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Уличица Николе
Ђурковића је за неког
само добра пречица.
За неког другог значи
искључиво крај пута и
бесплатан паркинг.
Филмаџијама она
представља сликовиту
кулису за какав
неореалистички филм.
За љубитеље седме
уметности она је место
на коме је снимљен крај
филма „Маратонци трче
почасни круг”.
А читаоцима ових
новина биће значајна
по томе што су у њу
сада упрти погледи
новинара „Панчевца”.
За неког се ту
историја завршава,
а за неког тек почиње.
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Село

БЕЖАЊЕ ПРЕД ПОВЕРИОЦИМА

СПАСАВАЊЕ У НАДОКНАДИ ВРЕМЕНА
Старчевачка „Војводина”
спрема стечај, а нада се купцу
Разрешен директор због
три функције, именован
нов с четири дужности
Панчевачка предузећа у реструктурирању унесрећена претходним поступцима приватизације масовно беже у
стечајеве покушавајући да се на тај
начин бар на још месец дана спасу од
поверилаца. Један од таквих примера
је и старчевачка „Војводина”, којој
над главом виси дуг већи од 600 милиона динара. И ова фирма је захваљујући држави, односно њеним институцијама и многим претходним
републичким владама, у првом таласу приватизације најпре „очерупана”,
затим задужена и уназађена. Касније
је ово пољопривредно предузеће постало жртва последица такве власничке трансформације, да би сада
морало да се бори за какав-такав спас
у „надокнади времена”.
Жељко Угљешић, недавно постављен за директора предузећа, рекао
је да је из Привредног суда у уторак,
3. новембра, стигло решење о отварању предстечајног поступка, а рочиште за испитивање разлога покретања стечаја заказано је за 27. новембар. На тај начин је „Војводина” успела да добије још око месец дана заштите од поверилаца и време да
спроведе социјални програм за раднике.
Директор ове старчевачке фирме
наводи да је рачун одскора у блокади за 319 милиона динара, те да су
укупна дуговања из времена прве
приватизације и породице Марковић бар двоструко већа. Угљешић је
рекао како имовина предузећа знатно надмашује обавезе, али је подсетио да нова приватизација није
спроведена.
– Приватизација нашег предузећа
је два пута одлагана, најпре због измене закона, а онда и због захтева за
реституцију. Зато је два пута пони-

штаван оглас за продају, па је Агенција за приватизацију следећи термин заказала тек за 19. новембар –
објаснио је Угљешић.
С обзиром на то да ће отварање
понуда бити одржано осам дана пре
заказаног рочишта за утврђивање
оправданости отварања стечаја,
„Војводина” ће имати времена да за
24 радника од државе обезбеди отпремнине пре него што уђе у стечајни поступак. Након тога ће сви радници ионако бити упућени на биро,
али неће добити ништа.
Угљешић се нада да ће купаца
ипак бити и да ће Министарство
привреде одобрити предлог „Војво-

дине” да у првом кругу почетна цена
буде двоструко нижа, односно око
600.000 евра, јер друге прилике за
продају неће бити. Он је нагласио да
фирма послује стабилно, исплаћује
зараде на време и сервисира текуће
обавезе.
– Било би добро да нас купи неко
озбиљан, како би се наставила производња. Имамо фарму са 600 грла
стоке, на којој се производи око
5.000 литара млека дневно, и близу
600 хектара сопствене земље, где
производимо сву потребну храну за
фарму. Из прве приватизације изашли смо у катастрофалном стању,
али је процес реструктурирања успео
да нас стабилизује, тако да данас
нормално радимо. Проблем је то
што смо пре три године од Мини-

старства пољопривреде добили пасиван статус, јер смо обрађивали државну земљу без уговора. Проблем је
у томе што локална самоуправа
стално касни с прављењем програма
закупа и објављивањем огласа. Пасиван статус нам истиче ускоро, па
смо Министарству поднели захтев за
добијање права пречег закупа – истакао је Угљешић.
Боривоје Додић, руководилац ратарства, рекао је даје „Војводина” до
2007. обрађивала готово 2.100 хектара и имала 1.300 грла стоке на фарми. Он се пожалио на то што држава
допушта да земља стоји упарложена
и да на њој расте амброзија, јер град-

ска власт поново касни с лицитацијом. Дејан Рељић, руководилац фарме, оценио је да је након што су
Марковићи опустошили тај део фирме, начињено чудо, а производња
млека обновљена. Он је нагласио да
Старчевци сада своје млеко екстра
квалитета извозе у Русију, чији су
стандарди знатно виши од оних у
ЕУ. Додао је да се код запослених
примећује страх од будућности, али
и одлучност да раде без обзира на то
шта ће се десити с фирмом.
У суштини, запослени и повериоци имају интерес да не дође до стечаја, јер ће први тако задржати посао, а други моћи да рачунају на наплату својих потраживања у целости. Стечај би можда једино купцима ишао наруку, зато што би тада до

ове фирме дошли по знатно повољнијим условима.
Акционари „Војводине” су на последњој седници Скупштине, по решењу Агенције за борбу против корупције, разрешили дужности дотадашњег директора Бранислава Вукасовића. Разлог за то је био гомилање
функција, јер је утврђено да је он једно време обављао послове привременог заступника капитала у фирми
„Семе Тамиш” и „Азотари”, те директора у старчевачком предузећу.
А онда је на истој седници Скупштине, уз одобрење Агенције за приватизацију, донета још чуднија одлука – да за директора буде изабран
Угљешић, који је већ привремени заступник капитала у „Долову”. Он
исту функцију обавља и у „Војводини”, а поред тога, у тој фирми је запослен и као секретар, јер је правник. Тако се дошло у још апсурднију
ситуацију да човека с три функције
замени неко ко их сада има четири.
Угљешић је додао да је Вукасовић
остао у предузећу као саветник директора, јер је стално запослен, па је
била законска обавеза да му се нађе
друго радно место. Без обзира на то
што обавља три функције у једној
фирми, Угљешић може да добије само једну плату, јер је закон прописао
да привремени заступници капитала
за тај посао могу добити само једну
накнаду по предузећу, и то у висини
просечне плате у њему. Ствар је у томе што нико од њих не обавља дужност чувара државног капитала у
само једном преузећу.
На примедбу да се стиче утисак како је неколико људи у панчевачким
фирмама у реструктурирању међусобно поделило све управљачке функције и испреплетало их, Угљешић
тврди да је то урађено из практичних
разлога. Он је прецизирао да се седнице одбора директора неких фирми
одржавају готово сваке недеље, па је
лакше сазвати их када су њихови чланови са истог подручја и упознати су с
проблемима којима се баве.
Д. Вукашиновић

На помолу
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Романтизам и ренесанса
Ходаш улицом. Не застајкујеш. Ипак, то учиниш када видиш пса, јер и
ти имаш једног у дворишту. Одмах схватиш да није селџук, да је раса,
да има педигре. И да је нечији. Али, с ланца пуштен. Или напуштен.
Кренеш да га помазиш, јер га се не бојиш; он те изуједа, пошто те се
плаши, истраумиран је.
Ко је крив за такав епилог? Ти? Пас?
Јок, идиот који га је изгладњивао, пујдао, „дресирао” да буде опасан.
И онда пустио на улицу.
Да такав идиот не сме да буде на слободи уверио нас је овонедељни
случај када су пси неидентификованог идиота напали и изуједали девојку и нанели јој тешке повреде. Успут су убили њеног кућног љубимца! А није стала да их помази, видела је да су крволочни.
Са идиотима у затвор!

***
Када сте последњи пут погледали ка згради старе железничке станице
која се налази поред наше реке, на три и по минута лагане шетње од
епицентра града? И на њој задржали поглед. Хм, аутор овог текста то
није учинио годинама, до пре неки дан.
Штета. И на срећу. Штета, пошто се ради о предивном здању, у које
се заљубиш на други поглед, онај који мораш да бациш после првог
„луки-лукија”, јер те је лепота предмета посматрања на то натерала.
Та романтичарска кућа имала је и велику употребну вредност док су о
потребама и вредностима мислили наши стари: наиме, то је била последња станица воза који је долазио из Београда. Еј, стизао је до центра града!
Написасмо оно друго – на срећу – јер те туга заломи када видиш како та лепота пропада, како је изједа протеза времена. А превише је и
туге и беде и бесперспективности...
Смишљено ламентирамо над невеселом судбом последње станице
некадашњег воза: само што није формирана нова композиција, чији ће
вагони носити новац за оно што би требало да су потребе грађанки и
грађана Панчева – припрема градског буџета за 2016. годину у пуном
је јеку.
Хоће ли се неко сетити реконструкције и обнове зграде станице или
неког другог, трећег пропадајућег објекта у граду? Хоће, романтици.
Да ли ће бити пара за започињање таквих послова, после чије реализације бисмо у госте могли да позовемо туристе, не из Кине и Катара, већ
из двомилионског комшијског Београда, јер би имали шта да виде и
где да оставе свој новац – рецимо, у музеју возова? Не, неће бити ни
кинте за такве пројекте.
У држави у којој је страначко запошљавање по јавним установама и
предузећима најуноснији бизнис за „послодавце” нема теорије да филер остане за оправљање запуштеног и инвестирање у будућност. Мада,
трпањем пара панчевачких пореских обвезника у пренатрпана јавна
предузећа инвестира се у сутра; оно српско, напредно...
***
Дан града. Поново нам је пред вратима, брзо је прошло претходних годину дана.
Нема шансе да можемо да се хвалимо великим достигнућима Градске управе. Осим...
Поново је, уз велику помпу, промењен градоначелник. И изнова је
реконструисано велико Градско веће. Океј, у празничној атмосфери
није лепо навелико критиковати. Зато...
Поздравимо стварно најбоље: учитељицу Бранку Давидовић, хирурга Душана Стојића и Гимназију „Урош Предић”! Они су нас, по оцени
стручног жирија, али и великог броја суграђана, посебно задужили током 365 дана за нама.
Честитамо!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Несташна куглица
И када се очекивало да бар једна
очигледна превара буде раскринкана, испоставило се да је поново по
среди чист ћорак! Како ствари стоје, у стилу небројених сличних случајева, нико неће бити осуђен ни
због ујдурме која је била главни летњи хит и данима, попут најурнебесније гротеске, провлачена кроз медијско блато. По свему судећи, афера „куглица 21” остаће без судског
епилога!
Дакле, кривца нема, јер званични
резултати истраге кажу да се ради о
човековој беспредумишљајној несмотрености?! Испада да је Државна лутрија Србије била у праву када
је након инцидента без преседана
известила јавност да је у 59. колу
игре „Лото 7 од 39” дошло до техничке грешке оператера ангажованог на извлачењу, тако што је на
екрану омашком исписан погрешан
број.
Премда и с Мелмака посматрано
„смрди” да је комбинација унапред
припремљена, истражни органи
проценили су како се „сасвим случајно” (два одсто вероватноће) догодило да је на екрану као четврти по
реду, уместо броја 27, исписан број

21 (који се након искакања несташне
куглице из бубња као чупавац искезио пред запрепашћеном водитељком и збуњеним поштеним светом).
Данима се тресла гора, чак је и
премијер оптимистички приметио
да је „пут до затвора кратак”, али ни
то што је директор Државне лутрије
Србије поднео оставку није био довољан замајац за откривање кривца
(криваца – рекло би се!).
А да нешто није у реду с том лутријом, посебно с чувеним „Лотоом”, одавно се шушка. Рецимо, потписник ових редова је још пре пар
деценија имао прилике да од једног
„поверљивог извора” чује како се с
тим навелико мућка. Тај „инсајдер”
је још тада тврдио да „Лото” заправо никад и није приказиван директно, већ у одложеном снимку, то јест
када се дозна која комбинација није одиграна, а да је све остало обична фарса – комисија, публика, водитељи...
У земљи у којој се лети и без авиона и намешта све живо – од најмањих јавних набавки до међудржавних послова вредних милијарде
долара, тако нешто не да није немогуће...
Напослетку – наградно питање: да
ли је ико икад упознао неког ко је
добио милионе на „Лотоу”? Или макар неког ко зна таквог срећковића?!
Или неког ко зна неког ко је чуо...?
Ј. Ф.

Довољно је звати
се Кристијан
У овој држави све је могуће ако се
зовете Кристијан Голубовић, па чак
и да одложите одлазак у затвор!
Виши суд у Београду је некадашњем криминалцу и главној звезди
ријалити емисије „Фарма”, која обара
све рекорде гледаности, на захтев његових адвоката одложио одлазак на
издржавање казне од осам година затвора због диловања дроге, које треба
да почне 5. јануара идуће године.
Да све буде страшније, ово није
први пут да је донета таква одлука

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

јер је одлазак на издржавање казне
Голубовићу већ два пута досад био
одлаган због рођења детета. Након
тога судије Првог основног суда су
одлучиле да трећег одлагања неће
бити и да Голубовић мора да буде
спроведен иза решетака почетком
идуће године. Међутим, њихове колеге из Вишег суда поново су Голубовићу прогледале кроз прсте и
преиначиле првостепену судску одлуку.
После таквог поступка немогуће је
не бити запањен. Да је неки обичан
грађанин покушао да одложи одлазак на извршавање казне не само да
у томе не би успео, већ би после судске одлуке одмах завршио у неком
од затвора.
Нажалост, изгледа да за Кристијана Голубовића не важе закони ове
државе. После запањујуће одлуке судија да му омогуће опстанак на слободи, још више добијају на убедљивости објашњења да је то учињено у
дослуху с власником телевизије
„Пинк”, јер је Кристијан најзаслужнији за висок рејтинг „Фарме”.
Довољно је макар накратко пратити СМС поруке које се емитију у дну
телевизијских екрана док траје пренос с најпопуларнијег сеоског имања
у Србији и видети усхићене погледе
учесница „Фарме” док слушају Голубовићеве приче, па да буде јасно да
то није претеривање.
Нема сумње ни у то да је друштво,
у коме су креатуре попут Кристијана
уместо да су у затвору „гига мега”
звезде, дотакло дно. Уместо да буде
попут бивших криминалаца на Западу, који током наступа у медијима
говоре младима да никада не следе
њихов пример, главна звезда „Фарме” се хвалише својом прошлошћу и
понаша се потпуно другачије. Гледајући га свакодневно у више термина
преко телевизијских екрана, неки
нови клинци могу само да пожеле да
га опонашају. Не само да ће бити
звезде и да ће се женске „лепити” за
њих, већ ће моћи и да одлажу одлазак у затвор ако то хоће и имаће бесплатну промоцију у медијима.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

• Ко ради, не боји се глади. И зато сваки дан има за кифлу, а неки пут претекне и за јогурт.
• Пенелопа би данас чекала Одисеја 48 сати, а онда би пријавила
нестанак.
• Имам субјективни осећај да нас деру. Осећам то на својој кожи!
• Вршимо позитивну селекцију. Бирамо најбоље од најгорих.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Е, на боговску планину само са опремом. Спуштен један од сатова!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

При врху католичке цркве, у уторак, после подне.

ПОБЕДИЛИ СМО АЕРОЗАГАЂЕЊЕ. ПРЕСТАЛИ СМО ДА ДИШЕМО!

Снимио Никола Стоилковић
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ОСМОНОВЕМБАРСКЕ КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СНИМАЊЕ ФИЛМА У СТУДЕНТСКОМ

ДАНИ ДУХОВНЕ, ЕТНО И ЏЕЗ МУЗИКЕ

Бен Кингсли
као ратни злочинац

У оквиру обележавања Дана
града, од 5. до 9. новембра
биће приређено више културних програма. Између
осталог, Панчевци ће од 5. до
8. новембра моћи да испрате
„Панчевачки џез фестивал”,
„Етно глас” и „Дане духовне
музике”. Уз то, планирана су
и отварања Бијенала цртежа
(6. новембра у Историјском

архиву), изложбе „220 година занатства у Панчеву” (9.
новембра у Народном музеју), те 45. Салона Панчева
(10. новембра у Галерији савремене уметности). У Градској библиотеци ће у четвртак, 5. новембра, у 19.30, бити промовисана књига „Знаменити Срби у руској историји” Ранка Гојковића.

Све боје џеза
У четвртак, 5. новембра, у дворани
Културног центра биће отворен 18.
„Панчевачки џез фестивал”, чији
је уметнички директор Војислав
Пантић. Програм стартује уз наступ домаћег трија „Мајамисти” (у
20.30), а вече се наставља уз Курта
Елинга, који ће од 22 сата промовисати свој албум „Passion World”.
Наредне вечери, 6. новембра, од
20.30, свира амерички клавирски
трио „The Bad Plus”, а потом, од 22
сата, британски састав „Get the
Blessing”, који предводе Џим Бар и
Клајв Димер, ритам-секција култне трип-хоп групе „Portishead”.
У суботу, 7. новембра, у 20.30,
концерт ће у фоајеу Културног
центра одржати квартет саксофонисте Макса Кочетова, а онда, у 22
сата, полазници џез одсека Музичке школе „Станковић”. Последње
вечери, 8. новембра, од 20.30, љубитељима џеза ће се представити
саксофониста Гери Барц, музичар
који је још давне 1971. гостовао у
Србији у бенду Мајлса Дејвиса, а
потом, од 22.15, легендарна америчка група „Oregon”, чији су чланови тражили да им се омогући да
концерт буде без временског ограничења.
Појединачна вечерња улазница
кошта 500 динара, а комплет карата 1.200 динара.

Фолклорни ансамбли
и певачка друштва
„Етно глас” ће бити отворен у четвртак, 5. новембра, у 18 сати, у холу Градске
управе, изложбом Етнографског музеја из Београда под називом „Шумадијска сукња 1860–1960” мр Татјане Микулић, кустоса-етнолога. Дан касније, 6. новембра, у
19.30, у Дому Војске Србије биће приређен концерт фолклорних ансамбала, на којем ће учествовати ГКУД „Лаза Нанчић” из Вршца и овдашњи КУД „Пауновић”.
У суботу и недељу, 7. и 8. новембра, у дворани „Аполо”, заинтересовани грађани ће
од 10 до 13 сати моћи да учествују у радионици гроктања (фрулашка пракса, певање
уз гусле, свирање на гајдама, грокталице) у организацији Српског етномузиколошког
друштва. Увече у суботу, на истом месту, у 18.30 најпре ће бити промовисан компакт-диск „Врбице, врбо зелена”, а у 20 сати ће почети концерт на којем ће наступити певачке групе „Ера” из Ужица, „Мелизма” из Скопља, КУД „Штаваљ” из Штавице,
КУД „Ђока Павловић” из Београда и гуслар Миладин Карличић из Панчева.
У недељу, 8. новембра, у дворани „Аполо” најпре ће, у 18.30, бити промовисан
мултимедијални диск „Традиционални плесови Срба у Банату”, да би у 20 сати почео концерт на којем учествују: певачка група „Мелизма” из Скопља, Елена Станисављевић Рошкова Астрахањ из Русије, „Луновачка моба” из Луновог Села, КУД
„Димитрије Котуровић” из Београда, КУД „Петар Кочић“ из Челарева и овдашњи
КУД „Станко Пауновић” НИС–РНП.
Уредник програма је Дејан Трифуновић, уметнички директор КУД-а „Станко
Пауновић” НИС–РНП.

Дани духовне музике
„Дани духовне музике” ће ове године протећи у знаку обележавања петнаест година откако Панчевачким српским црквеним певачким друштвом руководи мр Вера
Царина. Тим поводом, али и у склопу обележавања Дана града, у Успенском храму
биће приређен концерт ПСЦПД-а, као и дечјег хора ПСЦПД-а, који води Борјана
Стражмештеров. На истом месту у недељу, у 9.30, биће служена света литургија.
Д. Младеновић

OДРЖАНА КОМЕМОРАЦИЈА НА СПОМЕНИКУ СТРАТИШТЕ

Сећање на стрељане Јевреје
– Злочини нациста током Другог светског рата нису имали
основ ни у једној војној стратегији, већ у њиховој патолошкој
мржњи према свима који нису
били као они. Њихова сулуда
идеја да одређени народи немају право на живот и на своју територију резултирала је одмаздом незабележеном по суровости у историји. Сећање на нацистичке жртве је најмање што
можемо учинити у нади да се
такво зло више никада не понови – рекао је градоначелник
Панчева Саша Павлов на комеморацији одржаној 4. новембра
испред споменика Стратиште у
знак сећања на више од две хиљаде Јевреја које су нацистички
окупатори стрељали на том месту 1941. године.
У име града Панчева он је, с
председником Скупштине града Тиграном Кишом, положио
венац на споменик страдалима.

Амбасадор Израела у Србији Јозеф Леви предложио је да
се убудуће испред Стратишта
држе школски часови на којима би се ђацима говорило о
Холокаусту и бројним другим
злочинима које су починили
нацисти.
– Овамо треба да долазе сви
људи, без обзира на њихову
веру. Било би довољно да се
поклоне стрељанима и на тре-

нутак помисле шта би се догодило уколико би зло поново
преовладало светом – рекао је
Јозеф Леви.
Председник Јеврејске општине Панчево Давид Монтијас рекао је да о монструозности нациста говори и то што
су међу Јеврејима који су
стрељани на Стратишту 1941.
године била и деца од тринаест месеци.

