДИНА РОМАНТИЧНА ЗЕМЉА
Љубитељима живописне природе Делиблатски песак је једна од
најомиљенијих локација у околини. Тамо, поред бујне природе
и окрепљујућег зеленог амбијента, префињено око може обујмити и разне друге лепоте.
У најатрактивнијa места
свакако спада Девојачки бунар, а у последњих десетак година тај крајолик додатно
употпуњује један несвакидашњи призор.
Реч је, наиме, о дворишту
популарно названом „романтична земља”, простору начичканом необичним, али
неодољивим скулптурицама
од природних материјала, које представљају плод бескрајне маште једне смеле и креативне жене.
Када се у Делиблатску пешчару уђе из Владимировца и пре
Девојачког бунара (покрај
„Плаве даме”) скрене удесно и
прође некадашњи „Точак”, после неколико километара указаће се јединствени призор:
двориште из којег се, са филигрански изглачаног травнатог

тепиха, смеше разна „чудеса”.
То је знак да сте стигли у „романтичну земљу”...
„Чудеса” у дворишту
Све те бескрајно симпатичне
рукотворине и приде собе пуне уметничких слика дело су
вештих прстију Клотилде Миловановић. Та одважна жена
већ годинама живи сама у
свом дому усред Пешчаре, јер

је супруг, пореклом из Владимировца, баш ту направио кућу. Након удаје пре више од
три деценије и доласка из Параћина запослила се као књиговођа у „Агроживу” и до краја радног века, одлазећи на
посао, бициклом свакодневно

преваљивала двадесет километара. То ју је, ваљда, и додатно очврснуло, па после
смрти супруга и женидбе двојице синова може сама да се
бори у тој дивљини.
Поред редовних активности, она је већ десетак година,
од одласка у пензију, у истинском стваралачком нагону.
Будући да су око ње само викендаши, било је тешко изаћи

на крај са самоћом, која је ову
јаку жену натерала да некако
испуни време. Избор је сасвим спонтано пао на уметност.
– Лети је још и било неког
друштва, али зими нисам
имала с ким ни да реч да разменим, што ме је натерало да
се нечим бавим. Стога сам
пре десетак година почела да
се занимам за сликарство, с
којим дотад нисам имала никаквих додирних тачака. Повод за то била је једна телевизијска емисија, у којој је приказан тада већ видно оболели

ријал који је могла да накупи
у оближњој шуми. Једанпут је
тако шетајући уочила неко
дрво налик балерини која изводи пируету.
– Однела сам га кући, окренула наопако и побола у земљу насред дворишта. „Балерину” сам адекватно оденула,
навукла јој на „ноге” нешто
попут балетанки, око „струка”
везала трачице, а главу јој је
представљао пластични балон, на који сам натакла шешир. Отада сам почела да, у
нешто препознатљиво, уобличавам све што нађем у приро-

„комендија”, уместо да, како
доликује, по авлији трче кокошке. Међутим, када су се та
„чудеса” допала деци, сви су
променили мишљење. Готово
да не прође дан да „романтичну земљу”, како ју је Клотилда
сама крстила, не обиђе групица малишана или понекад и
цело обданиште из Карловца.
– Небројена насмејана дечја лица „направила” су ми додатну обавезу. Сада сав тај
„циркус” треба свакодневно
одржавати. Ипак, како ме
живот није мазио, без великог напора уређујем двориште и одрађујем све те „мушке” послове. Међутим, све
добија на смислу када дођу
дечица. Примера ради, недавно су свратили фудбалерчићи из Лајковца, који су би-

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

патријарх Павле. Напрасно
ми је пало на памет да га, тако у пижами, насликам како
лежи испод неког светла.
Многима се то веома допало,
па сам поново, гледајући неку
емисију, овог пута о владици
Порфирију и лечењу наркомана, по сећању урадила нову
слику. Е, тада сам се, иако апсолутно неука, тотално „заразила” уметношћу. Рецимо, за
разлику од многих, уопште не
правим скицу, него одмах радим четкицом и бојама – започиње причу Клотилда.
Балерина и јарац
Клотилда је, потом, почела да
употребљава природни мате-

ди – од божура и булки до листова ораха и других предмета. Следећи пут сам уз помоћ
разног биља направила магаренце, а потом сам нашла дрво које је неодољиво асоцирало на јарца. Донела сам га у
двориште, фиксирала и за
пробу зајахала како бих проверила да ли ће издржати и
децу, која су већ учестало почела да навраћају – присећа
се уметница из Пешчаре.
Ствар по ствар и дошло се
до јединственог артистичког
врта каквог нема нигде у
окружењу. У почетку су многе
комшије на то гледале с неверицом и питале се каква је то

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.

Стафорд
Мирна и доброћудна женка стафорда пронађена је
без чипа у Иванову пре неколико дана.
Претпоставља се да је
стара до две године, а моментално се налази у градском прихватилишту и
уколико је неко препозна
или жели да је удоми, може позвати број телефона
352-148.

У ТОКУ АКЦИЈА УДРУЖЕЊА „НАШ ТАМИШ”

Јабучани добровољно уређују приобаље
Прошлог викенда су се јабучки љубитељи природе поново
окупили у организацији удружења „Наш Тамиш”, како би
наставили уређење тамишког
приобаља.
Том племенитом чину су се
одазвали и поједини чланови
Скупштине, предвођени председником Слободаном Илићем, као и чланови рукометног клуба, а било је и других
грађана добре воље.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Тридесетак волонтера је
по пакленој врућини уређивало излетиште, педесетак

ли невиђено симпатични, поготово када су се поређали
низ брдо један иза другог и
запевали „Иде Миле лајковачком пругом” – завршава
Клотилда.
Напослетку, важно је истаћи да ова креативна жена, која живи искључиво од скромне пензије, никада ни динар
није зарадила од свега тога.
Иако одбија сваку идеју о
материјалној помоћи, сасвим
сигурно би јој добро дошла
било каква подршка за одржавања „романтичне земље”.
А и крајње је време да такозвана заједница сама увиди
значај нечијег труда за друштво у целини. Ко зна колико
је ћутљивих и смерних уметничких душа које нам за свој
грош улепшавају живот.

метара удаљено од центра
села. Крчени су багремац и
друго жбуње, сечено непо-

требно труло дрвеће и прављено место за излетнички
простор.
Радови ће потрајати десетак дана, а по завршетку крчења уследиће равнање терена, након чега ће бити постављени столови, клупе и комплети за роштиљање. На пролеће би требало да буде направљено и дечје игралиште с
љуљашкама, клацкалицама,
тобоганима...
Вреди истаћи да иницијаторима акције финансијски
не помаже ниједна институција, а једино им неколико
угледних локалних привредника прискаче у помоћ с материјалом.

Хаски
Лепотан стар око десет месеци, вакцинисан и социјализован, пронађен је недавно на улици без надзора, а
власник није дошао да га
преузме.
Овај хаски се тренутно налази у градском прихватилишту и уколико га неко препозна или жели да га удоми,
може га тамо пронаћи.

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.
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КК ТАМИШ САСТАВЉА МОЗАИК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ИЛКИЋ СЕ ВРАТИО КУЋИ

ПАНЧЕВАЧКИ „ГЛИГА” ДОСТОЈАН ЕЛИТЕ

Стигли су и Никола Рондовић
и Петар Ивановић
У суботу против словеначког
АБА лигаша Тајфуна
Александар Илкић, доскорашњи плејмејкер младог тима Партизана и члан
млађих репрезентативних селекција
Србије, нови је члан КК-а Тамиш. Даровити кошаркаш је прве кораке направио
у КК-у Крис-крос, а његов таленат није
остао непримећен, па је популарни
Алекса брзо нашао своје место под кошевима. Страственост у игри, сада, деветнаестогодишњака, његов инстинкт за
добар пас, прецизан шут и пре свега брзина нису промакли ни скаутима београдског Партизана. Последњих година
млади Панчевац је био окосница другог
тима шампионске екипе из српске пре-

ДАРКУ ЈОВИЧИЋУ
НОВИ МАНДАТ
На скупштини Удружења клубова Кошаркашке лиге Србије, која је одржана у среду, 2. септембра, у Београду,
одлучено је да председник КЛС-а и у
наредне две године буде Дарко Јовичић, први човек КК-а Тамиш.
То је велико признање за панчевачку кошарку и још једна потврда да упоран и предан рад увек донесе резултат.

стонице, а сада ће предводити игру КК-а
Тамиш.
Постоје најмање три разлога због којих
је потез Александра Илкића да се врати у
родни град исправан. Прво, кошаркашки
и у сваком другом смислу сазреваће у одличној средини, а моћи ће и да игра. Друго, он је потребан КК-у Тамиш. Такође, не