– Имамо један циљ, а то је
да се жртве никада не забораве и да се сећамо злочина који су почињени. Ово је прва
већа комеморација коју су заједнички организовали Град
Панчево и Јеврејска општина
– истакао је Давид Монтијас.
Он је рекао и да су своје
представнике на комеморацију послали влада Војводине,
градско Удружење антифашиста, Градски одбор Удружења
бораца Народноослободилачког рата, Савез јеврејских општина Србије и јеврејске општине Београда, Новог Сада,
Зрењанина, Земуна, Кикинде
и Суботице.
На комеморацији стрељаним Јеврејима одржан је и
краћи уметнички програм у
коме су учествовали уметница
Габријела Николић и глумац
Мирослав Жужић.
М. Г.

ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ВОЛОНТЕРА

Конкуришите за награде
Поводом Међународног дана
волонтера – 5. децембра Регионални волонтерски центар
Панчево расписао је конкурс
за доделу годишње волонтерске награде.
Њу ће добити појединци и
удружења грађана који су својим добровољним активностима
највише допринели општем добру на територији јужног Баната
од 1. новембра прошле године.
Најбоље волонтере могу
предложити удружења, фон-

дације, као и непрофитне организације и институције с
подручја јужног Баната. У обзир за награду долазе они који
су били ангажовани на активностима у следећим областима: заштита животне средине,
брига о сиромашнима, заштита и збрињавање животиња,
култура и уметност, социјалне
активности за децу и младе, и
брига о старима.
Конкурс за волонтере који
су се највише истакли у хума-

ности траје до 20. новембра
ове године. Детаљније информације о критеријумима за
доделу награда могу се прочитати на интернет адреси
http://bit.ly/kriterijumi, а пријаве се могу слати на имејл
адресу office@rvc.rs. Информације је могуће добити и у
непосредном контакту, позивањем броја 065/33-51-557
(Дениз Хоти). Пријаве се могу
доставити и лично, на адресу:
Улица Светог Саве 10.

Средином недеље, 3. и 4. новембра, у Студентском је
сниман филм „Обичан човек” по сценарију и у режији
Бреда Силберлинга, у којем
главне улоге тумаче оскаровац Бен Кингсли и глумица
Хера Хилмар. Kако незванично сазнајемо, радња

филма је смештена у 2010.
годину и говори о ратном
злочинцу који се скрива у
једном стану и развија везу с
кућном помоћницом.
Снимање филма биће настављено на неколико локација у Београду.
Д. М.

У ИВАНОВАЧКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

Омладинска
фотографија
Ивановачки Дом културе
успео је да ове године добије организацију престижног
догађаја. Реч је о тридесет
четвртој Омладинској изложби фотографије Србије. Tо
не треба да чуди, јер је познато колико житељи најмањег панчевачког села негују
ту врсту уметности.
Манифестација ће бити
отворена у петак, 6. новембра, у 19 сати, у локалној
културној установи.
Наредног дана у 10 сати
биће одржана демонстраци-

ја под називом „Снимање из
ваздуха”, а након слободних
активности, од 16 сати, и
предавање о pinhole фотографији, а у 19 сати је отварање изложбе и додела диплома и награда.
Последњег дана, у недељу, 8. новембра, од 9 сати је
фотографисање у Цркви
Светог Венделина, као и по
селу, а у 12 сати Ивановчанин Золтан Бисак приредиће тематски програм „Путопис – Индија”.
Ј. Ф.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ТОП-а

Привлачнији
туристима

Туристичка
организација
Панчева је у склопу обележавања Дана града у среду, 4.
новембра, представила јавности свој нови туристички водич и два промотивна спота.
На недавно одржаном
Сајму туристичких публикација у Крушевцу водич кроз
Панчево је добио прву награду у тој категорији и другу у конкуренцији туристичких мапа. Туристички водич
који је сачинила група аутора на занимљив и прегледан

начин сакупио је историјске, културне и природне
знаменитости и особитости
нашега града које би могле
привући туристе.
Присутнима је премијерно пуштен спот Александра
Станојловића начињен на
манифестацији „Дани Вајферта”, као и туристички
спот о Панчеву Владимира
Кајловица, који је проглашен најбољом видео-презентацијом те врсте у Србији.
Д. В.

ОД ПОНЕДЕЉКА, 2. НОВЕМБРА
Награде ће бити уручене на
Сајму волонтера, који ће се
одржати 5. децембра у дворани „Аполо”.
Подсећамо, добитници прошлогодишњих награда су били Планинарско друштво „Јеленак” за еколошко-спортску
акцију „У бојама руја” и
Марко Ивошевић, кога је за
то признање номиновао Одред извиђача „Надел” из
Старчева.
М. Г.

Амбуланта у Војловици
на старој адреси
После месец дана радови
на санацији подова у амбуланти Војловица Дома
здравља Панчево су завршени, тако да од понедељка, 2. новембра, запослени у
амбуланти у Војловици раде у старим просторијама.

Грађани су се у том периоду
лечили у амбуланти „ХИП–Петрохемије”. Здравствена станица је адаптирана
прошле године, али је било
неопходно спровести додатне радове, који су завршени ових дана.
И. П.
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Јован Петровачки,
потпредседник ГО ЛСВ-а

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Огромна штета због
„Вода Војводине”
– Због проблема с каналском мрежом и одводњавањем односно наводњавањем, у Војводини и јужном
Банату приноси кукуруза,
соје, шећерне репе и сунцокрета ове године су смањени за 60 одсто у односу на
прошлу годину – нагласио
је Жељко Сушец, председник Градског одбора и на-

родни посланик Српске напредне странке, на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 3. новембра.
– Кукуруз је прошле године давао око десет тона рода
по хектару, ове године имамо принос од две тоне, а у
неким нашим насељеним
местима и испод тога, што
је забрињавајуће. Пре неколико година смо покушали
да ступимо у контакт с надлежнима у јавном предузећу „Воде Војводине”, али је
општепознато да је оно
формирано зарад удомљења
кадра Демократске странке
и да су тамо плате шестоцифрене и толико високе да с
приносом с пет хектара пољопривредник не може да
их стигне – рекао је Сушец.
Он је навео да цела покрајина „плаћа цех нео-

збиљне политике” „хонорарног премијера, деспота
Бојана Пајтића” и његове
„комби коалиције”. Колико
год напора СНС чинио да
подстакне пољопривреду,
према његовим речима,
увек „постоји уско грло”, а
то је војвођанска власт.
– Десетак пута смо ишли у
Секретаријат за пољопри-

вреду и „Воде Војводине” и
покушавали на било који начин да их умолимо да распишу тендер за пројекат прављења спољног канала. То је
канал који ће спојити Тамиш и Надел и с црпном
станицом Јабука донети воду
на двадесет хиљада хектара
„горњег платоа”, територије
изнад садашње северне индустријске зоне – рекла је
Маја Свирчевић Прекић,
чланица Градског већа задужена за пољопривреду.
Како је додала, према нашем урбанистичком плану,
све је спремно, али с обзиром на то да је комплетна
каналска мрежа у надлежности „Вода Војводине”,
градска власт је немоћна, а
панчевачки захтев „још увек
стоји на столу директора тог
јавног предузећа”.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

ИЗ РАДА ПАНЧЕВАЧКЕ ОПОЗИЦИЈЕ

ГРАДСКЕ БОЛНЕ ТЕМЕ
Овонедељни осврти једне од владајућих
странака и једне из опозиције имали су
и заједнички именитељ – пољопривреду.
Док је СНС њу посматрао из покрајинског угла, критикујући демократе, Лига

се држала панчевачких проблема критикујући напредњаке. Нашим осталим
опозиционим партијама овог пута се,
после дужег јавног одсуствовања, придружио и локални СПС, бавећи се оп-

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Конфузија с грејањем
Социјалистичка партија Србије залаже се за то да се грејање у Панчеву плаћа на
основу утрошка топлотне
енергије – генерални је став
ове странке, саопштен на
конференцији за новинаре
одржаној у среду, 4. новембра.
– Званични почетак грејне
сезоне – 15. октобар обележила је неизвесност око цене и начина наплате даљинског грејања. Иако је на
скупштинском
заседању
одржаном тог дана донета
одлука да ће грађани грејање
плаћати по старом режиму,
односно по квадратном метру, сматрамо да је недопустиво да се до последњег момента не зна на који начин
ће се вршити обрачун и наплата, као и да се једна ова-

ко битна одлука мења из часа у час – рекао је Зоран
Ашанин, члан Извршног одбора панчевачког СПС-а.
Истовремено, према његовим речима, ова странка поздравља саму одлуку да се
обрачун и наплата врше по
квадратном метру, али и да

је њено мењање пред сам почетак грејне сезоне „недопустиво” и да „изазива конфузију и оправдан страх” код
великог броја грађана, а посебно код оних који живе у
енергетски неефикасним
зградама. Систем наплате по
утрошку се не може одлага-

Српски покрет „Двери”,
како је раније и најављивано, уписан је 12. октобра у
регистар политичких странака, а за председника партије изабран је Бошко Обрадовић.
Подсећамо, просторије те
странке налазе се у Улици
Светозара Милетића 12 и
„Двери” позивају све оне који желе да помогну како би
се „заједнички изборили за
пристојан живот” да им се
прикључе.

САОПШТЕЊЕ СДС-а

Власт се бави сама
собом
Социјалдемократска странка – Борис Тадић подсећа да
је данас у већини медија
главно питање да ли је један
појединац у једној од странака на власти упутио извињење за свој непромишљен
поступак, да ли је то извињење упућено на праву адресу,
или на све праве адресе, да
ли је извињење прихваћено,
да ли је извињење повучено
и, коначно, да ли ће се то
разматрати тек када се победи на Генералној конференцији Унеска, јер ће се тада
лакше прогутати дисонантност у функционисању заједничке власти и избећи
потенцијални разлог за рушење коалиције.
Много мање простора заузима питање да ли грађани

боље живе, да ли ће се и када вратити пензије, да ли ће
кренути нови инвестициони
циклус, да ли ће млади људи видети своју будућност и
у Србији, а не само у иностранству...
Узвраћена или неузвраћена љубав појединаца који су
чланови коалиционих партнера треба да буде унутрашње питање тих странака, а
не и разлог за бригу обичних грађана које море теже
бриге: како да стигну до следећег првог у месецу, како
да нахране и школују децу,
како да купе лекове и како
да створе услове за бољи
живот.
Срђан Миковић,
председник ГО
СДС – Борис Тадић

ти унедоглед, а залагање
СПС-а да се коначно пређе
на такав режим подразумева
и остваривање одређених
предуслова. У тај процес се,
нагласио је Ашанин, „једном
мора ући”, јер се велика количина енергије расипа.
СПС због свега тога апелује да Град и ЈКП „Грејање”
помогну грађанима да уложе
у изолацију зграда и замену
столарије. Реч је о дугорочној и захтевној инвестицији,
па ова странка предлаже да
се од дела добити које ће
„Грејање” уплатити у градски буџет формира фонд за
бескаматно
кредитирање
свих заинтересованих за то,
као и да се обезбеде кредитне линије и да се убудуће и
из буџета определи део пара
за ту намену.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Богосављев нови
председник

Много узимају,
а мало дају

На челу панчевачког Градског
одбора Српске радикалне
странке више није Слободан
Мрђен. Он је сада потпредседник за Јужнобанатски округ, а
први човек градских радикала
постао је Станко Богосављев.
– Држава Србија је дефакто
окупирана земља. Свака власт у

супротности са прозападњачким режимима. Људи су постали безидејни и потпуно демотивисани да било шта ураде како
би побољшали своју ситуацију.
Модели опстанка, или оно што
личи на опстанак, јесу улизиштво, полтронство и подаништво. Само улизице, полтрони

последњих петнаест година
служи западњацима и комада
нашу земљу, а свака влада је у
ствари окупациона влада, јер
ниједну одлуку не сме да донесе без одобрења западњачких
моћника. Панчево није изузетак, већ је пример града који
живи под окупацијом. Петнаест
година и више у нашем граду
није отворено ниједно реално
радно место. Не постоји слобода изражавања мисли које су у

и беспоговорни поданици имају
некакву шансу за голо преживљавање – рекао је Богосављев у
свом првом обраћању на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 3. новембра.
Он је истакао да „никада политичка сцена у Србији није била јаснија него данас”, јер су с
једне стране „службеници Запада”, а с друге радикали, који
представљају искључиво своју
државу и свој народ.

Изабран Градски одбор
У Панчеву је прошлог четвртка, 29. октобра, одржан
Сабор Српског покрета
„Двери”, на коме је формиран Градски одбор странке.
За председника тог тела
консензусом је изабран Милутин Илић, а чланови су
Виолета Блага, Нинослав Јаћимовски и Слободан Димовић из Панчева, Дејан Ристовски из Качарева, Небојша Андрић из Омољице, Радомир Орловић из Јабуке и
Чедомир Јовић из Старчева.

штом болном темом – грејањем. Још ако
свему томе додамо и наступ новог панчевачког радикалског лидера, ето најаве
врло занимљиве предизборне кампање
која нам ускоро следи.

Лига социјалдемократа
Војводине, према речима Јована Петровачког,
потпредседника Градског одбора ове странке, сматра да постојећа
пореска политика према пољопривредницима и на републичком и
на локалном нивоу
много узима, а мало
даје.
– Сведоци смо да нико не одрађује добро
посао када је реч о каналској мрежи и поставља се питање зашто се
уопште тај порез плаћа. Међутим, порез на
одводњавање је смешан у односу на онај
који локална самоуправа убере од грађана.
Ти износи су много
озбиљнији, а ефекат је
готово никакав. Ако се
томе дода импозантна
свота новца коју Град
узме од закупа пољопривредног земљишта,
онда је несхватљиво
како је могуће да се локална власт хвали тиме
што је у свакој катастарској општини ове
сезоне урађен само по
један атарски пут – рекао је Петровачки на
конференцији за новинаре одржаној у среду,
4. новембра.

Он се осврнуо и на
то што ресор за пољопривреду
овдашње
власти, према његовим
речима, није био „у
стању да изгради ни
једно једино отресиште” на местима где се
атарски путеви спајају
са асфалтним. Указао
је и на чињеницу да је
Панчево један од ретких градова који немају основан фонд за развој пољопривреде, што
Закон иначе дозвољава
и што у другим општинама даје добре резултате.
– Пољопривредници
су сигурно незадовољни, али пре свега радом републичке Владе.
Подсетићу, до дана данашњег, а сада је већ
новембар, нису исплаћене субвенције за ратарске културе, које су
по Закону требало да
буду измирене још у
мају. Дуг државе пољопривредницима је велики, а овамо сваког
дана од званичника
Владе слушамо како је
наш буџет консолидован и добро се пуни. И
каква је то власт која
не поштује сопствене
законе? – запитао се на
крају Петровачки.

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

Аутистична држава
„Како да избјегличка породица добије монтажну кућу ако
није у могућности да купи
плац и опреми га инфраструктуром, када је услов управо посједовање тог плаца, уз уредне
грађевинске папире? Како избјегличка породица да добије
стан ако није у одређеној општини одређени број година с
пријављеним
боравиштем
(пребивалиштем)? Како избјегличка породица да добије

грађевински материјал, за довршење градње куће, када није
у могућности да купи плац и
добије грађевинску дозволу,
започне градњу? Како да избјегличка породица нађе сеоску кућу (домаћинство) у
оквиру износа помоћи од
стране државе када услијед
болести, старости или ради
посла и школовања, мора бити
уз неки град или одређени
град?”, поставља низ питања

Крајишки демократски форум
у свом саопштењу.
Овај форум сматра да програмом за регионално збрињавање
избеглица (као и пројектима републичког нивоа и локалних самоуправа) државне структуре
„исказују дискриминацију и аутистичност”. Зато, због низа
ограничења и услова за добијање помоћи, поједине избегличке
породице „ни криве ни дужне
остају кратких рукава”.

„Отуда и наш апел властима
да се фокусирају на оне категорије које су без ичега и подстанари су након 20 година од
егзодуса и укину дискриминишуће услове у процесу добијања помоћи”, закључује КДФ.

Страну припремио

Зоран
Спремо
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Четвртак, 5. новембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАСЕДАЛА ГРАДСКА ВЛАДА

НАЈВЕЋА КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА У ОМОЉИЦИ

ИНФОРМИСАЊЕ У НОВОМ РУХУ

Радови на канализацији
несметано теку

Пројектно финансирање
медија уместо директних
буџетских „инјекција”
Градско веће је на седници одржаној
у уторак, 3. новембра, усвојило предлог Акционог плана за развој јавног
информисања за период од 2015. до
2017. године. Ради се о документу
који је усклађен са Законом о информисању и медијима, односно с
његовим одредбама о обавезној приватизацији гласила и другачијем начину њиховог финансирања.
Снежана Баралић Бошњак из
Градске управе истакла је да су нова
законска регулатива и њоме уведена
пракса део прилагођавања домаћег
законодавства европским стандардима, те да у складу с тим од 24. октобра локална самоуправа више није
оснивач РТВ Панчева, што је регулисано поменутим законом.
– Њиме је прописано да медији
морају бити приватизовани и да се
уведе пројектно финансирање медијских садржаја, уз одређивање
приоритетних области информисања. Досад смо морали да финансирамо РТВ Панчево, а до краја ове и
током идуће године морали бисмо
да задржимо бар исти ниво издвајања средстава за ову област. Та средства ће расподељивати независна
стручна комисија формирана од
чланова које предложе репрезентативна новинарска удружења и медијски стручњаци – изјавила је Снежана Баралић Бошњак.
Она је додала како је истраживање
јавности показало да су Панчевци
најпре заинтересовани за информације из области екологије, потом из
културе, комуналних делатности,
здравства и социјалне заштите, те из
рада локалне самоуправе, образовања, пољопривреде и привреде. Према том истраживању, на последњем

месту су спорт и остваривање људских и мањинских права.
Панчево ће бити међу првим градовима у Србији који ће добити акциони план за развој информисања
након што се о њему изјасне одборници Скупштине.
Већници су усвојили информацију о спровођењу покрајинског пројекта увођења двојезичне наставе на
српском и енглеском језику у образовно-васпитним установама у Војводини. Последње три односно две
године таква настава се спроводи у
једној групи предшколаца установе
„Дечја радост” и у неколико одељења Основне школе „Свети Сава”. У
тој школи 118 основаца похађа двојезичну наставу из предмета: математика, биологија, информатика и
рачунарство, и свет око нас.
Градско веће је подржало намеру
Електротехничке школе „Никола

Тесла” да од наредне школске године у једном свом одељењу уведе овакав вид наставе.
Усвојен је закључак да се пословне просторије „Петрохемије” у
Улици војводе Петра Бојовића, које
је користила сада угашена Агенција за економски развој Панчева, доделе на коришћење Туристичкој
организацији Панчева, јер она нема одговарајуће услове за рад. Закуп неће бити плаћан, што је у
складу с раније потписаним уговором између „Петрохемије” и локалне самоуправе.
Већници су се сагласили с предлогом да Панчево учествује на Сајму
хране и пића у Београду крајем овог
месеца. Реч је о манифестацији која
окупља произвођаче традиционалне
хране претежно направљене од органских сировина.
Д. Вукашиновић

Изградња фекалне канализације у
Омољици траје већ око месец дана.
Вредност прве фазе тог капиталног
посла, који се односи на 1.260 метара трасе цевовода, износи око
17.900.000 динара; извођач је фирма „Финнет”, одабрана као најповољнија на јавној набавци коју је као инвеститор спровела ЈП
Дирекција за изградњу и уређење Панчева, чија је директорка
Маја Витман у среду,
4. новембра, посетила место на којем се
обављају радови.
– Дирекција успешно спроводи још
једну инвестицију, а
откад је 5. октобра
извођач уведен у посао, радови се одвијају по планираној
динамици. Стога се
надам да ће ова фаза
бити окончана и пре
рока од седамдесет дана, што значи
око 15. децембра. Препрека није ни
то што је реч о постављању цеви
пречника 400 милиметара на великим дубинама – од 4,60 до 5,70 метара. Већ смо завршили Улицу Петра Драпшина и делом Вука Караџића, а у току су радови у Карађорђевој улици. Овом приликом захваљујем Месној заједници Омољица
и локалном комуналном предузећу, као и Граду, на повереној вредној инвестицији, која ће сасвим сигурно бити настављена и наредне
године – истакла је Маја Витман.
Председник омољичке месне
скупштине Душан Лукић сложио се
да је у историји места ово један од
највећих капиталних послова, чекан двадесетак година, јер је из разних разлога одлаган.