треба заборавити да је после одласка
Давора Перака, легендарног капитена, у Тамишу остао само Саша Радовић као рођени Панчевац. Атрактивна кошарка, пуно лепих потеза и, како смо нагласили, брзина, одлике су
мајстора у игри испод обручева, па
нема сумње да ће сада и више суграђана долазити на мечеве Тамиша када игра у овдашњем храму спорта.
Поред Илкића, у Тамиш су стигла још два нова играча. Реч је о Николи Рондовићу и Петру Ивановићу.
Они играју на позицијама бека и
крилног центра. Рондовић је прошлу сезону пропустио због повреде
рамена, а раније је играо за Црнокосу. Прошао је школу Црвене звезде.
Ивановић је наступао за Зету из Голубоваца, а био је и капитен јуниорске репрезентације Црне Горе. Сарадњу са спортском дружином из
града на Тамишу наставио је Никола Симић, бек-шутер. Сада Панчевци имају десет играча под уговором
за нову сезону. У разговору с Бојаном Јовичићем, шефом струке КК-а
Тамиш, сазнали смо да он и његови
сарадници, као и руководство клуба,
желе још да ангажују једног крилног
играча, као и центра.
Ових дана Душан Хукић и његови саиграчи почињу да играју пријатељске утакмице. У среду, 2. септембра, састали су се с Пролетером у Зрењанину, а
у суботу, 5. септембра, од 15.30, у Хали
спортова на Стрелишту угостиће новог
АБА лигаша – тим Тајфуна, шампиона
Словеније.
С. Дамјанов

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛКА” ПОВЕЛА, ПА СТАЛА
У трећем колу Српске лиге група „Војводина”, одиграном
прошлог викенда, фудбалери
панчевачког Железничара претрпели су пораз у Бачкој Тополи. Домаћи ТСЦ је славио минималну победу од 2:1, иако су
наши суграђани први повели.
Шеф стручног штаба популарне панчевачке „дизелке”

Александар Стевановић поверење за тај дуел поклонио је
екипи у саставу: Катанић,
Младеновић, Текијашки, Митић, Савић, Стојчић, Шалипуровић, Чикић, Гудан, Цвејић
(Новаковић) и Благојевић (Јовановић).
Панчевци су одлично ушли
у утакмицу, пуни жеље, хра-

брости и самопоуздања. Од
самог старта су наметнули
свој темпо игре и били тим
који доминира. Средином првог полувремена, тачније у 30.
минуту, Новак Шалипуровић
је сјајним ударцем са око шеснаест метара довео Железничар у вођство. На жалост навијача из нашега града, пред-

ПРВИ ТРИЈУМФ ВОЈЛОВЧАНА
Треће коло је прошлог викенда одиграно и у Првој јужнобанатској лиги. Очи поклоника најважније споредне ствари на свету у Панчеву и околини биле су упрте у
Омољицу, где је одигран
комшијски дерби између
Младости и старчевачког
Борца. Убедљиву победу од
3:0 остварили су домаћини.
Прву победу у новој сезони постигли су и фудбалери
војловачке Младости, који
су на свом терену савладали

Владимировац с 3:1. Слога
је у Банатском Новом Селу
победила Вултурул са 2:1,
Динамо 1945 је са 2:0 надвисио Војводину, а Јединство је у Качареву савладало Партизан из Гаја са
истим резултатом. Југославија је у Баранди тријумфовала над Радничким с 3:0.
Предстојећег викенда, у
четвртом колу, у Старчеву ће
се састати Борац и Јединство,
Југославија ће у Уљми одмерити снаге с Партизаном, док

ће Омољчани гостовати у
Црепаји, а Динамо 1945 у
Белој Цркви. У Гребенцу се
састају Вултурул и Младост
из Војловице, а у Павлишу
Црвена звезда и Слога.
Викенд пред нама доноси
и старт шампионата у Другој
јужнобанатској лиги.
У групи „Запад–Југ” играју Колонија–Долово и Будућност (Б. Брестовац) – Пролетер, а у групи „Запад–Север” Униреа – С. Тамиш и
Глогоњ – „Мика Антић”.

ност гостују је потрајала свега
два минута, јер су домаћи
фудбалери ускоро изједначили. С нерешеним резултатом
се отишло и на одмор.
У наставку утакмице се водила жестока борба за сваку
лопту и сваки педаљ терена.
Домаћи фудбалери су кренули још агресивније ка голу ривала, али је Железничар успешно одолевао и тражио своју
прилику из брзих контранапада. Ипак, у самом финишу
утакмице ТСЦ је извео добру
комбинацију, па је успео да
дође до мреже голмана Катанића и постигне погодак за
победу и сва три бода.
У недељу, 6. септембра, „дизелка” игра на свом терену. На
СЦ-у „Младост” ће угостити
Омладинац, који у досадашњем делу шампионата не зна
за пораз – има победу и два
„ремија”. Ипак, „дизелка” се не
сме уплашити. Сталоженом и
мирном, али и храбром и одважном игром може да обрадује
своје присталице. Утакмица
почиње у 16.30.
А. Ж.

ИЗБОРНИ ТРЕНИНГ У ПАНЧЕВУ

ПАНТЕРИ БЛИЗУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Амерички фудбал у Србији
има све више поклоника, а
Суперлигу чини неколико
озбиљних клубова који се такмиче и с ривалима у иностранству. Ова атрактивна
игра нашла је плодно тле и у
Панчеву, а популарни Пантери имају углед у српској федерацији. Зато и не чуди што је
прошлог викенда у нашем
граду, на терену код Хале
спортова, одржан изборни
тренинг за попуну националне селекције.
Чак 150 играча се нашло на
овој акцији, а после детаљних
мерења и контролних активности стручни штаб наше селекције смањио је број потенцијалних кандидата који ће
обући дрес репрезентације.

Међу онима који имају добре
изгледе да буду међу елитом
налазе се и четворица наших
суграђана. Реч је о Братиславу
Бошњаку, Милошу Јанковићу,

Николи Вуксановићу и Владимиру Трајановићу.
Овај скуп је одржан јер ће
репрезентација Србије средином октобра играти квалификациони меч с Мађарском
за попуну Б европске групе.
То ће бити прва званична
утакмица наше селекције у
Србији.
Пре тога Панчево ће још
једном, и то идућег викенда,
угостити најбоље такмичаре
америчког фудбала, како би
се одржао још један викендтренинг. После тога ће бити
јасно на којих педесет играча
стручни штаб рачуна. Први
контролни меч Србија ће
играти 13. септембра у Италији, у Лињану, а затим ће то у
септембру учинити још јед-

ном. Овог пута противник ће
јој бити селекција америчких
играча који наступају у тимовима са Старог континента.
– Веома је јака конкуренција на свим местима у екипи.
Биће тешко наћи се међу најбољима, али ћу се потрудити
да и даље будем члан наше репрезентације, а то желим и
осталим саиграчима из нашег
клуба – истакао је Братислав
Бошњак, сјајни играч Пантера
и члан репрезентације од
2007. године.
Нема сумње да се Панчево у
последње време веома истиче
када је реч о америчком фудбалу. Пантери се својски труде да ова лепа спортска прича
траје што дуже.
С. Д.

У организацији ШСС-а, у
Крагујевцу је од 20. до 30. августа одржано Екипно првенство Прве шаховске лиге Србије. Учествовало је дванаест
најбољих клубова у нашој земљи, а сваки тим је сачињавало по шест играча и четири
резерве. Укупно се надметало 110 најбољих омладинаца
и сениора Србије, међу којима је било тридесетак наших,
али и неколико најпознатијих страних велемајстора.
ШК „Светозар Глигорић
Глига” из нашега града наступио је с једном од најмлађих
екипа које су икада учествовале на шампионатима Србије и успео је да избори опстанак у елити. Најбоље резултате у панчевачком тиму остварили су седамнаестогодишњи
Гојко Вучинић и Слободан
Мунижаба, који су освојили

по 7,5 поена (заслужили и бал
за интернационалног мајстора), и Далибор Стојановић,
који је играјући на првој табли, против најбољих ривала,
зарадио 5,5 поена.
Да су чланови клуба из нашега града оставили сјајан
утисак, говори и податак да је
омладинац Милоје Ратковић
у одлучујућој партији, против
прослављеног велемајстора
Бошка Абрамовића, играјући
црним фигурама, успео да
победи.

МИТРОВАЧКИ АКВАТЛОН
У Сремској Митровици је
прошлог викенда одржана
трка СТУ купа „Митровачки
акватлон”, на којој су чланови ТК-а Тамиш постигли одличне резултате.
У надметању малишана
сребрне медаље су освојили
Ива Божичковић и Алекса
Кежић, а одличје истог сјаја
припало је и Срни Марковић
у конкуренцији почетника. У
групи младих нада Алексија
Коцић и Марко Глишић зарадили су најсјајније медаље,
а у трци нада су се Ања Давидовић и Душан Стојадиновић
окитили сребром, док је Вања Исевски био трећи. Лука

Матовић и Марија Јуничић
били су најбржи у надметању
рекреативаца, а у спринт
акватлону је јуниор Данило
Јовановић био трећи, а ветеран Маријан Лукић први.