– Конкурисали смо и за следећу
годину, па се надамо да ћемо, захваљујући доброј вољи Града и Покрајине, у догледно време добити
канализацију, што ће суграђанима
знатно олакшати живот – изјавио је
Лукић.

Ђура Топаловић, директор ЈКП-а
„Омољица”, додао је да ово представља успех месне скупштине (чији је он члан), која се потрудила да
пројекат канализације буде завршен и да на основу тога буде добијен новац за прву фазу једне од најбитнијих инфраструктурних инвестиција за грађане Омољице.
– Планирамо да наредне године
завршимо бар главни вод, када би
требало и да распишемо јавну набавку за пројекат изградње пречишћивача, то јест црпне станице –
најавио је Топаловић.
Изградња омољичке канализације тећи ће фазно, а процењена вредност комплетних радова по пројектантском предмеру износи око 330
милиона динара без ПДВ-а.
Ј. Ф.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА МЗ ГОРЊИ ГРАД

НАША АНКЕТА

Вечера за ужине

КОЛИКО СМО ОДГОВОРНИ ПРЕМА КУЋНИМ ЉУБИМЦИМА?

Између љубави и немара

M. УСЕИНОВИЋ

Прикупљен новац за
прва три месеца, циљ
је да га буде до краја
школске године
Месна заједница Горњи град је у суботу,
24. октобра, организовала хуманитарну
вечеру за прикупљање новца намењеног
плаћању ужине деци из социјално угрожених породица која похађају Основну
школу „Васа Живковић”. Реч је о једној
у низу сличних активности са истим циљем, током којих су активисти те градске месне заједнице сакупили средства
за куповину оброка за септембар, октобар и новембар.
– Током последње акције прикупили смо 26.000 динара, а сличне
активности ћемо наставити и наредних месеци, како бисмо обезбедили
ужину за најугроженију децу до краја школске године – рекао је Бранислав Глигорић, председник МЗ Горњи град.
Он је захвалио свима који су допринели организацији овог догађаја
или су помогли својим прилозима.
Најактивнији су били сами горњани,

па је тако Драган Завишић, један од
директора у „Петрохемији”, набавио
храну за хуманитарну вечеру уз помоћ Удружењa пољопривредника
„Панчевац” и Коњичког клуба „Панчевац 1926”, пекара „Мића” је дала
хлеб, а ресторан „Цитадела” обезбедио је посуђе.
Међу 80 званица били су светски аутомобилски ас Душан Борковић, градоначелник Саша Павлов, његов заменик Саша Левнајић, чланови Градског
већа, директори појединих комуналних фирми, Владимир Ђукановић и
Јован Лазаров, републички и покрајински посланици СНС-а, те челници
Градског одбора те странке.
Хуманитарна акција вредних чланова Месне заједнице Горњи град је
очигледно наишла на веома добар
одзив, знатно већи него што прикупљена сума новца то показује.
Глигорић је најавио одржавање хуманитарног кошаркашког турнира у
новембру као наредни корак у настојањима да се основцима из „Васине
школе” обезбеди ужина до краја ове
школске године.
Д. В.

К. ЈОВАНОВ

Како сада изгледа, свет као да је подељен на власнике кућних љубимаца
и оне друге. Рекло би се да су то непомирљиве скупине. Док једни третирају псе, мачке и остале животиње
као равне себи, они други су или равнодушни или прави антипод изреченом. Поред тога што се често каже да
животиња уме да буде и човеков најбољи пријатељ, постоје примери када треба добро размислити о последицама које праве напуштене животиње или оне над којима не постоји
правилан надзор. Свакако не треба
сметнути с ума да на тако велики
број животиња има релативно мало
проблема, али генерално гледано,
као друштво, и те како треба да радимо на томе да досегнемо ниво развијених земаља. О животињама, посебно кућним љубимцима, треба размишљати пре него што их набавимо, јер
колико год љубави било међу нама,
могу се десити и случајеви с несагледивим последицама. Таквих примера је, нажалост, све више. Ипак, не
треба заборавити – какав је власник,
таква може бити и животиња.
MИОДРАГ УСЕИНОВИЋ, пензионер:
– Колико сам запазио, сваке године је све више власника паса, посебно
с педигреом. Ипак, замерам некима
што не воде рачуна о хигијени својих
љубимаца. Није то ништа страшно.
Набаве се рукавице и кесице, а канте
у градској зони већ постоје. Уоста-

Д. ШАЈН

Д. МИЛИНКОВИЋ

лом, зна се како се одржава хигијена.
Такође, нисам за то да се куце шетају
без повоца и корпе. Најлепше је кад
неко удоми напуштену животињу.
КАТАРИНА ЈОВАНОВ, ученица:
– Баш сам сада била у ситуацији
да једног пса склоним са улице.
Имам код куће већ једног, па не знам
да ли ћу успети и овог пса да удомим, али бар није на хладном бетону. Волим животиње и веома ми је
жао кад видим да су напуштене. Не
разумем људе који напуштају љубимце, а апелујем на оне добре да им
помогнемо, посебно сада кад долази
хладно време.
ДУШКО ШАЈН, средњошколац:
– Мислим да није прикладно да
имаш кућног љубимца а да не водиш
рачуна о њему. Углавном су људи одговорни и не чине ништа лоше својој
животињи, а камоли неком другом,
злоупотребљавајући их. Услови у којима живе кућни љубимци треба да
буду адекватни и њима примерени,
као и храна и све остало. Ја немам ниједног кућног љубимца, јер не могу да
преузмем такву врсту одговорности.
ДРАГАНА МИЛИНКОВИЋ, конобарица:
– Пре свега, онај ко има кућног
љубимца, мора имати услове за његово чување. То је огромна одговорност. Често људи држе животиње по
становима, где им није место. Коли-

Д. ФРАНЦУЗ

О. УСЕИНОВИЋ

ко год их ми волели, треба да размислимо шта њима годи. Не треба заборавити и на разне болести, а посебна
је прича ако, рецимо, пас није послушан па напада људе или децу. О хигијени на јавним местима исто мора
да се води рачуна.
ДЕЈАН ФРАНЦУЗ, гимназијалац:
– Зависи о којој је животињи реч.
Ако, на пример, имаш пса, увек треба да бринеш о њему. Услови у којима живе животиње веома су битни.
Пре него што узмете неку животињу,
размислите да ли сте спремни за такав подухват. Скупа је и брига о њима. Људи који имају опасне псе треба да буду посебно пажљиви, а за сваки преступ треба их казнити.
ОЛИВЕРА УСЕИНОВИЋ, правница:
– Као кинолошки судија могу признати да волим сваког пса. Најмање је
битно о којој је раси реч. Често се истиче како неки пас има педигре, али
то за правог љубитеља паса није најбитније. Мора се више пажње поклањати томе како се опходимо према
животињама. Посебно треба да буду
обазриви они који знају да су им, рецимо, пси опасни. Тада је корпа обавезна, као и поводац. Одговорност
власника се подразумева, а свака злоупотреба треба и мора да буде санкционисана, што и закон прописује.
Анкетирао С. Дамјанов
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Мора постојати целокупан систем, а ту спада и
ослушкивање потреба корисника услуга или потрошача.

ЕКОНОМИЈА

Четвртак, 5. новембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Драгиња Радуловић,
директорка „Паноније”

ПРЕДСТАВЉАМО УСПЕШНЕ ФИРМЕ: „ПАНОНИЈА”

ЈАСНО ДЕФИНИСАНА ВИЗИЈА
СТАРТ „АЗОТАРЕ” НАКОН РЕМОНТА

Почетак
уз јефтинији гас
Очекују се знатно
нижа цена сировине
и боља заштита
животне средине
Након вишемесечног ремонта „Азотара” је стартовала 26. октобра, када је покренута Енергетика, а затим
је производња кренула и у
погону Киселина. Фабрика
КАН-а почела је да ради
крајем прошле недеље, а у
четвртак, 5. новембра, биће
покренут Амонијак, чиме ће
се заокружити обнављање
производње у овој фабрици
хемијског комплекса.
Миљан Ђуровић, заменик
генералног директора „Азотаре”, најавио је да ће до
краја ове недеље бити пуштена у рад нова линија за
мониторинг жутих димова у
Киселини. То је добра еколошка вест за Панчево, јер
након тога емисија фамозних жутих димова из фабрике минералних ђубрива
треба да буде сведена испод
законског минимума. Реч је
о инвестицији вредној око
1,2 милиона долара, а поменути мониторинг систем није било могуће ремонтовати,
јер није било резервних делова, па га је једна руска
специјализована компанија
пројектовала и направила.

Након последње посете
Русији и разговора с највишим званичницима те земље премијер Александар
Вучић поново је дао оптимистичке изјаве о добијању
гаса по повољним ценама,
што је за „Азотару” изразито важно, јер она тај енергент користи у огромним
количинама као основну
сировину.
Ђуровић је изјавио да је
предузеће у претходном периоду плаћало гас по цени
од 295 долара за 1.000 кубних метара, што му је обезбеђивало позитивно пословање, те да ће убудуће захваљујући међудржавном
договору та цена бити још
повољнија.
– Чули смо се са „Србијагасом”, који је наш снабдевач, и очекујемо да ћемо до
краја радне недеље с њим
потписати уговор о испоруци јефтинијег гаса, с важењем од 1. новембра – најавио је Ђуровић.
Он је додао да позајмицу
сировине захваљујући којој је „Азотара” могла да
ради крајем прошле и почетком ове године предузеће неће вратити „Србијагасу” у натури, како је раније најављивано, већ ће
платити.
Д. В.

ЛЕПО ДРУЖЕЊЕ НА СВЕТСКИ ДАН ШТЕДЊЕ

Чувари
„банатског блага”

Већ по традицији, бивши
радници Привредне банке
Панчево и ове године су заједничким дружењем прославили и обележили Светски дан штедње.
Било је ића и пића, добре
свирке и још боље забаве.

Ова фотографија представља један заустављени тренутак целовечерњег расположења бивших радника
Привредне банке Панчево,
како они воле да кажу –
банке за сва времена.
А. Ж.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

„Панчевац”
на новој адреси
Поштовани клијенти, сарадници, читаоци и пријатељи
„Панчевца”, подсећамо вас да се од понедељка, 2. новембра, АД „Панчевац” налази у згради старе Техничке
школе у Улици Вука Караџића 1 (одмах поред Католичке цркве, иза старе Поште).
На наведеној адреси раде благајна „Панчевца”, редакција, маркетинг, као и све остале службе. Бројеви телефона маркетинга и огласног одељења остају непромењени, а
благајна ће, као и до сада, радити понедељком и уторком
од 8 до 20, а осталим радним данима од 8 до 13 сати.

„Панонија” је, као градска радионица за производњу свећа
и сапуна, основана априла
1948. У почетку је радила искључиво за потребе војске, да
би касније у свој производни
програм уврстила и велики
број препарата који служе,
пре свега, за чишћење у домаћинствима и индустрији. Тренутно „Панонија” производи
више од сто артикала, који су
препознатљиви на целом тржишту Србије.
Да ли постоји иједан радник
или вредан домаћин у нашој
земљи који не зна шта је то
„Панол паста”? Не!
Овај панчевачки бренд-производ у области абразивних паста прославио је „Панонију” и на неки начин јој
отворио тржиште некадашње
СФРЈ. Уследио је пробој с
производима за одржавање
личне хигијене, средствима
за чишћење и прање свих површина у кући, као и оних за
одржавање и дезинфекцију
радних површина и инструмената у прехрамбеној индустрији, те у ветерини и медицини.
О развоју „Паноније”, њеној
садашњости и будућности
разговарали смо с Драгињом
Радуловић, директорком те
успешне фирме.
ПАНЧЕВАЦ: „Панонија”
има дугу историју препозна тљивих производа на тржишту...
ДРАГИЊА РАДУЛОВИЋ:
Да, први наш бренд међу нама једнакима је „Панол паста”. Морам поменути и „Его”
– један од водећих домаћих
шампона за прање косе. Наши течни сапуни, као и течна
средства за чишћење, попут
санитара и киселина, тј. такозвана тешка хемија, такође
имају широку употребу. С
временом су неки артикли
престали да се производе, а
неки нови су заузимали њихова места. То зависи пре свега
од потреба самих потрошача,
од мењања њихових навика и
склоности. Увек смо се трудили да пратимо развој потреба
корисника наших производа,
као и да на неки начин утичемо на њих.
• За фирму на чијем сте челу може се рећи да је у потпуности панчевачка.
– Тако је. Целокупна производња се одвија у Панчеву. Занимљиво је да смо пре две године увели израду полиетиленске и ПЕТ амбалаже која
плански задовољава потребе
нашег производног програма.
Тиме смо добили континуитет и заокружен, затворен
производни циклус и умногоме спречили утицаје споља.

Заокружен производни процес: вредни радници у једном од погона
На тај начин је од једног погона који се бавио производњом
сапуна и свећа „Панонија” постала велика фирма, са око
сто четрдесеторо запослених
и озбиљним системом функционисања.
• Где набављате сировине?
– Оне су највећим делом из
увоза. Сировине и активне
материје, које користимо пре
свега за производњу средстава
за одржавање личне хигијене,
увозимо из Аустрије, Шпаније, Грчке, Италије... Принуђени смо на то јер се те сировине не производе у земљи.
• Када говоримо о власништву фирме, интересантно је
да у вашем случају није било
класичне аукције. Да ли је
„Панонија” приватна фирма?
– Данас јесте, а кроз деценије свог постојања фирма је
мењала организационе облике. Били смо друштвено предузеће, али смо се одмах на почетку транзиције и након доношења закона о својинским
трансформацијама припремили и организовали тако да
смо имовину расподелили на
запослене, наше пензионере,
Акцијски фонд и Фонд ПИО.
Касније је део физичких лица
продавао своје акције на берзи, дошло је до укрупњавања у
власништву, па је сада власник већинског пакета акција
„Гаспетрол”, такође панчевачка фирма.
• Чиме се посебно поноси те, по чему је „Панонија” специфична?
– С једне стране, то је чињеница да опстајемо на тржишту, што је у прошлости понекад било врло тешко јер је тржиште Србије малог обима и

капацитета, а с друге то да смо
пратили пулс потрошача и
развијали се тако да смо у сваком тренутку могли да обезбедимо континуитет у снабдевању корисника. Истовремено,
увек смо водили рачуна о радницима у нашој фабрици. Можемо се похвалити тиме да
већ увелико многи представници друге генерације породица наших сада и некада запослених раде у „Панонији”;
имамо чак и трећу генерацију.
Могли бисмо рећи да се осећа
да су читаве породице одане и
лојалне фирми, што, признаћете, није уобичајено.
• На који сте још начин препознатљиви у региону?
– Свакако и по томе што
смо добили право и могућност да користимо бренд „Made in Banat”. У сарадњи привредних комора Темишвара и
Панчева, односно влада двеју
земаља, 2014. године је спроведена акција брендирања
најпрепознатљивијих производа и румунског и српског
дела Баната, па сада „Панонија” једина из наше бранше
има част да користи поменуто
име. Потрошачи, уосталом,
знају да наши производи увек
садрже тачно оно што пише
на декларацији, водимо рачуна о квалитету.
• Колико држава помаже
или одмаже у функционисању
фирми попут „Паноније”?
– Увек се истиче да су мала
и средња предузећа замајац
развоја српске привреде. У
пракси то често није тако:
имамо велике системе с великим проблемима, па се институције и држава укључују у
њихово решавање тако што

им помажу. Та велика предузећа јесу од стратешког значаја, али мала предузећа су
остављена по страни, препуштена себи, што нама и није
нешто ново. С друге стране,
донет је низ закона и прописа
који третирају пословање
привредних друштава, међутим ту постоји проблем на
нивоима власти испод саме
Владе: рецимо, подзаконски
акти често касне, па нам преостаје да се брзо прилагођавамо непотпуним тумачењима.
Мањка нам свакако и едукација читавог система привреде, свих привредника, као и
самих потрошача. Највише
недостаје систем контроле,
при чему она не значи аутоматски санкцију, већ би требало да постоји нешто што би
нас усмеравало.
• Имате ли „рецепт”: како
предузеће које долази из сфе ре друштвене својине постаје
успешно на тржишту?
– Јако је битно јасно дефинисати своју визију: циљеве,
као и програме и планове који ће омогућити да се они
остваре. Једнако је важно
управљање процесима и квалитетом. Неопходна је, дакле,
дефиниција свих поступака и
процедура, и то од нивоа менаџмента и управљања па до
оне машине на којој један
радник израђује производ.
Морају се утврдити и упутства
како се до циља долази. На
крају, треба спроводити и
надзор и контролу. Мора постојати целокупан систем, а
ту спада и ослушкивање потреба корисника услуга или
потрошача.
С. Трајковић

РЕГИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ „DEMINE”

Учење од успешног света
Учешће радника
у управљању, бољи
резултати пословања
Веће савеза самосталних синдиката Панчева одржало је у
петак, 30. октобра, скуп под
називом „Заједничким учешћем до поверења и успешног пословања”, који је део
реализације регионалног пројекта DEMINE. Реч је о сарадњи привредних комора из
Словеније и Хрватске, те Савеза слободних синдиката
Марибора и Савеза самосталних синдиката Панчева, чији
је циљ да се представници
радника и послодавци у ове
три земље упознају са значајем учешћа запослених у
управљању предузећима и

различитим модалитетима
такве партиципације.
Марија Ћурчин, модераторка
пројекта, објаснила је како је
укључивање радника у управљање предузећима веома важно,
јер им омогућава да утичу на
доношење одлука о процесима
рада и планирање пословања, а
резултат је већа посвећеност запослених фирмама и радним
задацима које обављају.
На тренингу у седишту Већа
самосталних синдиката Панчева, поред представника те организације, учествовала је и Сузана Јовановић, чланица Градског већа задужена за рад и социјалну политику. Она и Бобан
Ђурђев, потпредседник панчевачког Већа синдиката, истакли су да у нашем граду посто-

ји дугогодишња добра пракса
сарадње
репрезентативних
синдиката и локалне власти.
Учесници семинара су се
упознали са европском праксом кроз презентацију „Мон-

драгон кооперативе”, највеће
светске мреже запослених са
седиштем у Шпанији, која обједињује 125 производних погона с преко 11.000 радника.
Д. В.

ДОСПЕВА ЧЕТВРТА РАТА ПОРЕЗА

Избегните казну
Секретаријат за пореску администрацију Панчева подсетио је обвезнике који не воде
пословне књиге, односно физичка лица, да 16. новембра
доспева четврта рата пореза
на имовину.
Уплатнице с тачним износом дуга већ су достављене на

кућне адресе. Секретаријат је
замолио обвезнике да измире
своје обавезе на време, јер ће
у супротном бити изложени
плаћању камате због кашњења, али и опасности да им буде наплаћена законска казна
не мања од 50.000 динара.
Д. В.
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НАСТАВАК АКЦИЈЕ

ШКОЛА – ЦЕНТАР ЗА УЧЕЊЕ
О ЗДРАВОМ ЖИВОТУ
Препорука Савета
Европе о афирмацији
физичког васпитања
и спорта
Квалитетнија понуда
ваннаставних
активности
У Новом Саду је одржана друга конференција „Активне
школе”, посвећена развоју
школског спорта, на којој су
учествовали учитељи, наставници и професори физичког
васпитања, директори школа
и представници локалних јединица надлежних за ову
област, Института за јавно
здравље Војводине, Факултета
за спорт и физичко васпитање
у Новом Саду, Министарства
просвете – Школске управе
Нови Сад, Савеза за школски
спорт Војводине и региона Баден-Виртемберг (Немачка).
На конференцији су представљени резултати акционог
плана Стратегије развоја
школског спорта у АП Војводини за период од 2013. до
2017. У оквиру тога истакнуто
је мишљење да спорт треба да
се дефинише као приоритет
свих школских активности. У
периоду од 2013. до 2015. издвојено је 208 милиона динара за спортске објекте, од чега
је 168 милиона динара усмерено за санацију и адаптацију
школских спортских објеката.
Поред промоције здраве
исхране, представљени су
програми активних школа и
њихови планови евалуације, а
учесници су могли чути искуства других земаља са сличним пројектима. Дирк Френзел, у дистрикту Штутгарт задужен за образовање и спорт,
изнео је искуство о активним
школама на североистоку покрајине Баден-Виртемберг.
Истакао је да су кретање и вежбање приоритет и да највећи
проблем представља то што је
повећана гојазност деце, поготово у узрасту од седам до
десет година. Навео је да различите тегобе, попут учесталих главобоља и болова у телу, настају услед недостатка
физичке активности малишана и да је управо програм активних школа оно што је неопходно стално развијати.

Најзначајнији резултат активних школа јесте да су деца
из тих образовних институција
здравија и постижу више оцене,
а њихове ваннаставне активности су садржајније – закључак је
скупа у Новом Саду.
Центри едукације
Децембра 2013. усвојена је
Стратегија развоја школског
спорта у АП Војводини за период 2013–2017. Основ те кампање представља препорука
Савета Европе о афирмацији
физичког васпитања и спорта
за децу и омладину и о потреби

вље с циљем подстицања и
оснаживања, у сарадњи с родитељима и локалном средином.
Фокус је стављен на развијање
активног животног стила и
стварање повољнијих услова за
учење и напредовање ученика.
То подразумева унапређивање
неколико важних аспеката
функционисања школе, а то су:
квалитетније физичко васпитање (обавезно за све ученике),
богатија и квалитетнија понуда
ваннаставних активности из
ове области, побољшање материјалних ресурса за физичко
васпитање и спорт у школи итд.

социјалну инклузију, умањује
трошкове здравствене заштите и др. Истраживања показују да деца која су у доброј физичкој кондицији имају бољи
школски успех, мање изостанака из школе и мање дисциплинских проблема, а активне паузе могу побољшати когнитивно постигнуће и понашање ученика у учионици.
Активни ученици су мање
подложни стресу, испољавају
позитивне ставове према
школи и себи, мање су агресивни и боље се играју с вршњацима. Стручњаци истичу

Скуп посвећен стратешком опредељењу
развијања школе као места на
којем се промовише здравље
на свим нивоима. Физичко
васпитање треба да буде суштинска компонента, уско повезана са осталим школским
предметима, а школа центар за
едукацију о здравом начину
живота – наводи се у поменутој
препоруци Савета Европе. Такође, важно је да школе утичу
на децу и омладину да што више слободног времена проводе
у бављењу спортско-рекреативним активностима.
Шанса за децу
Сам програм „Активне школе”
подразумева да образовне установе треба да промовишу здра-

Рок за подношење
пријава 13. новембар
Подстицање и
вредновање
изузетних постигнућа

Зоран
Станижан

Библиотека Основне школе
„Свети Сава” у Панчеву богатија је за преко 50 нових
књига и 50 сликовница на
енглеском језику. Реч је о
поклону Нариндаре Чаухан,
амбасадорке Индије у Србији. Ученицима ће књиге помоћи да упознају далеку и
пријатељску земљу Индију,
њену културу, традицију и
књижевност, те да сазнају
шта читају, уче, како се
играју и како одрастају деца
у тој великој азијској земљи.
Како су књиге на енглеском
језику, ђаци ће моћи да
употпуне знање страног језика, а наставници да искористе литературу за часове
како енглеског језика, тако
и географије, историје, књижевности, ликовне културе,
веронауке и других предмета. Будући да се у школи у
оквиру пројекта „Двојезична настава у школама у Војводини” део наставе реали-

зује на енглеском језику,
књиге ће у великој мери послужити ученицима да боље
савладају овај страни језик.
Библиотека Основне школе „Свети Сава” броји преко
12.500 књига и како је, као и
у већини школских библиотека, велики број наслова
застарео или су књиге похабане, директорка те образовне установе Татјана Божић је у сарадњи са школским библиотекаром покренула иницијативу за обнову
и актуелизацију књижног
фонда. С друге стране, како
деца све мање читају, у школи се организују акције и активности које треба да врате
ђаке у библиотеке.
Ученици су амбасадорки
Чaухан уручили ликовни
рад, књигу о Светом Сави и
захвалницу, знак пријатељства и захвалности Основне школе „Свети Сава” Индији.

Одржан састанак
радне групе

Струка каже да је важно да
сви ученици у школи буду подржани у бављењу физичком
активношћу и спортом, јер је
доказано да физички активна
деца имају веће шансе да постану здраве одрасле особе.
Напоменуто је да физичка активност позитивно утиче на
здравље костију и мишића,
превенцију гојазности и дијабетеса, контролу фактора ризика за многа хронична обољења, као и на ментално здравље, укључујући веће самопоштовање и редукцију анксиозности и депресије. С друге
стране, на ширем плану, доприноси смањењу морталитета и морбидитета, подстиче

да ангажовање у школском
спорту смањује ризик од усвајања нездравих понашања као
што су пушење или злоупотреба дрога, а физичка активност може знатно допринети
атмосфери у школи, доносећи
доживљај заједништва, прихватања и успешности.
Да подсетимо, почео је други акредитациони циклус за
програм „Активне школе”.
Свим основним школама на
територији АП Војводине
упућен је јавни позив да у периоду од 25. септембра до 15.
децембра доставе своје пријаве и постану део велике мреже школа укључених у овај
значајан пројекат.

„Доситеја” за будуће академце

Страну припремиo

Књиге на дар

ПОГЛАВЉЕ 27

ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ

Фонд за младе таленте при Министарству омладине и спорта
расписао је конкурс за стипендирање 800 најбољих студената
завршне године основних академских студија и 400 студената завршне године мастер академских студија с високошколских установа чији је оснивач
Република Србија. Рок за подношење пријава је 13. новембар.
Кандидат треба да је држављанин Републике Србије или
да има статус избеглице и да
има пребивалиште у Србији,

ПОКЛОН ИНДИЈСКЕ АМБАСАДОРКЕ

односно боравиште – за лица
која имају статус избеглице.
Поред тога, студенти и они који су на мастер-студијама морају имати просечну оцену
најмање 8,50 у току претходних година студија и бити
млађи од 25 година (за студенте основних академских студија), односно од 27 година (за
студенте мастер академских
студија и студенте интегрисаних академских студија).
Влада Републике Србије је у
августу 2008. године основала
Фонд за младе таленте, који се

налази у надлежности Министарства омладине и спорта.
Фонд, на годишњем нивоу, стипендира и награђује око 2.500
ученика средњих школа и студената. Од дана када је основан
за стипендије и награде 16.500
студената и ученика средњих
школа издвојено је преко четири милијарде динара. Основни
циљ Фонда за младе таленте је
подстицање и вредновање изузетних постигнућа младих у Србији у различитим областима, у
смислу њиховог даљег теоријског и стручног усавршавања,
као и професионалног напретка. Од 2010. године награда/стипендија која се додељује
талентованим и успешним ученицима и студентима носи име
„Доситеја”.
Фонд за младе таленте је
својим стипендистима, кроз
сарадњу са значајним институцијама као што су НИС, Народна библиотека Србије,
Српска академија наука и
уметности, компаније „Microsoft” и „Air Sеrbia”, Францу-

ски институт у Србији, „Теленор”, фондација „Пексим”
итд., омогућио низ додатних
активности и погодности које
су помогле у школовању и
стручном усавршавању.

Прошлог четвртка, 29. октобра, одржан је састанак
Преговарачке групе 27. Том
приликом су представљени
чланови српског тима који
ће преговарати са Европском унијом у области заштите животне средине и
одрживог развоја. Да подсетимо, Влада Републике Србије у септембру је усвојила
постскрининг документ за
Поглавље 27, односно документ „Статус и планови имплементације и транспозиције правног оквира Европске уније за Поглавље 27”,
након чега је он достављен
Европској комисији на даље

разматрање ради формирања скрининг извештаја и
давања препорука на који
начин отворити поглавље.
У наредном периоду биће
израђена стратегија преговарања, односно стратегија
управљања преговарачким
процесом за Поглавље 27,
која ће обухватити активности на изради и јачању преговарачке позиције. Поред
тога, озваничена је сарадња
са Агенцијом за заштиту
животне средине Србије у
погледу јачања капацитета
за испоручивање информација неопходних за преговарачки процес.

ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ

Награђени и Панчевци
Прошле недеље је одржана завршна свечаност кампање „За
чистије и зеленије школе у Војводини”, на којој су додељена
42 признања најбољим и најуспешнијим васпитно-образовним установама, деци, ученицима и њиховим менторима.
Међу добитницима награда су
панчевачке васпитно-образовне установе ПУ „Дечја радост”,
ОШ „Исидора Секулић”, ОШ
„Доситеј Обрадовић” из Омољице, ЕТШ „Никола Тесла” и
Техничка школа „23. мај”.
Програм се реализује у сарадњи Покрајинског секрета-

ријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине и Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице и представља допринос
јачању свести деце и младих о
потреби очувања животног
простора. Свечаности су присуствовали представници награђених предшколских установа, основних и средњих
школа у Војводини.
У школској 2014/2015. години у програм су биле укључене 122 установе, од којих

су 74 успешно реализовале
планиране активности. Едукативне и креативне радионице, уређење учионица, озелењавање школског простора, разврставање отпада, уређење еко-кутка, уређење зидних еколошких новина итд.
биле су најпопуларније активности овогодишње кампање. До сада су у овом покрајинском пројекту учествовале 302 васпитно-образовне
установе, што је више од половине васпитно-образовних
установа на територији АП
Војводине.
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ХИТНА ПОМОЋ

ОКУПЉАЊЕ ХИРУРГА ИЗ ЗЕМЉЕ И ИНОСТРАНСТВА

Пријатан сусрет с децом

СТРУЧЊАЦИ ПОДУЧАВАЈУ НАШЕ ЛЕКАРЕ

Пише:
др Мирослав Тепшић
Пријатне дневне температуре ових дана најбољи су
мотив за боравак на отвореном, за добро расположење,
јачање имунитета и адаптацију организма на хладније
временске прилике. Ипак,
мразеви у раним јутарњим
сатима као да најављују
оштру зиму, а срчаним болесницима нове тегобе примерене ниским температурама. Управо та категорија
пацијената је најчешће позивала нашу службу у последње време.
Не заборавимо да бол у
грудима није једини симптом који треба да забрине
кардиоваскуларног пацијента. Недостатак ваздуха,
презнојавање, малаксалост,
бол који опонаша гастритичне тегобе, праћен мучнином и повраћањем – тегобе су од једнаке важности
за срчане болеснике и лекаре ургентних служби. По
правилу, повишен крвни
притисак је главни разлог
за амбулантне посете у периоду када се просечне
температуре ваздуха крећу
према нули. Хипертоничари који се редовно контролишу и узимају терапију у
мањем проценту траже нашу помоћ. Много већи проблем су пацијенти који за-

немарују своје здравље, а
јављају се лекару тек када
„загусти”. Како је реч о људима млађег и средњег животног доба, код којих напрасна смрт није реткост,
јасно је да овај друштвени
проблем не треба занемаривати.
Посебну пажњу морамо
скренути на све већи број
трактора, комбајна и друге
пољопривредне механизације на улицама. Они у
условима ноћне вожње, магле, смањене видљивости и
неприлагођене брзине, уз
неисправну светлосну сигнализацију, представљају
озбиљну опасност за саобраћајни трауматизам.
Један интересантан догађај у протеклој недељи показао нам је лепшу страну
посла ургентне службе. На
иницијативу нашег лекара
др Горана Симоновића, оца
малишана из вртића „Славуј” на Котежу, обишли смо
ту дечју установу. Сусрет с
малишанима нам је измамио осмехе, а уверили смо
се да су они с великим одушевљењем и радозналошћу
дочекали чике и тете у црвеним униформама. Очекивали смо да ће најинтересантније бити наше возило
са укљученом звучном и
светлосном сигнализацијом. Деца су без устезања
пролазила поред носила,
медицинских уређаја и
опреме, па смо готово сигурни да ће ова посета допринети другачијим погледима на посао здравствених
радника и умањити страх
од белих мантила. Да смо
постигли пун погодак, говоре многобројни позиви других вртића Предшколске
установе „Дечја радост” за
нова дружења с децом.

ДЕСЕТ ГОДИНА РАДА ДРУШТВА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ РАКА

Обележавање јубилеја
Друштво за борбу против рака Панчево обележиће десетогодишњицу постојања годишњом скупштином која

ће бити одржана у среду, 11.
новембра, у малој сали Градске управе Панчево. Састанак је заказан за 17 сати.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЗАВОДА ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

Предавање и коктел
Запослени у Заводу за јавно
здравље Панчево обележили
су 94. рођендан те установе
заједно с колегама из целе
земље. Најпре је у петак, 30.
октобра, у великој сали
Градске управе Панчево
приређено предавање под
називом „Јавноздравствени
аспекти кардиоваскуларних
болести”, које су одржали

лекари Завода за јавно здравље. Реч је о теми која, како
је рекла др Мица Сарић Танасковић, директорка Завода за јавно здравље, заслужује пажњу јер су болести
срца и крвних судова водећи
узрок умирања и код нас и у
свету.

Радници Завода за јавно
здравље су у понедељак, 2.
новембра, у фоајеу Културног центра Панчево приредили коктел за сараднике те
установе, којем су присуствовали и представници
Републичког и Покрајинског института за јавно
здравље. Др Мица Сарић
Танасковић представила је
резултате рада установе,
предочила планове за наредни период и уручила захвалнице сарадницима.
Око сто запослених у установи рођендан дочекује поново у старој згради. Подсетимо, нови објекат Завода за
јавно здравље гради се од
2008. године. Након бројних
проблема и недостатка новца изградња је приведена
крају, али усељење и даље
није на видику. Према речима директорке Завода, тренутно је у току издавање грађевинске дозволе, чиме ће се
стећи услови да се изради
пројекат за градњу, с обзиром на то да је уговор с претходним извођачем радова
раскинут.

Одржани састанак
Хируршке секције
Србије и
колопроктолошка
радионица
Централна тема
скупова –
лапароскопија
Прошлог викенда у Панчеву
су одржана два стручна састанка панчевачких хирурга и
њихових колега из земље и
иностранства. Почасни гости
су били светски експерти у
области хирургије дебелог
црева и онкологије – др Амџад Парвајз из Енглеске, др
Алексеј Карачун из Русије и
др Мехмет Ајхан Кузу из Турске, који су боравак у нашем
граду искористили да ураде
три лапароскопске операције.
Најпре је у петак, 30. октобра, приређен редован састанак Хируршке секције Србије.
Око двеста људи из целе земље
окупило се у дворани Културног центра, где су предавања
одржали наши и страни еминентни стручњаци из Русије,
Енглеске и Турске. Централна
тема састанка била је лапароскопска хирургија, која је у нашој земљи у зачетку. Како је
рекао др Миња Стојановић,
начелник Одељења хирургије
Опште болнице Панчево, који
је одржао предавање о десетогодишњем искуству у оперисању карцинома желуца, састанак је добар начин да наши лекари добију савете од страних
професора кад је у питању лапароскопија.
Операције уз помоћ робота
Сутрадан је у великој сали Опште болнице Панчево одржана
шеста колопроктолошка радионица, која се у нашем граду

„Филмска” операција у Општој болници
спроводи сваке друге године.
Реч је о скупу посвећеном
примени најновијих трендова
у лечењу болести ректума и
дебелог црева, за чију је организацију најзаслужнији др
Младен Јанић, хирург у Општој болници Панчево.
Након што су на почетку
радионице др Небојша Тасић,
директор Опште болнице, и
др Младен Јанић поздравили
присутне, у операционој сали
су обављене две операције.
Оне су све време биле снимане, а хирурзи и њихови сарадници објашњавали су шта раде. То је у директном интерном телевизијском преносу
пратило око сто њихових колега који су седели у конференцијској сали.
Одржана су и два стручна
предавања на којима су др Амџад Парвајз и др Алексеј Карачун говорили о лапароскоп-

ском лечењу канцера ректума
и најтежих обољења дебелог
црева помоћу робота, што је
најновији тренд на Западу.
Након тога је уследила дискусија током које су ова два
светска хируршка експерта
одговарала на питања наших
лекара. Овогодишња радионица је завршена поделом диплома учесницима.
Обука у току
Према речима др Младена Јанића, лапароскопско лечење
болести стомака и црева одавно је светски стандард и ова
процедура је боља од класичне, јер не подразумева тешке
операције, болове за пацијента и дуготрајан опоравак. Он
је нагласио да се лапароскопско лечење примењује и у панчевачкој болници захваљујући
акцији удружења „Круг здравља” и Покрајинској влади,

која је финансирала куповину
неопходног уређаја.
Панчевачки лекари са др
Амџадом Пaрвајзом, једним од
водећих инструктора у области
лапароскопске хирургије дебелог црева, сарађују две године,
а до сада су он и његове колеге
обавили једанаест операција у
Општој болници. Како каже др
Младен Јанић, неколико наших хирурга је прошло ову
обуку. Циљ је да се панчевачка
болница повеже с другим
здравственим центрима у земљи, како би се и други лекари
укључили у програма обуке, а
Панчево постало референтни
центар за примену лапароскопске методе оперисања.
Према процени нашег саговорника, за две године у нашем
граду би могле да почну да се
обављају и захтевније лапароскопске операције.
И. Предић и М. Глигорић

ДРУЖЕЊЕ ЛЕКАРА И МАЛИШАНА

Узбудљив дан у вртићу „Славуј”
Малишани из вртића „Славуј”
угостили су у четвртак, 29. октобра, лекаре Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља и волонтере Црвеног крста
Панчево. Деца су имала прилику да погледају цртани филм о
значају пружања прве помоћи,
да поразговарају с лекарима и
уђу у санитетско возило. Сирена коју су запослени у Служби
хитне медицинске помоћи
укључили како би дочарали деци део атмосфере кад лекари
крећу на терен, малишанима се
највише допала. Иако је у питању врло јак звук, који упозорава на узбуну и опасност, деца се
нису нимало уплашила.
– Највише ми се допало кад
смо гледали санитет и сирене
ми нису биле страшне. Данас
сам научио да су лекари ту да
спасавају људе кад су болесни
или кад неко сломи кост – рекао
је предшколац Божидар.
– Мени је ово дружење било супер, а најбоље ми је би-

ло кад смо били у комбију.
Научио сам да, кад се неко
повреди, треба да помогнеш
– казао је шестогодишњи
Урош.
Према речима Горана Симоновића, лекара Службе
хитне медицинске помоћи,
ова акција је организована да
би се малишанима приближи-

ла професија лекара и да би се
они ослободили страха који
имају када дођу у контакт с
докторима.
– Изузетна нам је част и задовољство што смо имали
прилику да се дружимо с децом. Желели смо и да им укажемо на то колико је важно
бити хуман, а они су већ пока-

зали да имају емпатију према
другима, јер су до сада прикупљали помоћ за људе који су
напустили своје домове, као и
за инвалиде – истакао је Симоновић.
Сандра Јовановић, главна
васпитачица у вртићу „Славуј”, рекла је да се запослени
труде да у своје активности
максимално укључе родитеље
и у договору с њима приређују овакве програме.
Акцији су присуствовали и
др Мирослав Тепшић, начелник Службе хитне медицинске помоћи, др Мирела Петровић, чланица Градског већа задужена за здравство, Миодраг Радојковић, градски
већник задужен за образовање, и Љиљана Војнов, помоћница директорке Предшколске установе „Дечја радост”,
која је најавила да ће у наредном периоду и у другим вртићима бити организовано дружење малишана и лекара.

РАДИОНИЦЕ ЗА МЛАДЕ ЉУДЕ

Како схватити женственост
Женска мировна група Панчево (ЖМИГ) у партнерству с Домом омладине Панчево и у сарадњи с графичком дизајнерком Зораном Команов реализује пројекат „Визуелизација става”. Циљ програма, који је финансијски подржала локална
самоуправа, према речима Марине Балаж, координаторке
пројекта, јесте да се на младе

утиче да промене ставове и
вредности у односу на пласиране друштвено-медијске стандарде женствености кроз накит
као средство комуникације.
У оквиру пројекта активисткиње ЖМИГ-а ће реализовати
пет радионица за младе у којима ће они између осталог моћи
да се упознају са значајним
женама које су мењале истори-

ју и, инспирисани њима, правити накит. Радионице ће се
одржавати викендом током
новембра у неком од расположивих градских простора. Сви
млади људи који су заинтересовани за учешће у пројекту и
имају од 15 до 25 година могу
се пријавити до 12. новембра,
слањем имејла на адресу
zmig.pancevo@gmail.com, у ко-

јем треба навести име и презиме, место, школу, годиште,
контакт број и имејл адресу,
као и мотив пријављивања за
радионице.