У ПОГОНУ СВЕ СЕЛЕКЦИЈЕ
Све такмичарске селекције
КК-а Динамо, као и карате
школа, 1. септембра су почеле да раде у сали ДТВ-а „Партизан”, по старом распореду.
После учествовања у Светском кампу за младе у Умагу,
Летњем кампу перспективних спортиста Војводине у
Апатину и Летњем кампу на
Дивчибарама и напорних тренинга сениора, јуниора и кадета на теренима СЦ-а „Младост”, сви такмичари су започели активности у оквиру нове сезоне. Ова јесен ће бити
посебно значајна за сениор-

ске репрезентативце Слободана Битевића и Николу Јовановића, који ће наступити на неколико значајних међународних турнира – у Кобургу, Ријеци, Салцбургу и Београду.
Најмлађи каратисти ће
учествовати на Купу Војводине и Србије, а јуниори и
кадети ће се надметати на
првенствима Балкана, Србије и Војводине.
Од 1. септембра КК Динамо врши упис нових чланова
у карате школу, а детаљније
информације се могу добити
на телефон 064/157-2245.

КАЊЕВАЦ У ПАРТИЗАНУ
Мирослав Кањевац, наш суграђанин, нови је шеф
стручног штаба ЖКК-а Партизан.
Он је искусан кошаркашки стручњак, водио је многе тимове у Србији, а после
четрнаест година се вратио у
клуб из Хумске улице. Интересантно је да ће у црно-белом дресу у новој сезони
играти и Јелена Милекић,
Марија Илић и Маријана
Бешић, које су до сада наступале за Динамо и Крис-крос.
– Како год да се разреши
тренутна ситуација и без обзира на то да ли ћемо играти
у елити, другом рангу или
неком европском такмичењу, Партизан увек има циљ

да напада врх табеле, па ће
тако бити и овог пута. Право
ми је задовољство што сам
поново део црно-беле породице – истакао је Кањевац.
Током септембра девојке
ће учествовати и на два веома атрактивна турнира – у
Сарајеву и Пули.

ШАХОВСКИ КУТАК
Kiss
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: б8:с)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Трг краља Петра I бр. 11, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију с
летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 24.
септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...
Плаво је... И небо и море, и све остало. Розе је само у првом плану.
Поздрав из Петровца.
Марина Боговић, Косте Рацина 17

Страва испод стубова
Пошто је Панчево ових дана стециште филмских уметника, није искључено да ће неко од њих препознати наш град као филм френдли територију, посебно погодну за снимање хорор филмова. Тај
би, можда, могао пожелети да се надовеже на Хичкокове „Птице”.
Као, јата птица долећу у центар нашег града и олакшавају се,
олакшавају, олакшавају... А то нема ко да почисти.
Око сценографије неће бити главобоље. Она се већ јако дуго
спрема испод стубова у Улици генерала Петра Арачића (екс Петра Драпшина).

Тужни хорор

Александра и Теодора Нинић у Алањи. Насмејане. Очито. Од срца.
Нада Нинић, Илије Гарашанина 10/6

Има се, може се. Велики поздрав редакцији из Монте Карла!
Андреја Рукавина, Иве Лоле Рибара 15, 26204 Опово

Надо, Марина,
Андреја, честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.
Редакција

И онда, у срцу срца града наилазимо на прави хорор бисер: мучилиште крај хотела „Слобода”. Уколико се потенцијални редитељ
не определи за снимање „ентог” дела „Hellraiser-a”, може да уђе
у нешто једноставније.
Рецимо, овако. Док се фасада хотела обрушава, деца се љуљају на ланцима, а нека од њих падају или скачу на површину
пуну смећа и животињског измета, на мачке, коцке из парковског плочника, шипражје (у саксијама)...
Около Панчевци. Плачу. Очајни због тога у шта им се град
претворио.

Пера Митић у акцији
Пре двадесетак година у пасажу крај већ поменуте Улице генерала Петра Арачића могле су се купити разне ђинђуве. Тако је било све док један Пера Митић није почео да дави жене које не воле каранф..., овај, бижутерију.
И тако. Године су прошле, остале су ране.

З. Компар Д. Младеновић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Дејан Жужа,
кошаркаш:

Ања Зечић,
одбојкашица:

– Током августа сам
био на припремама на
Чардаку пошто тренирам кошарку у КК-у
„Тамиш”, па ми је то
централни догађај лета. Сад је почела школа и знате већ шта
следи.

– Била сам на Тари и
лепо сам се одморила.
Остатак лета сам провела код куће. Још увек
помало излазим с друштвом, а школа полако
постаје главна преокупација.

Слободан
Поповић,
средњошколац:
– Ако нешто треба да
издвојим, онда је то боравак у Црној Гори – био
сам у Сутомору. Тренирам кошарку, па доста
времена проводим и на
спортском терену.
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