Страну припремила

Ивана
Предић
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СПРОВЕДЕНА АКЦИЈА ИСПРЕД ГЛАВНЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

АКЦИЈА РАДНИКА „ХИГИЈЕНЕ”

ИНСПЕКТОРИ И ПОЛИЦИJА
КОНТРОЛИСАЛИ ДИВЉЕ ТАКСИСТЕ

Поново офарбана
места за паркирање

Провере су
свакодневне, има их
чак и викендом
Нелегални возачи
често нападају
инспекторе, а
понекад и полицајце!
Градски саобраћајни инспектори и полицајци су 3. новембра у јутарњим часовима контролисали дивље таксисте који возе путнике за Београд с
платоа испред главне аутобуске станице. Како „Панчевац”
сазнаје, у тој акцији је проверено више комбија и аутомобила, а два возача су кажњена
јер нису испуњавали прописе.
Милан Ђурић, шеф градске
Саобраћајне инспекције, изјавио је да се такве контроле
спроводе свакодневно, чак и
суботом, како би се стало на
пут дивљим превозницима и
њиховом кршењу закона. Према његовим речима, саобраћајне инспекторе неки пут прате
комунални, а неки пут саобраћајни полицајци, зависно од
њихових свакодневних обавеза.
– Обично контролишемо
просторе око главне аутобуске станице, улаз у „Динамов”
стадион, околне уличице и
паркинг испред дечјег вртића
„Љиљан” у Улици Милоша
Требињца, као и цео плато испред хотела „Тамиш”, аутобуско стајалиште и околне при-

Продаје се зграда
у Масариковој

Највише се боје саобраћајне полиције
ступне саобраћајнице. Подједнако се проверавају комбији и аутомобили – нагласио је
Милан Ђурић.
Према његовим речима, током контроле дивљи таксисти
свакодневно праве проблеме
и изазивају инциденте. То се
најчешће дешава када се за
обезбеђење ангажују комунални полицајци, јер их се
„дивљи” возачи готово уопште
не боје.
Када су у пратњи саобраћајних инспектора полицајци,
ситуација је боља, али чак и у
тим случајевима има немилих догађаја. Возачи најчешће одбијају да дају документа, стартују кола и комбије и у

брзини крећу у рикверц у покушају да побегну, а има и
случајева да се возилима залећу право на инспекторе покушавајући да их згазе.
Једном је мало недостајало
да возач који је стартовао
комби и покушао да вожњом у
рикверц побегне, изазове тежи саобраћајни удес. Ових дана је један нелегални возач
побегао с лица места током
контроле, али је после мање
од 48 сати пронађен захваљујући асистенцији саобраћајне
полиције.
Ђурић објашњава да се контроле дивљих таксиста спроводе тако што се прво проверава да ли су они затечени на

неком месту где је забрањено
паркирање. Уколико се то
утврди, возила се фотографишу, утврђује се идентитет возача и пишу се прекршајни
налози због непрописног паркирања.
У случају да се у возилу током контроле затекну путници, процедура је другачија.
Прво се утврђује њихов идентитет, а након тога се пише
записник. Уколико има поузданих доказа да се тим возилом обавља дивљи превоз, оно
се искључује из саобраћаја.
Ако то није случај, пријава
која је написана након сачињавања записника прослеђује
се Прекршајном суду.

Побеснели пси изуједали девојку и њеног љубимца

а побеснели пси су је оборили
на бетон и вукли све док их
није отерао човек који је присуствовао нападу. Још горе је
прошао њен љубимац расе
пинч, којег су стафорд и питбул теријер крвнички изуједали по стомаку. Иако је после
тог страшног догађаја пас одмах пребачен у ветеринарску
станицу, није му било спаса и
убрзо је преминуо.
Курајов је поводом овог инцидента изјавио и да је Министарство пољопривреде још
пре пет година прописало пра-

вилник о мерама којих власници опасних паса обавезно
морају да се придржавају, јер
ће у супротном бити кажњени.
Између осталог, у том правилнику пише да опасне псе на
улицу могу да их изводе само
пунолетна лица, а да љубимци
у таквим случајевима морају
да носе брњицу и поводац.
Опасни пси не смеју да се
уступају другим лицима на
привремени смештај и чување
и, без обзира на старост, морају
бити чиповани. Када их власници не изводе у шетњу, пси

морају бити затворени у боксеве из којих не могу побећи. На
улазу у њих мора бити истакнуто видно упозорење да се унутра налази опасан пас, а улаз
мора бити стално закључан.
Власници опасних паса морају заједно с њима да прођу
посебну обуку на којој се проверава степен социјализације
љубимца и прати се како он
реагује на друге људе и животиње. Ако после тога пас не
добије повољну оцену, односно ако он представља потенцијалну опасност за друге животиње и људе, његов власник
више не сме да га држи и пас
мора бити убијен.
Поред тога, опасне псе може
да држи само пунолетно лице
које није кажњавано, односно
против кога није покренут поступак због казнених дела против живота и тела, имовине,
јавног реда и мира, као и због
казнених дела злоупотребе
опојних дрога, убијања и злостављања животиња, односно
других дела из области добробити животиња и других казнених дела која у себи садрже
елементе насиља.

ЗАНИМЉИВА ПОНУДА НАШЕ СУГРАЂАНКЕ

Бесплатна ритмичка гимнастика за девојчице
У време када све има своју цену, међу нама постоје и они
који своје услуге пружају бесплатно, као што је то Руслана
Луценко Петрин, професорка
физичког. Она два пута недељно у две панчевачке основ-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

кинг-места у граду. На лето ће поново урадити исти
посао, јер је на основу
градске одлуке о уређењу
саобраћаја „Хигијена” обавезна да два пута годишње
обележава и фарба паркинге.

ОДЛУКА НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ

ДОГАЂАЈ КОЈИ ОПОМИЊЕ

– Овај инцидент је још једном
показао да проблем не представљају пси, већ њихови власници уколико су немарни и
не воде довољно рачуна о њима. Два пса који су напали девојку и њеног пса имали су
власника и морали су да буду
нон-стоп под његовом контролом. Сваки власник пса мора
у сваком тренутку да зна где
се налази његов љубимац.
Према статистикама панчевачког градског Завода за јавно здравље, највећи број напада на људе изазвали су пси којих су се њихови власници после неког времена отарасили,
односно пустили на улицу,
нимало не размишљајући о
томе да би они могли представљати опасност по друге – изјавио је Иван Курајов, председник Друштва љубитеља
животиња „Љубимци”.
Он је то рекао поводом инцидента који се догодио када су
два пса – расе стафорд и питбул
теријер – изуједала једну нашу
суграђанку Joвану Увалин и њеног пса док га је шетала.
Подсећамо, она је уједена
тридесет пута по левој руци (!),

Запослени у „Хигијениним” радним јединицама
Паркинг-сервис и Одржавање ових дана су били ангажовани на обнављању хоризонталне
саобраћајне
сигнализације. Они су поново офарбали 2.047 пар-

не школе („Васа Живковић” и
„Исидора Секулић”) бесплатно тренира девојчице које воле ритмичку гимнастику.
– Ритмичка гимнастика је
изразито женски спорт и доприноси елеганцији, гипкости
и грациозности. Током целе
године држим тренинге за девојчице узраста од пет и шест
година, као и старијим – од седам до једанаест година. Научно је утврђено да ритмичка

гимнастика добро утиче на организам, па зато девојчице које је вежбају треба да створе
навику да редовно долазе на
тренинге ради што правилнијег држања тела и правилног
развоја костију и мишића док
расту – изјавила је она.
У школи „Васа Живковић”
тренинзи ритмичке гимнастике одржавају се суботом и недељом од 11 до 11.45 (група
од пет до шест година) и од 12

до 12.45 (група од седам до једанаест година).
Термини за тренинге у школи „Исидора Секулић” су понедељком и четвртком (млађа
група од 16.45 до 17.30, а старије девојчице од 17.45 до
18.30).
Пројекат у оквиру кога се
одржавају тренинзи ритмичке
гимнастике за девојчице подржао је Покрајински секретаријат за спорт и омладину.

Нафтна индустрија Србије
(НИС) објавила је ових дана
у „Блицу” оглас за продају
зграде у Масариковој 3 (поред „Партизана”) на аукцији
која ће бити одржана 20. новембра у 11.30 у Новом Саду.
Право учешћа имају сва
правна и физичка лица која
буду уплатила депозит у висини од 10 одсто од почетне
продајне цене, која износи
492.450 евра.
Зграду у Масариковој чине подрум, приземље, први
спрат и поткровље. Повр-

шина парцеле на којој се налази зграда заједно с паркингом износи 675 метара
квадратних. Детаљније информације о згради могу се
прочитати
на
сајту
www.nis.eu (и на линку
„тендери и аукције”).
Захтеве за учешће на аукцији и понуде с ценом треба
доставити у одвојеним ковертама на адресу: Милентија Поповића 1, 11070 Нови Београд, с назнаком „за
сектор за тендерске процедуре”.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Венска доза додира
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта би
могло да стоји на вашој листи ствари које никада не
треба радити. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су
по један примерак књиге
„Никад не реци никад” Кети
Зан за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Никада не треба изазивати судбину.” 062/8480...
„Никада, али стварно никада немојте никога оборити на пешачком прелазу.”
062/8183...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на
питање: чега бисте се најтеже одрекли? Они ће освојити по један примерак књиге
„Фратарске приче” Иве Андрића.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.

„Најтеже се одричем ’Панчевца’. Кажем да нећу више
да га купујем, а сваке недеље
га купим с надом да ћу овог
пута прочитати нешто оптимистично.” 060/0353...
„Најтеже бих се одрекла
његовог додира, који је за
мене венска доза ’ранисана’,
’клометола’ и ’бенседина’.”
060/6672...
Улазнице за представу
„Државни посао”, која ће бити одиграна у Дому војске у
суботу, 7. новембра, од 20 сати, освојиће два читаоца који
су послали најкреативнији
одговор на питање који је најисплативији државни посао.
Ово су награђени одговори.
„Бити нечији (шатро) саветник.” 063/8109...
„Ја мислим да је исплативије радити као: адвокат –
он посвађа двојицу, па им то
после наплати; порески службеник – он поткрада претходну тројицу, или политичар – он живи на рачун све
четворице.” 065/8999...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ТРИБИНА ПОКРЕТА ВЕТЕРАНА ВОЈВОДИНЕ

ДЕЈАН ЖИВАНОВИЋ ПОНОВО ПРЕД СУДИЈАМА

Учесницима ратова
неопходна помоћ

НА СУДУ ЗАВРШИО
ПОЛИТИЧКИ СУКОБ?
„Не видим никакав
разлог за истрагу
против мене”, рекао
Живановић
„Консултоваћу се с
мојим адвокатима у
вези с кривичном
одговорношћу Павла
Раданова”, изјавио
Дејан Симеуновић

У присуству 280 бораца,
војних инвалида, чланова
породица погинулих учесника ратова и бројних гостију у великој сали Градске
управе 30. октобра је одржана трибина којом је Покрет ветерана Војводине
обележио петогодишњицу
постојања.
Том приликом је истакнуто да је та организација
од свог оснивања покренула
и успешно завршила многе
акције с циљем помоћи учесницима ратова вођених деведесетих година, као и њиховим најближима. Да су те
акције биле добро осмишљене, говори и то што су
их све време подржавале
локална власт, покрајинске
и републичке институције.
На трибини Покрета ветерана говорило се и о Закону о борцима, подизању
споменика палим и преми-

нулим учесницима ратова с
територије града Панчева,
попустима на комуналије и
другим темама које се тичу
ветерана и оних што су
остали инвалиди након учествовања у ратовима.
Представљен је и САБОР,
нова, недавно формирана
организација која обједињује све организације ветерана на територији Србије.
Присутнима су се обратили државни секретар за борачка питања из Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања
Драган Поповић, народни
посланик Српске напредне
странке Жељко Сушец, помоћник градоначелника
Новог Сада Бојан Торбица,
председник САБОР-а Дејан
Марјановић и у име домаћина председник Покрета
ветерана Војводине Бранислав Михајловић.

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У ПАНЧЕВУ

Ухапшен Македонац,
крио дрогу

Панчевачка полиција ухапсила je прошле недеље Х. А.
(1984), држављанина Македоније. Приликом претреса стана који је он изнајмио у нашем граду, након
чега се није пријавио, откривено је око 600 грама
хероина. Због тога му је
одређен притвор, а по његовом истеку приведен је у

тужилаштво уз кривичну
пријаву.
Осумњичен је за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет
опојних дрога. Према незваничним информацијама, за
дрогу која је пронађена код
ухапшеног могло би се добити око 15.000 евра на уличном тржишту.

ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА ДВА ЛОПОВА

Ранили продавца на
бензинској пумпи
У ефикасној акцији панчевачке криминалистичке
полиције ових дана су
ухапшена два лопова који
су прошле недеље опљачкали две трафике у центру
града и бензинску пумпу
на Котежу. Њима је одређен дводневни притвор, а
када истекне, они ће бити
приведени надлежном ту-

жилаштву уз кривичну
пријаву.
Како су током истраге утврдили полицијски инспектори,
лопови су починили ове
пљачке наоружани пиштољем и били су изузетно сурови, што потврђује податак да
су ударцима пиштољем повредили радника на бензинској пумпи коју су опљачкали.

„Ово је фарса
покренута у
политичке сврхе”,
сматра Павле
Раданов
Бивши помоћник градоначелника Дејан Живановић, након
што је саслушан у Основном
јавном тужилаштву, изјавио је
2. новембра следеће:
– Није ми јасно због чега је
тужилаштво покренуло истражне радње против мене и
не видим никакав разлог за
то. Пре него што сам поднео
кривичну пријаву против Дејана Симеуновића, био сам
уплашен, али сам се након
што је протекло неколико месеци, уверио да Симеуновић
нема никакве везе са свим непријатним стварима које су
ми се догодиле пре него што
сам поднео пријаву против
њега и да он не сноси никакву
кривицу за то. Иако је могао
да оствари претње против мене, он то никада није урадио.
Ја га дуго познајем и пре подношења кривичне пријаве били смо увек у коректним односима.
У изјави коју је дао новинарима испред зграде суда он је
поменуо и бившег градоначелника Панчева Павла Раданова. Живановић је рекао да
је након једног разговора с
Радановим закључио да је Дејан Симеуновић одговоран за
то што му је изгребан аутомобил и што су непозната лица
гласно турирала мотор поред
његових врата да би га узнемиравала. Живановић је рекао и да сматра да је био колатерална штета у међустраначком обрачуну двеју струја.
Подсећамо, почетком августа ове године против њега је
покренута истрага у том тужилаштву због сумње да је лажно пријавио полицији да му
је Дејан Симеуновић, потпредседник Градског одбора
Српске напредне странке,
претио.
Живановић је у пријави навео да је Симеуновић у присуству више сведока изнео претње опасне по његов живот и

да сматра да је повод за то била борба за што бољу позицију у Српској напредној странци пред унутарстраначке изборе.
На основу Живановићеве
пријаве полиција је 31. октобра прошле године ухапсила
Симеуновића и након тога он
је провео готово месец дана у
притвору.
Изненађујући обрт
Међутим, 14. августа ове године догодио се изненађујући
обрт. На главном претресу који је одржан тог дана у Основном суду Живановић је изјавио пред судијом да Симеуно-

потврде два сведока. Полиција је мене лишила слободе на
основу исказа једног сведока,
односно на основу тога што је
он рекао како је чуо да сам ја
наводно нешто рекао, што је
по мени апсурдно. Консултоваћу се с мојим правним заступницима у вези с покретањем кривичне одговорности
Павла Раданова. Сматрам да
је Дејан Живановић био пион
у једној политичкој игри коју
су играли јако бахати и моћни људи у то време у Панчеву.
Интересује ме и који су то људи у врху панчевачке полиције који су стајали иза одлуке о

ду и сада износи неистине?
Питам се ко га је навео на то.
Када је дошао код мене, био
је видно узнемирен и уплашен због претњи које су му
упућене, са човеком кога сам
видео први пут. Ја сам претње на његов рачун доживео
као претње мени и свим члановима мог кабинета док сам
био градоначелник. Сматрам
и то да исто тако како су неки људи натерали Дејана
Живановића да промени првобитан исказ који је дао на
суду сада покушавају да застраше главног сведока да би
и он променио свој исказ.

Панчевачко правосуђе је на великом испиту
вић није крив, да је неосновано поднео кривичну пријаву
против њега и да одустаје од
даљег кривичног гоњења Симеуновића.
Након тога је Основно јавно тужилаштво одлучило да
одустане од даљег кривичног
поступка против Симеуновића, али је решило да покрене
истрагу против Живановића и
осумњичило га је да је починио кривично дело лажно
пријављивање.
Поводом овога је реаговао и
Дејан Симеуновић. У изјави за
„Панчевац” он је рекао да
сматра да је неосновано и
срамно то што га је полиција
ухапсила на основу лажне и
паушалне изјаве и што је био у
притвору скоро месец дана.
– Пре него што су хапшени
људи који су слати на Голи
оток, било је потребно да њихове спорне изјаве обавезно

мом хапшењу и који су вршили притисак на судију да донесе одлуку о мом једномесечном притвору. Ко је тај ко
је могао тек тако да се поиграва људским судбинама у
овом граду? Обећавам да ћу
истерати до краја овај случај,
јер не желим да се више било
коме деси исто што и мени –
изјавио је Симеуновић.
Шта је повод за пуцњаву
на сплаву?
„Панчевац” је затражио изјаву
и од доцента др Павла Раданова, бившег градоначелника
нашег града. Он је рекао да су
нетачне све тврдње које је Дејан Живановић изнео на његов рачун и подсетио да се
против Живановића води судски процес због сумње да је
примио мито.
– Шта рећи о човеку који је
после скоро годину дана променио исказ који је дао на су-

Доказ за то је информација
коју сам чуо да је недавно
његовом сину пуцано у ноге
на једном панчевачком сплаву. Верујем у правосудни систем Србије и стојим правосудним органима на располагању да би се утврдила
истина у овом случају. Сматрам да новинари локалних
медија треба да истраже у каквој вези су лице које је пуцало на сина сведока у овом
случају и човек коме се суди
за убиство. Није исто када
прети неко против кога се не
води никакав кривични поступак и неко ко је осумњичен за убиство. Мислим да је
све ово једна фарса покренута у политичке сврхе. Нека је
на част онима који стоје иза
овога, али сматрам да им расветљавање овог случаја неће
ићи наруку – закључио је Раданов.

У ЗОРУ, 1. НОВЕМБРА, КОД „УТВЕ”

Тешко повређен возач
У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила 1. новембра око пет сати ујутру код
фабрике „Утва” повређено је
једно лице. Према незваничним информацијама, сударили су се трактор и путнички
аутомобил, а у току је истрага
у вези са околностима под којима је дошло до тог удеса.
Начелник панчевачке Службе хитне помоћи др Мирослав
Тепшић изјавио је за „Панчевац” да је у судару тешко повређена једна особа и да је у критичном стању одмах пребачена
у београдски Ургентни центар.
Додао је да је у екипи Хитне
помоћи која је интервенисала

апарата за вештачко дисање.
Према његовим речима, то се
ради кад је повређени у бесвесном стању и кад постоји могућност да се угуши.
Према информацији коју
смо добили од портпарола Ургентног центра Александре
Берић, тешко повређени возач
из Панчева смештен је на одељење интензивне неге. Она је
рекла и да је у питању мушкарац рођен 1977. године.

Страну припремио
поводом те саобраћајне несреће у колима с повређеним био
и анестезиолог, који је приме-

нио интубацију, што значи да
је тешко повређеном возачу
трактора у грло убачена цев

Михајло
Глигорић
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У СТАРЧЕВУ, ОМОЉИЦИ И ИВАНОВУ НАКОН ДУЖЕ ПАУЗЕ

Месне актуелности

НА ПОМОЛУ ГАСИФИКАЦИЈА
ЈУЖНИХ СЕЛА

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Радници комуналног предузећа бетонирали су стазе на
православном гробљу, где
тренутно малтеришу зидове
на огради. У току је припрема за уређење аутобуских
стајалишта.
Директорка
Дирекције за изградњу и
уређење Панчева Маја Витман посетиће у четвртак, 5.
новембра, места радова на
асфалтирању улица Сутјеске, Соње Маринковић и
Змај Јовине.

Посао преузео МТ
„Гастел” из Београда
Постигнут договор
с предузећем
„Србијагас” око
дистрибуције
Ускоро треба да буде настављен процес гасификације
Старчева, Омољице и Иванова, јер је након више година
највероватније пронађен начин да се та три места прикаче на дистрибутивну мрежу,
којом управља „Србијагас”.
Нови инвеститор
Пре отприлике осам година
као инвеститор овог посла појавило се београдско предузеће „Телефонија” а. д., ћеркафирма компаније „Миленијум-тим”.
Поводом тога у Старчеву је
чак и обављена анкета на којој се позитивно изјаснила велика већина грађана (око 80
одсто). Склопљени су и уговори између инвеститора и локалних управа, према којима
су месне заједнице биле у обавези да израде пројекат, а „Телефонија” дистрибутивну гасоводну мрежу. Поред осталог, тим актом је предвиђено
да се у сеоске касе слива око
десет одсто прихода.
Потом се приступило и радовима, па је у току 2008. урађена цела старчевачка мрежа,
у дужини од 53 километра,
као и већи део омољичке (за
Иваново се тек сад завршава
пројектовање).
Када је мрежу требало
прикључити на гас, односно,
како је првобитно било планирано, на главну мерно-регулациону станицу у Брестовцу, настао је застој. Испоставило се да је та станица
ограниченог капацитета, па
је одлучено да се изгради нова с панчевачке стране. Међутим, због несугласица с
предузећем „Србијагас” дошло је до нове блокаде.
У међувремену је посао
преузела компанија МТ „Гастел”, такође ћерка-фирма
компаније „Миленијум-тим”,
који се у протеклом периоду у
региону исказао у области из-

Банатско Ново Село: Округли сто посвећен програму
националних мањина који
је водио Марћел Драган, директор редакције РТВ-а на
румунском језику, одржан
је у четвртак, 29. октобра, у
Дому културе. Оркестар те
установе наступиће на академији поводом Дана града
у недељу, 8. новембра, у
Културном центру Панчева.

Прво мерно-регулациона станица, па онда гас...
градње хидротехничких и инфраструктурних објеката (ова
фирма је, поред осталог, градила старчевачку фекалну канализацију).
Старт догодине?
Како ствари стоје, нови инвеститор је летос с предузећем
„Србијагас” постигао договор
о изградњи станице за куповину гаса, која ће се налазити
у близини асфалтне базе, односно преко пута Рафинерије
нафте Панчево.
Очекивање људи из компаније МТ „Гастел” је да гасовод
проради пред наредну грејну
сезону. Инвестиција се тренутно налази у фази пројектовања, као и добијања употребних дозвола. Према раније закљученом уговору о партнерству између месних заједница
и инвеститора, највиша цена
коју би грађани платили за
прикључак јесте хиљаду евра
(на пет година). О свим наредним корацима инвеститор
ће благовремено обавештавати јавност.
Из наведеног је јасно да су
најближи гасу грађани Старче-

ва, где је, као што је речено,
мрежа у потпуности изграђена.
С друге стране, пред Ивановчанима је дужи пут, с обзиром на
то да нису ни отпочели радове,
док је у Омољици посао прекинут пре око седам година, када
је постављено око седамдесет
одсто цеви. За то време је било

негодовања због тога што су на
неким местима каблови остали да вире, а понегде има и незатрпаних рупа (као, рецимо,
код Ватрогасног дома).
У сваком случају, крајњи је
моменат да и становници у
ова три насеља добију могућност грејања на гас.

ЧВРСТО ИЛИ ГАСОВИТО?
Од јужних села једино је Брестовац гасификован, и то још
пре тридесетак година. Према речима дугогодишњих корисника, у то време је овакав вид грејања био незамисливо
јефтин.
Отада се променило неколико снабдевача, а под утицајем стања на светском тржишту енергената и неких других
фактора, цена гаса је кренула да скаче. Због тога су поједини корисници почели да се враћају чврстом гориву. Ипак,
мишљења су подељена: док једни тврде да су угаљ или дрва исплативији, други сматрају да је свеукупно гледано гас
економичнији, јер људима штеди време: нема ложења и
лакше је одржавати чистоћу.
Примера ради, тренутна цена гаса је око педесет динара
по кубику, па за кућу од око двеста квадрата просечан месечни рачун на годишњем нивоу износи десетак хиљада
динара.

Долово: Месна заједница је,
у сарадњи с локалним комуналним предузећем, санирала коловоз у Улици
Вељка Влаховића. Асфалтирани су и трим-стаза и терен на новом спортском
центру. Књижевно-драмско
вече под називом „Женски
разговори” одржано је у четвртак, 29. октобра, у организацији библиотеке Дома
културе. КУД „Банатски
вез” ће у суботу, 7. новембра, од 22 сата, приредити
донаторско вече на тему
„Дискотека деведесетих”.
Изложба хекланих рукотворина биће отворена у уторак, 10. новембра, у 17 сати,
у просторијама Удружења
жена „Доловке”.
Иваново: У току је асфалтирање дела Војвођанске улице
од Петефија Шандора до
Гробљанске. Тридесет четврта Омладинска републичка
изложба фотографија биће
одржана идућег викенда у
организацији Дома културе.
Јабука: Након ограде на пијаци је у току постављање
бехатон плоча. Председник
Извршног одбора Јовица
Пауновски протекле недеље
је поднео оставку на ту
функцију. Дечја представа
под називом „Заљуби се Цица у принца” изведена је у

четвртак, 29. октобра, у Дому културе, а наредног дана
у исто време и на истом месту школа је приредбом
обележила „Дан јабуке”.
Глогоњ: Месна заједница је
спровела јавну набавку за
улице Бориса Кидрича и
Првомајску (Б. Кидрича до
Дома културе), а једини и
најбољи понуђач је фирма

„Војводинапут”. Омладинска организација је у недељу, 1. новембра, организовала турнир у стоном тенису на којем је учествовало
дванаест играча, а победио
је Дејан Купусаревић из
Панчева.
Качарево: Пети фестивал хумора и сатире под називом
„Жаока” одржан је протеклог
викенда у организацији Дома културе. Том приликом је
свечано отворен реконструисани Дом омладине; у току је
израда распореда коришћења простора. У припреми је
хуманитарни концерт за помоћ деци недавно трагично
пострадалог Срећка Миленковића, а сви који желе да
помогну, могу се јавити на
телефон 063/11-06-895.
Омољица: Директорка Дирекције за изградњу и уређење Панчева Маја Витман
обишла је у среду, 4. новембра, место радова на изградњи фекалне канализације. „Атеље младих” је извео представу „Госпођа министарка” у среду, 4. новембра, у Дому културе. Библиотека поменуте установе
обновљена је на Сајму књига са 180 нових наслова.
Старчево: Петнаести Међународни фестивал малих
тамбурашких састава одржан
је у суботу, 31. октобра, у великој сали Дома културе. Настављају се радови на уређењу платоа иза Дома културе.

ОДРЖАН ПЕТНАЕСТИ ФЕСТИВАЛ ТАМБУРАША

НАГРАДА ЗА ОМОЉИЧКУ ШКОЛУ

„Старчевачка тамбурица” припала Новосађанима

Чисто и зелено

Домаћинима награда
публике
Петнаести Међународни фестивал малих тамбурашких
оркестара „Старчевачка тамбурица” одржан је у суботу, 31.
октобра, у пуној великој сали
старчевачког Дома културе.
Публици која је годинама
брушена када је реч о староградској музици представило
се осам оркестара из Хрватске, Румуније, Словеније, Републике Српске и Србије, међу којима и представник домаћина. Након што је сваки
учесник извео четири нумере,
нимало лаком избору најбољих приступио је жири у којем су седели осведочени
стручњаци за ову врсту музике: професор Будимир Стојановић, Слободан Вукадиновић, некадашњи музички
уредник Радио Панчева, и
званични председник – Петар
Павлов, музички педагог.
Према њиховој одлуци, тријумфовала је новосадска банда „Вила”, другопласирани је

био тамбурашки оркестар
„Семељци” из истоименог хрватског места, а треће место је
заузео градски тамбурашки
оркестар из Бањалуке. Највише гласова публике добио је
домаћи састав „Неолит”, а
члан победничког оркестра
Зоран Јанковић Бако освојио
је награду за најбољег инструменталисту.
Председник стручног жирија Петар Павлов је, заједно с
некадашњим директором До-

ма културе Видомиром Јелесијевићем и још неколико ентузијаста, био инспиратор
овог догађаја. Он је као велику
вредност истакао то да је ова
манифестација успела да преживи упркос свим искушењима и чињеници да се гасе многи овакви фестивали, попут
оног у Змајеву, посвећеног Сави Вукосављеву, родоначелнику тамбурашке музике на
овим просторима после Другог светског рата.

– Ми смо после две-три године почели да бирамо саставе који ће наступати. Затим,
без обзира на релативно опуштен амбијент у којем оркестри свирају, успели смо да
култивишемо публику, јер више нема оног сувишног жамора. Ништа мање није битно да
постоји и материјални моменат, односно да је Старчево
увек било добар домаћин када
је реч о наградама. Једном
речју, сви који су учествовали
на овом фестивалу, истичу да
он има перспективу – закључује Павлов.
Програм су водили глумац
Мирослав Жужић и Марија
Бајер, за организацију се, као
и досад, побринуо Дом културе, а генерални покровитељ
манифестације био је Град
Панчево.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

На завршној свечаности
кампање „За чистије и зеленије школе у Војводини” у
четвртак, 22. октобра, међу
четрдесет две награђене
васпитно-образовне установе у Покрајини нашла се и
Основна школа „Доситеј
Обрадовић”.
Омољичка школа се тако
четврти пут заредом окитила значајним еколошким признањем, које јој
је додељено из следећих
разлога: пети пут узастопно учествује у поменутом
програму као једна од осам
„најчистијих и најзеленијих установа” у Војводини

за протеклу годину, а новинарска еко-секција је награђена за своје електронске новине.
Успех добија на значају
ако се зна да су на конкурсу
учествовале сто двадесет
две установе.
Сама награда биће веома
подстицајна за омољичке
екологе, а састоји се из дводневног семинара за наставнике у Еко-кампу „Радуловачки”, док ће ученици и
ментори еколошког пројекта ићи на једнодневни излет
у заштићено подручје Парк
природе Фрушка гора и у
Сремске Карловце.
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КУЛТУРА
УЗ КОКТЕЛ ОБЕЛЕЖЕНА ЗАВРШНИЦА РАДОВА

Културни телекс
Музика
Четвртак, 5. новембар, вртић „Пупољак”: „У сусрет Џез
фестивалу – Џезић за вртић”.
Четвртак, 5. новембар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт ученика соло певања МШ „Др Војислав Вучковић” из
Београда (класа проф. Маје Ђокић) и харфиста МШ „Јован
Бандур” (класа мр Милице Миливојевић).

Представе
Субота, 7. новембар, 20 сати, Дом Војске Србије: комедија
„Државни посао”.

Програм за децу
Субота, 7. новембар, 12 сати, дворана Културног центра:
наступа бенд за децу „Лилихип лилихоп”, у продукцији
„Максимус арта” („Позоришни матине суботом”).

Изложбе
Петак, 6. новембар, 17 сати, галерија Независног синдиката пензионера: изложба слика Николе Рашајског и Бошка Вучинића.
Петак, 6. новембар, 19 сати, Историјски архив: Бијенале
цртежа.
Понедељак, 9. новембар, 19 сати, Народни музеј: изложба
„220 година занатства у Панчеву”.
Уторак, 10. новембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање Салона уметности Панчева.

Књижевност
Четвртак, 5. новембар, 19.30, Градска библиотека: промоција књиге „Знаменити Срби у руској историји” Ранка Гојковића.
Среда, 11. новембар, 19.30, Галерија Бате Михаиловића:
промоција књиге „Гаутамина сазвежђа” Јована Поповића.
Учествују: Васа Павковић, Милан Мађарев, Јасна Милићев, Светлана Сретеновић и аутор.

Филм
Уторак, 10. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: пројекција филма „Слотера Ника за председника” (у
сусрет концерту састава „Атеист реп”). Улаз слободан.
Среда, 11. новембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: „Документарна среда” (програм ПАФФ-а).

Панчевачки џез фестивал
Четвртак, 5. новембар, 20.30, дворана Културног центра:
трио „Мајаписти”.
Четвртак, 5. новембар, 22 сата, дворана Културног центра:
концерт Курта Елинга.
Петак, 6. новембар, 20.30, дворана Културног центра: концерт састава „The Bad Plus”.
Петак, 6. новембар, 22 сата, дворана Културног центра:
концерт бенда „Get the Blessing”.
Субота, 7. новембар, 20.30, фоаје Културног центра: представљање џез одсека Музичке школе „Станковић”.
Субота, 7. новембар, 22 сата, фоаје Културног центра: концерт квартета Макса Кочетова.
Недеља, 8. новембар, 20.30, дворана Културног центра:
наступа „Gary Bartz Quartet”.
Недеља, 8. новембар, 22.15, дворана Културног центра:
концерт групе „Орегон”.
Културни центар

чет пет суб нед пон

уто сре

19.00 19.00 19.00
21.00 21.00 21.00

АМАНЕТ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Дневник једног
шпијуна”
„Пакао постоји и био сам у
њему. Три стотине седамдесет три дана. О мом случају није се причало и до
сада се о њему није ништа
знало. Институције и судство остали су глуви на
молбе моје породице,
адвоката и малог броја
оних који су за њега знали.
Упркос чињеницама. Упркос законима државе.”
Упознајте агента Каспера, оперативца који је радио и за италијанску и за
америчку тајну службу. Закорачите у свет тајни и
сензационалних открића,
свет фалсификата, дрских
имитација и очигледних
превара. Царство вечите

Четвртак, 5. новембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

СВЕЧАНА САЛА С НОВИМ,
СТАРИМ СЈАЈЕМ
Простор за изложбе,
протокол, коктеле,
пријеме...
Пројектно-техничка
документација
реконструкције
зграде Магистрата
могла би бити
урађена за око
90 дана
Завршетак радова у Свечаној
сали Народног музеја обележен је у четвртак, 29. октобра,
коктелом на који су позвани
сви они што су на овај или
онај начин допринели уређењу тог простора. Тако је гостима представљено старо, а
ново лице Свечане сале, с
конзервираном сликаном орнаментиком, коринтским капителима с пиластрима и
другим обновљеним елементима у њој.
Зидно сликарство као некада
Том приликом је директорка
Музеја Светлана Месицки захвалила покровитељима: Министарству Републике Србије,
компанији НИС и Граду Панчеву, али и извођачима радова које је ангажовао Републички завод за заштиту споменика културе, као и Владимиру Кајловицу, аутору филма „Откривање” о радовима у
Свечаној сали. Градоначелник Панчева Саша Павлов
био је одушевљен новим сјајем Свечане сале и у обраћању
окупљенима подсетио је на
богату историју Панчева, док
се представница НИС-а Сања
Лубардић осврнула на пројекат „Заједници заједно”, који
спроводи Нафтна индустрија
Србије.
„Зидно сликарство у Свечаној сали представља основу
културног идентитета Панчева,
што је компанија НИС препознала и омогућила да се Народном музеју врати некадашњи

Свечане сале „створени услови
за отварање сталне музејске
поставке у овој установи културе”, то заправо и није сасвим
тачно. Упитана чему ће служити тај простор и шта је прво
што ће ту бити приређено,
Светлана Месицки је рекла:
– Свечану салу ћемо превасходно користити као изложбени простор, а прво ће бити
отворена изложба о 220 годи-

на занатства у Панчеву, поводом Дана града. Нормално,
сала ће бити на употреби граду, за протокол, коктеле Градске управе, али и за снимање
филмова.
Реконструкција Музеја
До сталне музејске поставке
наш град дели дужи период
који ће, уколико буде воље и
новца, подразумевати завршетак израде пројектно-техничке документације и, потом, саму реконструкцију
зграде Магистрата.
Пошто Светлана Месицки
није желела да одговори до-

Сами радови на реконструкцији и рестаурацији почели су
2014. године, девет година након што је Републички завод
за заштиту споменика културе открио постојање сликане
орнаментике испод слоја креча. Испоставило се да то зидно сликарство датира из 1838. године, тачније из времена
градње Магистрата, и да је урађено у класицистичком стилу. На једном месту је уочен потпис сликара Вилхелма Зајдла, док је аутор вајарских радова био Франц Урл. У то време Свечана сала је служила за дипломатске пријеме, балове и венчања.
кле се стигло са израдом пројектно-техничке документације, то питање смо поставили Тамари Тасић из Дирекције за изградњу и уређење Панчева.
– Могло би се рећи да смо
прешли једну трећину израде
пројектне документације, и то

ПРОГРАМ „ЕТНО ГЛАСА”
двосмислености, у којем
политика мења правила и
равнотежу, преокреће савезе. Уђите у друштво најопаснијих тајних агената.

Два читаоца који до среде, 11. новембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Које особине мора поседовати добар тајни агент?”, наградићемо по једним примерком књиге „Дневник једног шпијуна” Луиђиja Карлетиja. 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.

имао рокове за израду делова пројеката, а решења и акти би се прибављали паралелно. Она је проценила да
би цео поступак израде пројектно-техничке документације могао да буде окончан
за око 90 дана.
Тамара Тасић није могла да
одговори на питање да ли ће
реконструкција зграде Народног музеја (будући да она обу-

Ускоро ће на овом месту бити отворена изложба о занатству у Панчеву

ПОВРАТАК У 1838.

сјај. Сама зграда Народног музеја Панчевo је 1948. године,
због своје архитектонске и
историјске вредности, проглашена за непокретно културно
добро од великог значаја”, наведено је и саопштењу НИС-а.
Иако су покровитељи из
НИС-а навели да су обновом

ону најтежу, јер она подразумева прибављање документације која је саставни део идејног решења и пролази веома
детаљну контролу у Секретаријату за урбанизам и стамбено-комуналне послове. Дакле,
тај први корак је доста мучан,
јер се води рачуна о томе шта
тражи инфраструктура, шта
јавна предузећа, шта противпожарци и како све то тумачи

Четвртак, 5. новембар, хол Градске управе
• 18 сати: изложба „Шумадијска сукња 1860–1960”
Петак, 6. новембар, Дом Војске Србије
• 19.30: концерт фолклорних ансамбала
Субота, 7. новембар, „Аполо” Дома омладине
• 10 сати: радионица гроктања
• 18.30: промоција компакт-диска „Врбице, врбо зелена”
• 20 сати: концерт певачких група
Недеља, 8. новембар, „Аполо” Дома омладине
• 10 сати: радионица гроктања
• 18.30: промоција диска „Традиционални плесови Срба у
Банату”
• 20 сати: концерт певачких група

Секретаријат у складу с правилником – објаснила је Тамара Тасић.
Како је рекла, по добијању
локацијских услова пројектант ће приступити изради
идејног пројекта, а онда и
пројекта за извођење радова.
Пројектант би, наравно,

хвата и реконструкцију електроинсталација, крова, фасаде
итд.) утицати на нови изглед
Свечане сале, пошто Дирекција ни на који начин није
учествовала у пословима обнове Свечане сале и не поседује сазнања о томе шта је све
урађено.

КОНЦЕРТ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Пијанисти
и њихови гости
„Вече етида” – назив је концерта који су 26. октобра у
Музичкој школи „Јован Бандур” извели ученици клавира
проф. Марије Лигети Балинт.
Њима су се придружили ученици хармонике проф. Рамоне Димитријевић Балаћ, соло
певачи из класе проф. Татјане
Стојиљковић и фаготиста из
класе проф. Ненада Мирића.
На тај начин је, уз причу о
етидама, композиторима који
су их компоновали и о развит-

ку клавирске технике, публика присуствовала једном комплетном и успешном концертном дешавању.
На програму су, између
осталог, биле клавирске етиде
Х. Гермера, Д. Кабалевског,
Ф. Шопена, Ф. Листа, Х. Равине, Луиз Фарен, В. Мокрањца,
као и премијера композиције
„Гласови” Иве Вукић. Проф.
Марија Лигети Балинт најавила је концерт клавирских
минијатура за 21. децембар.

ПОЗОРИШНИ МАТИНЕ СУБОТОМ

То је моја музика
У оквиру „Позоришног матинеа суботом”, у дворани Културног центра у суботу, 7. новембра, у 12 сати, наступиће
бенд за децу „Лилихип лилихоп” (у продукцији „Максимус арта”), који чине професионални глумци и музичари.
Они су, наиме, дошли на идеју да направе јединствен музичко-сценски спектакл.
„Кроз оригиналне и ауторске песме, али и оне деци познате, забављамо и анимирамо децу упознајући их с новим позоришним жанром, а
то је концерт за децу са елементима позоришта: глуме,
нарације и кратких скечева.
Поред препознатљивих песама које деца певају с нама,
она својим звуковима и гласовима учествују у стварању пе-

сама и тако чине један велики
бенд”, наводе учесници.
Концерт се реализује као
пратећи програм осамнаестог
„Панчевачког џез фестивала”,
а цена улазнице је 300 динара.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПАНЧЕВО И ПАНЧЕВЦИ НА САЈМУ КЊИГА

УТИСЦИ НИСУ ПРОЛАЗНИ?
Пету годину заредом Панчево се на Сајму
књига у Београду, који је одржан од 25. до
31. октобра, представило заједничким
штандом „Панчевачко читалиште” у Хали 4. Поред Градске библиотеке, носиоца
штанда, учествовали су и Културни центар, Народни музеј, Завод за заштиту споменика културе, Регионални центар за
таленте „Михајло Пупин”, Удружење
књижевника и књижевних преводилаца,
Еврорегионални центар „Ин медијас рес”,

Дом омладине и Туристичка организација Панчева. Уз то, поједина издања изложили су „Електрика” и домови културе из
Банатског Брестовца, Долова и Банатског
Новог Села. Између осталог, изложене су
публикације: „Лична топографија раја”
Горана Траиловића, „Биографија лекара
Панчеваца: од 1945. до 2005” Драгише
Ђорђевића, нове књиге у едицији „Најбоља”, каталог „Панчево у банатској Војној
граници: од 1764. 1872. године” Срђана

Божовића и Слободанке Перовић, „Гласник музеја Баната”, „Индустријско наслеђе Баната – културно наслеђе Европе”.
На штанду су се нашла и поједина издања
панчевачких писаца која су објављена
код других издавача.
Упитали смо наше суграђане – учеснике у сајамском програму, књижевнике, уреднике часописа и издања – о утисцима са овогодишњег Сајма књига у
Београду.

Специфична издања, специфична и публика
ГОРАН ТРАИЛОВИЋ, библиотекар и организатор
штанда „Панчевачко читалиште”:
– Ово је пети заједнички
наступ панчевачких установа
културе на Сајму и показало
се да је реч о изузетном пројекту, важном за презентацију
града, његове културе и традиције. Заједнички штанд је
један од најуспешнијих и ретких примера пуне сарадње
градских институција у култури, који такође пружа могућност укључивања и домова
културе из насељених места,
као и цивилног сектора и појединаца. Већ прве године потврдио је своју пуну оправданост и сврсисходност.
На нашем штанду није било гужви као код „Лагуне”,
„Еврођунтија” или „Вечерњих
новости”, али је он био прилично посећен. Специфична
издања привлаче и специфичну публику. Наши сајамски
попусти били су веома високи
и кретали су се до 70 одсто, а

такође смо заинтересованима
поклонили велики број књига.
Понешто се и прода, али зарада свакако није у првом плану. Ранијих година је владало
велико интересовање за, рецимо, Зупанов „Век стрипа”,
„Дивизију Принц Еуген” Срђана Божовића и „Књиге и библиотеке код Срба у средњем
веку” Гордане Стокић Симончић, а то је издање наше Градске библиотеке и спада у обавезну литературу за студенте
библиотекарства.
Сматрамо да је важно да
Панчево има своју „адресу” на
Сајму. Трошкови наступа нису занемарљиви и нико од нас,
а ту мислим на установе културе, појединачно не би могао
да буде присутан на Сајму, јер
понаособ имамо мали број издања. Али заједнички наступ
је више него добро решење.
Градска управа је разумела
пун смисао и потребу наступа
на овој угледној међународној
манифестацији и подржала
нас је и ове године.

„Дрво живота”
Кристине Ковач
Након рођења ћерке коју је
жарко желела Катарина
Молнар суочава се са чињеницом да је њен брак с
Борисом на издисају. На
Клиничком центру Дамјан
Видак лежи на Интензивној нези с дијагнозом тешке болести и неизвесним
прогнозама.
Једног усамљеног снежног поподнева Катарина
ће на „Фејсбуку” пронаћи
управо Дамјана, старог познаника у драматично новим околностима. Њихове
судбине неочекивано ће се
спојити у причу о љубави
кад јој време није, у причу
о храбрости, суочавању са
слабостима и страховима,
у причу о страсти, животним дилемама и одлукама

које се морају донети.
Остати или отићи? Учинити оно што је „исправно”
или зграбити срећу оберучке?

Два најбржа читаоца који до среде, 11. новембра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питање: „Због чега отићи одавде и/или због
чега овде остати?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Дрво живота” Кристине Ковач. 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.

МОЈ

избор МОЈ

Кап шпанске крви
Јужнословенско
културно јединство
ВУЛЕ ЖУРИЋ, књижевник:
– Сваки грађанин Србије
био би најбољи фудбалски
селектор и најбољи организатор Сајма књига. Тако се
ни ове године нисмо квалификовали за неко велико
фудбалско такмичење, али
је Сајам у последњој недељи
октобра посетило преко
150.000 људи!
И као што многи мисле
да у националној селекцији
треба да заиграју само млади фудбалери, иначе актуелни прваци света, тако је
и ове године било оних који су преко сваке мере
„пљували” и књиге, и читаоце, и издаваче, и организаторе Сајма. Неки су чак
успели да разлог за ову патолошку мржњу пронађу у
фактима да је овогодишњу
светковину културе отворио извесни Емир Кустурица, а да је почасни гост под
сајамским куполама била
тамо нека Русија.

Иоле паметном доста да
закључи како је и овогодишње издање најпосећеније
културне манифестације у
региону било сасвим успешно. Наравно да увек може
боље и јасно је како ће Сајмом књига управљати онај ко
је најближи власти и онај ко
у ових седам књишких дана
има намеру да намлати највише лове. Али мене много
више интересују они силни
аутобуси у којима су у Београд довезени млади људи из
разних крајева региона, који
упркос упињању банкарских
стрводера да нам и коначно
дођу главе опстаје као јединствен културни простор.
Србија можда никада неће бити првак света у фудбалу, али ће још дуго бити
лучоноша спасоносне идеје
јужнословенског културног
јединства. Сајам књига је
једно од кључних места опстанка те, и данас, јеретичке идеје.

Награда Борису
Станићу
На недавно одржаном Сајму књига у Београду жири
Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије
(УЛУПУДС) доделио је диплому Борису Станићу за
стрип „Атентат, с оне стране патње”, издавачке куће
„Бесна кобила”. Сценарио
за тај стрип написао је холандски историчар Гвидо
ван Хенгел. Аутори се у тој
публикацији не баве толико
политичким оквиром атентата, већ их више занима

људска драма, сам чин убиства, емотивно стање виновника догађаја и физичке патње кроз које су они
пролазили у затворима у
Терезину и Зеници.

Динамика и хаос,
радост и озарење
ВАСА ПАВКОВИЋ, писац и
књижевни критичар:
– Јубиларни, 60. београдски Сајам књига прошао је у
знаку контроверзи – динамике и хаоса, радости и озарења.
Колико ме је радовала велика посета и чињеница да
су посетиоци углавном
средњошколци, студенти,
млади људи уопште, толико
ме је депримирао огроман
број бесмислених, комерцијалних наслова. Колико ме
радује уређеност и естетизираност појединих штандова, толико ми помало и
смета одсуство оне балканске, вашарске атмосфере...
Највише добрих књига налазио сам на штандовима
„Архипелага”, „Агоре”, „Дерете”, „Службеног гласника”, „Лагуне”, али и мањих

издавача: „Карпоша”, „Федона”, краљевачке библиотеке, „Солариса”, „Танесија”, КОВ-а. Како већ бива
последњих година, невероватан број сјајних (и често
скупих) издања објавили су
едитори стрипова: „Дарквуд”, „Систем комикс”,
„Макондо”, „Феникспрес”...
Мали штанд панчевачких
издавача привлачио је љубитеље специфичних књига, а посебно ме је радовало
интересовање за нови број
„Квартала”.

„Панчевац” на
„Медија маркету”

У Хали 3 Београдског сајма
одржан је први Сајам информисања, комуникација
и маркетинга „Медија маркет”, у оквиру којег је на-

прављен и Музеј штампе и
новинарства. Као један од
најстаријих листова на Балкану изложен је први број
нашег „Панчевца”.

Сузана Првуљ,
новинарка
ПЕДРО АЛМОДОВАР,
режисер, у својим необичним филмовима,
које карактеришу веома сложене приче, разбија многе предрасуде
и табуе бавећи се темама као што су пожуда,
страст, насиље, лични
идентитет, породица и
религија. Својим аутентичним и несвакидашњим стилом преплиће хумор, сатиру, пародију и драму, додајући
им блештав декор и
упечатљиву
музику.
Његове јунакиње најчешће су ексцентричне
жене које нас изненађују, шокирају и откривају нове видике. Овај
контроверзни двоструки добитник „Оскара” често је на
удару критике јавности јер
се његови филмови налазе
на граници пристојности,
међутим љубитељи његових
дела жељно ишчекују премијеру јубиларног, 20. филма – „Тишина”, која је предвиђена за почетак наредне
године. Погледајте, можда
ће вам се допасти.
ПАКО ДЕ ЛУСИЈА, музичар, био је композитор и један од најбољих гитариста
свих времена, који је оставио веома јак печат у свету
музике. У каснијем периоду свог стваралаштва је
традиционалном фламенко
звуку додао примесе џеза,
блуза и салсе, и тиме је
шпанску народну музику
извео ван граница саме државе и учинио је планетарно обожаваном. Прославио
се чувеном нумером „Између две воде”, а након вишедеценијске уметничке
каријере за собом је оставио скоро 30 албума. Слушајте и уживајте...

ПАРК ГУЕЉ, АРХИТЕКТУРА:
Иако Барселону красе многобројна архитектонска ремек-дела јединственог Антонија Гаудија, издвојила
бих парк Гуељ као најбајковитије место које сам
имала прилику да посетим.
Налази се на брду Ел Кармел и с највише тачке парка пружа се величанствен
поглед на главни град Каталоније. Гауди је спајао
неспојиво и константно
експериментисао с материјалима и природом, а у
свом раду је често користио разнобојне ломљене
керамичке плочице. Парк
красе јарке боје, таласасти
облици, дорски стубови,
необичне клупе, велика тераса, пећине, куће крајње
нестварног изгледа, фонтана у облику змаја и многи
други маштовити детаљи
употпуњени цвећем и мирисом који опија. Заправо,
то је једно од дела која се
не могу описати речима,
најбоље би било да га посетите.
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ДРУШТВО
ПРОМОЦИЈА АЛБУМА
„ВИДИ ШТА ЋУ ТИ РЕЋИ...”

Добар план –
„Резервни план”

Све популарнији панчевачки рок састав „Резервни
план” одржао је велики концерт у четвртак, 29. октобра,
у дворани „Аполо”, где је
бројним суграђанима представио свој први албум „Види шта ћу ти рећи...”.
Цео догађај је протекао по
сјајно осмишљеном сценарију, а пре одличне свирке
фанови „Резервног плана”
могли су да виде и два спота
омиљеног бенда... Специјални гост на концерту био је
Иван Анђелевски Ика, а када је Недеља почео да чита
имена чланова групе и позива их на бину у публици је
завладала ерупција одушевљења... А онда су почели да
истрчавају: Александар Травица (гитара), Бојан Илић
(клавијатура), Зоран Гало-

вић (бубањ), Владимир
Мандић (бас) и Бојан Кошић (вокал)...
„Аполо” се тресао од позитивних вибрација, ђускало
се, певало... Публика је одлично прихватила све песме
са албума првенца. Углас се
певало: „Синоћ сам те видео”, „Када се пробудим”,
„Кишни дан”, „Видиш да
сам луд”, „Реци како да
одем”, „Само гост и ништа
више”, „Она је та”, „Кад ја
пођох на бембашу”...
Сјајна свирка је настављена старим добрим ексјугословенским рок хитовима,
точило се пиво, а наравно,
наши суграђани су морали и
да изађу на бис.
Добар план за сјајну журку – „Резервни план”.
А. Ж.

ТРИБИНА О ТРАНСПЛАНТАЦИЈИ ОРГАНА

Суровост као у ратној
хирургији
Трибина о трансплантацији
органа и значају донорских
картица коју је организовао
Форум жена Социјалистичке партије Србије, а одржана
је у петак, 30. октобра, у малој сали Градске управе,
изазвала је велико интересовање.
О значају завештања органа, досадашњој кампањи и
искуству у Србији први је говорио пуковник проф. др
Ђока Максић, интерниста с
Војномедицинске академије. Он је истакао да ове године у Србији има свега два
донора на милион становника, што не омогућава да се
уради више трансплантација. Истовремено, само на дијализи тренутно има чак пет
и по хиљада болесника, а на
нови бубрег спремно чека
између 800 и 1.000 људи. Из
аспекта хирургије, према
његовим речима, нема ничег новог у пресађивању органа, а главни проблем је
број донатора.
– То се може променити
само ако изменимо законску регулативу и уместо потписивања донорских картица и тражења сагласности
фамилија уведемо принцип
претпостављене сагласности. Тада се породице само
обавештавају да преминули
није потписао да не жели да
буде давалац органа – подвукао је др Ђока Максић.
Он је нагласио да је у овоме подршка верских организација веома битна и подсетио на речи Јована Павла
Другог, који је једном приликом рекао да на небо иде
душа, а да органи не треба
да иду тамо, већ да остану
на земљи и служе лечењу

људи. Што се тиче организације и броја оспособљених
донорских болница, којих у
Србији има само десет (а
панчевачка није међу њима), навео је да је и то велики проблем.
Професор др Душан Шћепановић, педијатар, који
безмало већ девет година
живи с пресађеним срцем,
желео је да исправи назив
кампање „Продужи живот”,
рекавши током врло емотивног излагања да је ту у
ствари реч о новом животу.
Он је указао на то да држава
мора да централизује трансплантацију, јер је та грана
медицине „јако сурова”, и
упоредио ју је с ратном хирургијом.
– Први критеријум за добијање органа није дужина
чекања, већ да ли трансплантација уопште има
сврхе. Да ли ће пацијент
преживети трансплантацију
и колико дуго ће живети.
Неко ко ће живети само годину или две, не може добити орган и тачка – нагласио
је др Душан Шћепановић.
Он је такође подвукао потребу увођења такозване
претпостављене сагласности
за завештање органа, илуструјући тај проблем низом
табела и графикона.
Проф. др Влада Ђукић, хирург у Клиничком центру Србије, посебно је истакао улогу
Славице Ђукић Дејановић,
потпредседнице СПС-а, која
је такође присуствовала
овој трибини, рекавши да
је током њеног министарског мандата „направљен
кључни корак у трансплантационом програму ове државе”.
З. Сп.

Четвртак, 5. новембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs
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Пише: Зоран Ротар

ПОЛАГАЊЕ ПРИJЕМНОГ ИСПИТА
– БАТИНОМ ПО ГОЛОJ ГУЗИ
Берберски мајстор Тома Сандуловић први пут се помиње у
документима Магистрата 12.
априла 1795. године: „Тома
Сандуловић, берберин, моли
од Магистрата пријем у општинску заједницу Панчева”.
Дана 26. јануара 1795. године: „Тома Јовановић Сандуловић моли Магистрат да му
се изда берберско мајсторско
право. Наводи да су од осам
панчевачких мајстора шесторица гласала за давање мајсторског права. Магистрат
Томи није издао мајсторско
право, подсећајући га на његову изјаву да неће тражити
дозволу за отварање берберске радње све донде док је
Панчево претрпано берберима или док се не споразуме с
једним од берберских мајстора о ортаклуку”.
Дана 9. децембра 1816. Магистрат добија допис: „С обзиром да је већина панчевачких
бербера, која се у случају куге
или друге заразе употребљава
као санитетско особље, неписмена, градски физикус (лекар) Трапел и лекар Тир предлажу да се убудуће берберско
мајсторско право даје само
оним калфама који су писмени и вични немачком језику.
Магистрат је усвојио овај
предлог и наредио Еснафу да
се убудуће предлажу за берберске мајсторе само лица која су писмена и знају немачки
језик”.
У недостатку школованих
зубара, у царевини су у 18. веку тај посао обављали бербери-хирурзи. Да би добили дозволу за обављање и „зубарског” посла, берберске калфе
су приликом полагања мајсторског испита, пред санитетским властима, полагале и
тај испит.
Панчевачком Магистрату,
15. јануара 1799, градски лекар Трапл упутио је захтев да
„Магистрат најстрожије наложи свим берберима да се не
упуштају у унутрашње и спољашње пуштање крви помоћу
купица и из крвних судова, као
и вађење зуба и другог спољашњег лечења, без претходног
прегледа пацијента од стране
комунитетског лекара”. Магистрат је позитивно одговорио.
У документима Магистрата
први школовани зубни лекар
помиње се 1870. године.
Панчевачки лекари др Константин Пејчић, градски физикус, и др Љубомир Ненадовић 1872. године записали су:
„Бербери су до кратког времена овде у Панчеву морали у
болници обучити се и увежбати најпосле и испитани бити у
свима мањима ранарским
операцијама, које се обично
њиовим рукама од лекара
остављају и поверавају. Није
ни један берберски калфа ов-

У документима Магистрата први школовани зубни лекар помиње се 1870. године
де мајстором постати мого
без тога задовољавајућег
стручног испита”.
Доктор Љубомир Ненадовић у књизи „Здравствене
прилике у Панчеву”, која је
објављена 1891. године, поново пише о овој појави: „У Панчеву данас има толико лечника, да се назови лечнички рад
незваних особа ни под којим
условима не сме даље трпети.
Мора се наиме спречити да
овдашњи бербери и даље ваде
зубове и крв пуштају”.
Тома Сандуловић се, поред
берберског заната, веома успешно бавио трговином житарицама и стекао леп иметак. Године 1814. купује велики виноград, а 1817. зида кућу на
спрат. Куће на спрат су на почетку 19. века биле права реткост у нашој вароши.
На почетку четврте деценије 19. века један број панчевачких трговаца и занатлија
улагао је капитал у нове послове. Појава парне машине
условила је у Панчеву изградњу парне уљаре (Винценц Лоренц), парне фабрике за штављење коже (Карло Вајферт),
парне пилане (Максим Јовановић)...
Феликс Милекер је у
„Историји Панчева” записао:
„У четвртој деценији 19. века
су умрла два угледна српска
грађанина, који су оставили
веће фондације у културне
сврхе. Био је то Тома Сандуловић, берберски мајстор који је 9. фебруара 1835. умро и
оставио је 5.500 форинти за
изградњу гимназије и Игњат
Барајевац, трговац, који је 8.
јунија 1836. умро и својим
тестаментом
гостионицу
’Код звезде’ одредио у сврху
подизања гимназије. Обадво-

јици су 1874. из захвалности
пред гробљанском црквом
постављена два лепа спомен
камена”.
Феликс Милекер (1858–1942),
историчар, написао је историје: Вршца, Панчева, Беле
Цркве, Кикинде, Великог
Бечкерека и десетине мањих
банатских места. Њему припадају заслуге за археолошке
ископине око Вршца, у Потпорњу, Ватину, на Црвенки,
Мајдану... У Вршцу је основао
Градску библиотеку (1887) и
Градски музеј (1894). У њима
је радио као управник скоро
пола века. Његовом заслугом
су у оба светска рата све српске књиге које су његови сународници (Немци) хтели да
униште, остале сачуване!
Написао је преко 250 научних радова. Значај Милекера
за панчевачку историју и културну историју скоро да је непроцењив. Готово да нема библиографске јединице у списку његових радова у којој
Панчево, насељена места општине Панчево, грађани Панчева и околине, социјални и
духовни живот и значајни догађаји на овој територији нису заступљени. Био је члан
Матице српске и суоснивач
Немачког удружења за праисторију у Берлину.
А сад – занимљивост из 19.
века.
Стефан Банер је 19. јула
1802. Магистрату поднео
молбу да буде примљен за
градског џелата. Магистрат је
одговорио: „Пошто нема
предвиђених новчаних средстава за ово место, молиоц се
не може примити. Али, чим
буде новаца за ово место, и

чим се укаже потреба, биће
примљен, уколико докаже
своју стручност”.
Да ли је и како Банер доказао своју стручност, није нам
познато! Вероватно није морао да неког „неваљалог Панчевца” обеси на стратишту,
које се налазило на крају Јабучке улице. Али пошто су у
то време казне јавног батинања, по голој гузици, биле веома честе, вероватно је Банер
на тај начин доказао своју
стручност!
Полиција 18. новембра
1857. подноси Магистрату
пријаву да „варошка сиротиња, приликом свадби, приређује вишедневне гозбе”. Магистрат је наредио полицији
да објави како се светковине и
гозбе приликом венчања дозвољавају само за један дан.
Да ли нас овај податак подсећа на данашње време?!
Жандармерија 29. децембра 1857. подноси Магистрату пријаву против гостионичара гостионице „Код руског
цара” Јозефа Штимлера
„што је дозволио картање у
новац. Уједно доставља 4 форинте, заплењене од картароша и износ од 2 форинте,
којим је Катарина Витман,
власница пиваре у Старчевачкој улици, покушала да
подмити жандарме”. Магистрат је казнио гостионичара
Јозефа Штимлера и рибаре
Чак Јохана и Антона Валтера
са по шест форинти, а Катарину Витман са четири форинте новчане казне.
Да ли нас и овај податак
подсећа на данашње време?!

(Крај)

НОВИ БРОЈ „ЛУМИНЕ”

Занатство у Панчеву
У оквиру обележавања Дана
европске баштине, чија је
овогодишња тема „Стари и
традиционални занати – очување и одржање”, и поводом
Дана града, у Свечаној сали
Народног музеја у понедељак, 9. новембра, у 19 сати,
биће представљена ауторска
изложба „220 година занатства у Панчеву”. Захваљујући
интердисциплинарном приступу теми приказани су
успон и стагнација традиционалних заната у Панчеву,
који су својеврсни чувари

историје и традиције једне
средине.
„Експонати етнолошке збирке Народног музеја Панчево
представљају полазну основу у
проучавању старих заната, које
карактеришу традиционална
народна знања као одраз друштвено-историјских прилика
и вишевековне традиције народног живота у селу и граду”,
наводи се у најави догађаја.
Ауторка изложбе је Александра Јаковљевић, кустос-етнолог Народног музеја Панчево.
Д. М.

Фабрике као атељеи
и музеји
Један број страница новог броја часописа „Лумина”, који
промовише књижевност писану на румунском језику, посвећен је граду Панчеву и књижевницама са ових простора.
Читаоци имају могућност да
прочитају део семинарског рада Валентина Мика о рехабилитацији старих индустријских здања, у којем је аутор,
поред историје настанка фабрика, помоћу примера, дао
идеју како би старе зграде мо-

гле да се обнове и претворе у
културне установе попут уметничких атељеа и музеја. Представљене су и две румунске
књижевнице из Панчева – Еуђенија Балтеану и Мариора
Стојановић, односно њихове
књиге „Писма из Пасадене” и
„Поглед испод прозора”. Место
у новом броју часописа добила
је и збирка песама „Острво с
влагом” Чарне Поповић, коју је
Еуђенија Балтеану превела на
румунски језик.
А. Б.
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ЗАСЛУЖЕНО НАЈБОЉИ НА СВЕТУ

ДОЗВОЛЕ ЗА СКЕЈТБОРДЕРЕ

Класичан дизајн
по укусу „високог”
друштва
Најуспешнији модел
британског
произвођача
Још од самог оснивања ове
легендарне и помало контроверзне енглеске фабрике, назив „најбољи аутомобил на
свету” пратио је све моделе.
Потреба за новим моделом
Са ове дистанце можемо рећи
да можда нису сви заслужили
ову титулу, али модел „силвер
шедоу” је свакако допринео
учвршћивању мита о овом произвођачу... Први модел, „силвер гоуст”, био је прави пример
таквог размишљања и поставио је ову кућу на највише место тадашње аутомобилске индустрије. На крилима тог успеха и снажне репутације „Ролс-Ројс” је наставио да производи
суперлуксузна и престижна возила која су најчешће служила
за превоз краљевских породица и екстремно богатих појединаца широм света.
Током тридесетих година
прошлог века фабрика се етаблира и као произвођач авионских мотора, што Британији
доноси одлучујућу предност
над немачким снагама у биткама за надмоћ над небом Европе, а авионски програм остаје
актуелан до данас и ова кућа је
једна од најбољих у производ-

њи агрегата за млазне авионе.
Ипак, са завршетком рата
„Ролс-Ројс” се нашао у позицији да мора потпуно да модернизује свој програм и потражи
нове купце. Већина конкурентских кућа је нестала, али су се
појавиле и неке нове, а понуда
је била застарела, како технички тако и дизајнерски. Решење
је било представити нов модел,
карактеристичног дизајна, али
модерније технологије, који не
би компромитовао репутацију
фабрике, већ би је пренео на
виши ниво.
Иако је ова идеја постојала
још од раних педесетих година, захваљујући огромном традиционализму ове куће, развој
је текао изузетно споро. Баш у
моменту када су приче о кон-

зервативности „Ролс-Ројса” и
тврдње да га је време прегазило достигле врхунац, компанија је 1965. године представила модел „силвер шедоу”.
Перформансе у служби
удобности
Овај аутомобил је унео неке важне новине када је реч о конструкцији. Наиме, то је први
„ролс-ројс” који је имао „монокок” шасију и конструкцију
платформе и први модел ове
фабрике који се могао похвалити независним огибљењем и
диск-кочницама, што је био велики напредак у односу на прошле моделе и на конкуренте.
Ипак, највећи помак је био
хидропнеуматски систем, који је одржавао ниво каросерије без обзира на услове вожње.
Испод дугачке хаубе новог аутомобила налазио се агрегат
В8 запремине 6,2 литра који је
снагу преносио на задње точкове преко аутоматске трансмисије. Политика куће (која
је задржана до данас) да не објављује снагу својих модела и
на свако такво питање (које се
сматрало непристојним) одговара са „довољно…”, лишила
је специјализовану штампу
конкретних информација.
Нико од овог произвођача
није очекивао да има слаб мо-

тор, али у почетку нико (осим
конструктора) није знао ни
колико је тачно јак.
Ипак, данас су бројке познате односно 6,2-литарски В8
агрегат има 172 „коња”, док
6,75-литарски агрегат исте
конфигурације (који је почео
да се уграђује 1969. године)
располаже са 189. Иако то није
велика снага за ту запремину,
инжењери „Ролс-Ројса” су
ишли ка великом обртном моменту, који је важнији за суперудобну вожњу без трзаја. Као и
код свих осталих модела, и
„силвер шедоу” је склапан ручно, уз коришћење најбољих материјала и најригорознију могућу контролу квалитета, што
је и тајна поузданости и дуговечности ових аутомобила.
Током периода од 1975. до
1986. на основу њега је створен и модел „кармаж”, који је
имао „Пининфаринину” каросерију и направљено је само 525 примерака. Након пуних петнаест година гаси се
производња „сребрне сенке”,
док ће се купе верзија производити до 1982, а кабриолет
чак до 1996. Са више од
38.000 произведених аутомобила, ово је сигурно најуспешнији и најпродаванији модел ове британске фабрике.

Возачи који пролазе поред
места саобраћајне незгоде
додатно успоравају саобраћај, а њихова непажња може
изазвати нову „саобраћајку”. Баш због овога британска Агенција за саобраћај је
2012. године инвестирала у
посебне засторе који се постављају око места незгоде,
како би спречила гужве или
евентуалне нове сударе.
Скејтбордери у држави
Флорида морају имати дозволе како би могли да возе
скејтборд на улици. Оно
што бисмо свакако волели
да знамо, јесте како изгледа
полагање возачког испита за
даску с точковима…
У појединим градовима у
Шпанији аутомобиле је до-

звољено паркирати само на
страни где су непарни бројеви.
У суседној Хрватској закон
забрањује да у колима држите канту пуну горива.
Ово је можда мање занимљива, али корисна информација уколико вас пут тамо наведе.
Овај закон који важи у појединим државама САД можда би могао да се уведе и
код нас, уколико већ није.
Наиме, уколико при чишћењу аутомобила од снега не
очистите и кров, саобраћајна полиција ће вам одредити казну у распону од 75 до
500 долара, зависно од тога
у којој држави сте начинили
прекршај.

- - - - - ГАРАЖА - - - - -

УЛОГА ПУМПЕ
ЗА РАСХЛАДНУ ТЕЧНОСТ

Циркулисање расхладне
течности кроз систем обезбеђује пумпа за воду, преко
зупчаника који окреће зупчасти каиш.
Када стартујете мотор,
расхладна течност се креће
само кроз блок и главу мотора да би што пре била постигнута радна температура, што је веома битно за
животни век мотора, за мању потрошњу горива, али и
за грејање кабине аутомобила.
Пумпа се налази у средишњем делу, обично испред блока мотора, и повлачи расхладну течност
из доње коморе на хладњаку аутомобила, а потом је
„шаље” у мотор, где расхлађује све делове. Тако загрејани флуид одлази у
горњу комору хладњака и
користи се за грејање путничког простора. Цурење
течности на било ком делу
водене пумпе треба да забрине сваког власника. Та-

кође, један од показатеља
квара водене пумпе јесте и
повишена радна температура мотора, као и губитак
течности из система. Уколико се проблематични
део не промени на време,
засигурно ће се у врло
кратком периоду појавити
проблеми и на другим деловима мотора.
Колико је водена пумпа
битна, говори и чињеница
да она током свог животног
века кроз расхладни систем
пошаље неколико милиона
литара расхладног флуида.
Тај податак довољно говори
о томе колико је битно да
приликом „великог” сервиса замените и пумпу, као и
то да део треба да буде доброг квалитета.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ВОЛВО С 40, 1.9 ТД,
2002. годиште, серво,
АБС, клима, власник, тек
регистрован, замена за
мањи.
064/206-30-24.
(208660)
РЕНО 4, 1991. годиште,
регистрован. 064/446-2201. (108654)

ОГЛАСИ
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ЛАНОС 2003, 5 В, плин,
клима, фабричко стање,
21.000, замена. 065/80911-83. (108676)
ПАСАТ Б 6, 2.0 ТДИ, бош,
2007. годиште, одличан,
5.900 евра. 066/870-0902. (208750)
ОПЕЛ караван Ф исузу
мотор, регистрован до
септембра 2016. 063/72055-66. (208760)

ПЛАЦ јефтиних аутомобила, продаја, замена, помоћ при продаји ваших.
Новосељански пут 100.
065/809-11-83. (208752)
СЕНИК, 1.4 и, 2002, власник, клима, дуго регистрован, сервис, одличан.
062/286-031. (208767)
ЛАГУНА, 1.9 ДТИ, 2001,
лимузина, металик, клима, опрема, повољно.
066/123-646. (208767)
СТИЛО, 1.9 ЈТД, 2001, 5
В, металик, опрема, одлична, повољно. 065/91035-35. (208767)
РЕНО сеник 1.9 ДЦИ,
2001, регистрован, власник.
061/190-17-62.
(208802)

СКУТЕР 50 цм3, орион
оникс, 2008. годиште,
продајем/мењам.
061/352-08-77. (208839)
БМВ 318 д, М пакет, 2004.
годиште, караван, одличан.
064/665-90-08.
(208929)
ДАЧИЈА логан 2005, 1.4,
регистрован, одличан,
власница, 1.950 евра.
064/300-40-01. (208934)
ЗАСТАВА 10, 2007, регистрован, металик бордо,
одличан, 1.820 евра.
064/544-93-04. (208934)
ПРОДАЈЕМ комби застава ривал 2004. годиште,
продужен, повишен, регистрован. 060/028-1480. (208935)
ФРОД транзит са цирадом 1983. годиште, Б-категорија, 2.300 евра.
062/196-50-05, регистрован. (208943)
ПРОДАЈЕМ пунто ван, 19
Д, 2002, регистрован.
064/924-59-85. (208872)
КЛИО, корса, пунто, алфа, мерцедес Е, 2003, челичне фелне. 065/833-9162. (208862)
ПРОДАЈЕМ бора фолксваген 1.9 ТДИ, 2002,
3.000.
063/354-221.
(108852)
РЕНО клио 1.2, 2002, у
одличном стању, клима,
серво.
064/956-08-66.
(208953)
ПРОДАЈЕМ џета 1.6 Б,
1986. годиште, у добром
стању.
064/327-60-52.
(108969)
НА ПРОДАЈУ пасат караван, 2000. годиште, опрема све. 064/206-55-41.
(208993)
РЕНО клио 2006. годиште, 2 В, бео, регистрован, одлично стање.
063/246-368. (208999)
ПУНТО, 1.2, 8 В, 2006, петора врата, застава 10,
прешла 64.000 км, власник.
064/130-36-02.
(209023)
ПУНТО гранде 1.4, 2008.
теретни, регистрован годину дана. 064/130-36-02.
(209023)
ПРОДАЈЕМ фолксваген
поло, 2003. годиште, у добром стању, повољно.
063/832-50-97. (209039)
РЕНО клио 1.5 ДЦИ,
2002. годиште, очуван,
металик сив. 063/777-3085. (209036)
ДАЕВУ такума 1.6 Б,
2003, петора врата, клима, метан. 064/085-52-38.
(209054)
СКУТЕР спајдер макс
500, 2006, регистрован.
064/085-52-38. (209054)
ПЕЖО 206, кабрио 1.6
ХДИ, 2006, металик црн,
фул опрема. 064/085-5238. (209054)
ПРОДАЈЕМ нов форд куга џип, 2015, могућа замена.
063/899-37-08.
(209034)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП свих врста возила
и катализатора, продаја
делова. 063/782-82-69,
066/409-991. (108246)
ОТКУП свих врста возила
од 80 до 1.500 евра, продаја половних делова.
069/203-00-44, 064/55231-19. (108246)
КУПУЈЕМ све врсте возила до 3.000 евра. Исплата
одмах.
065/809-11-83.
(208676)

ОТКУП свих врста возила, небитно стање, долазим на ваш позив од 100
до 2.000 евра. 068/42395-60. (208246)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до 500
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (208719)

КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата одмах, долазим, позовите.
064/300-40-01. (108934)
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ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли. Тел. 063/849-54-32.
(208643)
СТРЕЛИШТЕ, лимена гаража на продају 6 х 2,8.
Тел.
063/164-61-52.
(108806)
ПРОДАЈЕМ гаражу, Б. Јовановића 133, 2.400 евра.
Тел.
069/540-63-33.
(208799)
ИЗДАЈЕМ гаражу на Содари.
063/883-54-60.
(1208808)
ПРОДАЈЕМ две гараже
лимене од 5 м, 150 и 200
евра.
064/354-69-94.
(208830)

ПРОДАЈЕМ две крека весо пећи. 013/347-121.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ кратку бунду
беле поларне лисице, величина 42. 064/124-6863. (208611)

ПРОДАЈЕМ индустријске
машине – ендлерица четири конца римолди,
ибердек три конца унион.
064/517-85-77. (СМС)

ПЕЋ на плин алфа врање,
нова.
064/315-55-16.
(208616)
ПРОДАЈЕМ ауто-приколицу, истекла регистрација, дим. 115 х 200 цм.
Тел.
060/431-52-70.
(208620)
ПРОДАЈЕМ фрижидер у
одличном стању, Панчево.
063/198-18-85.
(208625)

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,
сушење, тепихе, разно.
063/107-78-66. (ф)
ПРОДАЈЕМ свиње од 100
до 150 кг. 060/418-08-82.
(208680)

ПРОДАЈЕМ уградну судомашину и рерну с грејном плочом и месорезницу. 069/170-48-29. (СМС)
ПРОДАЈЕМ угаону трпезаријску клупу. 062/769070. (СМС)
МОЈЦА, двосед, тросед,
фотеља, шпорет, фрижидер, столице, таванске
мердевине,
роштиљ.
064/329-49-02. (СМС)
ИЗДАЈЕМ металну гаражу на Котежу 1, иза
„Симпа”. 063/372-124.
(108894)

ПРОДАЈЕМ одличну стару грађу, салонит плоче и
стару циглу. 064/648-2461. (205154)

ИНВАЛИДСКА колица
електрична, ортопедна,
са гаранцијом, 1.200
евра.
064/129-47-08.
(208629)
АЛФА камин и крека, ремонтоване,
повољно.
069/367-97-18. (208632)
ПРОДАЈЕМ
гуске.
064/901-86-14. (208630)
ПРОДАЈЕМ полован намештај. 065/592-78-75.
(208640)

ПРОДАЈЕМ домаћи укусан и квалитетан козји
сир и млеко. 013/618-130.
(208688)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи од 3
и 6 кв. Тел. 060/037-3051. (208803)

ВИСОКОМЛЕЧНУ краву
и теле продајем. 060/44455-03. (208881)

ЗАМРЗИВАЧ сандучар
350 л, горење, повољно.
064/174-46-68. (2088049

МАШИНА ендлерица, јуки, 230 евра. 065/842-9193. (208952)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв, максимално очувана и исправна,
цена фиксна 100 евра.
063/800-01-96. (108683)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 4,5
кв, Влада. 063/225-213.
(208610)

НА ПРОДАЈУ замрзивач
и фрижидер, повољно.
064/077-71-54. (208645)

ПРОДАЈЕМ рачунар интел пентиум 4. 065/58338-53. (208730)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње, полутке, може и живе. Тел. 617-336, 063/86580-31. (208735)

ХИТНО и повољно продајем биоптрон про лампу,
средњу, врло кратко коришћену. 064/280-30-35.
(208746)

ТВ половни, 37, 54, 72. 348975, 066/348-975. (208749)

ПРОДАЈЕМ пијанино петроф, одлично очуван,
повољно. 064/210-66-65.
(208748)

ПРОДАЈЕМ машину за
судове горење, мало коришћену. 063/775-99-86.
(208853)

СВЕ за СТР осим касе, затим стару веш-машину,
мали фрижидер. Тел.
631-708. (208773)

ПРОДАЈЕМ HP tel.fax,
копир мултифункционалан, раван екран, раван
екран, самсунг 18 инча за
рачунар, кућиште рачунара, исправно. 063/222805. (208911)

ПРОДАЈЕМ балирано сено и прегорело овчије ђубре.
066/354-791.
(208774)

ВЕШ-МАШИНА, замрзивач
250 л, половни делови од
веш-машина. Тел. 252-0510, 063/703-76-07. (208923)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

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

БЕТОНСКИ блок 30, 35,
45, 65 динара. ЗТР „Луна
плус”, Црепаја. 069/27573-94. (207101)
СВИЊЕ дебеле и прасићи
на продају. 372-768,
064/172-44-10. Пелистерска 24. (207238)
БРИКЕТ буков, без лепка,
калоричан,
исплатив,
4.500 динара кубик, преостала количина, достава.
064/482-65-53. (208310)

ПРОДАЈЕМ стару циглу,
велики и мали формат,
бибер цреп, грађу и моторну тестеру штил, повољно.
064/122-69-78. (208647)

ПОВОЉНО
продајем
прасиће 210 динара, прекрупач 10.000 динара и
кауч са две фотеље, 3.000
динара. Тел. 063/185-2274. (108776)

МЕСНАТА прасад на продају, могућност клања и
печења.
063/314-454.
(208945)
ПУРОМАТ за прање возила, продужни кабл за
струју 50 метара, усисивач.
062/655-244.
(208946)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, вршим замену
ремонтованих за половне. Достава, монтирање,
гаранција. 060/080-32-15.
(208642)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, нова кухиња 10.000
динара. 063/773-45-97,
371-568. (208889)

НА ПРОДАЈУ декубитни
душек, коришћен три недеље. Тел. 060/066-79-85.
(208793)
ЧАМАЦ метални, 6 м дугачак, пента 4 томос, 430
евра.
069/102-77-28.
(208830)

НА ПРОДАЈУ рекламе и
опрема за радње, одела, капути, због затварања распродаја. 066/335-859. (208657)
ПРОДАЈЕМ повољно горионик на нафту у одличном стању. 063/771-6869. (108662)
ПРОДАЈЕМ половна улазна врата са стаклом, крило и по, димен. 138 х 212
цм. 013/335-035. (108838)
ПРОДАЈЕМ бибер цреп. Тел.
062/816-31-58. (208840)
ПРОДАЈЕМ свињске полутке.
013/632-145,
060/500-30-91. (208855)
ТЕЛЕВИЗОР вивакс, сточић собни, лустер четири
кугле.
062/847-13-62.
(208864)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи 2–6 кв, достава,
монтирање, гаранција.
064/366-57-87, 335-930.
(208893)

ПРОДАЈЕМ ТА 2,2 кв.
Тел.
064/903-78-86,
062/550-131, 013/258-0357. (208906)

ВЕШ-МАШИНА, шпорет
равна плоча, фрижидер,
тросед, регал ормани, комоде, разно. Тел. 342-689.
(128882)

ПРОДАЈЕМ половну дрвену столарију, прозори
са шалонима и балконска
и улазна врата. Тел.
064/049-62-72. (208916)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ДЕЧЈА соба: орман, креветац јоги, фиоке, део за
повијање беба, мало коришћена,
повољно.
064/188-42-64. (208942)

НА ПРОДАЈУ товљеници,
прасад, козе, јарићи, товни пилићи, могућност
клања, по подне. 064/16249-01. (208624)
ПРАСИЋИ меснати на
продају, могућност клања, Новосељански пут.
Мића,
064/303-28-68.
(208956)

ТОПЛОТНЕ пумпе од
2.150 евра, најекономичнији вид грејања, гаранција,
одржавање.
062/118-26-81. (208984)

БАГРЕМОВА и церова дрва на продају. 060/60332-32. (209002)
ЈЕФТИНО два кауча, две
фотеље, француски лежај,
две
витрине.
063/854-90-85. (209004)
ХИТНО повољно продајем расхладну витрину.
Тел.
064/010-50-69.
(209006)
ПРОДАЈЕМ: регале, мојца
двоседе, кухињу, полице,
комоду, клавир, ел. шпорет, ципеларник ормане,
радни сто, француски лежај, судоперу, разно, угаони трпезаријски сто.
064/155-38-13. (209001)

ТОПОЛОВА даска и стари
цреп на продају. Тел.
061/241-05-23. (208983)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, долазим.
060/080-32-15. (208642)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв,
одлична. 063/804-57-99.
(209024)
ТА пећ 4,5 кв, продајем.
013/334-548. (109070)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ испарцелисано грађевинско земљиште,
Јабучки
пут.
060/504-54-44. (208359)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, приземна, плац 4 ара,
договор. 065/258-87-77.
(208663)

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

ДОЊИ град, кућа сређена
са два стана, ЕГ, плац 7
ари.
064/066-78-43.
(208410)

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

КАЧАРЕВО, продајем кућу, нову 160 м2, све сређено, укњижено, одмах усељиво.
013/601-472.
(208666)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, излази
на Надел, 15,5 ари, струја, вода. 060/028-14-80.
(208439)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица, дозвољена градња. 064/256-3540. (208671)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру Панчева, 130 м2,
укњижено. 060/028-1480. (208439)

КУЋА 200 м2 за становање
код новог СУП-а, плац 20
х 40, гас, трофазна струја,
канализација, без посредника, 72.000. 013/231-8466. (208684)

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

КУПУЈЕМ очувано старо
покућство, столове, столице, комоде, завесе, слике.
066/900-79-04. (208642)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, близу центра,
16,5 ари плац. 060/02814-80. (208439)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне,
неисправне.
063/182-08-95, 335-974.
(208893)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, добро
плаћам, долазак одмах.
061/284-11-86. (208968)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (208893)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монтирање гратис. 061/284-1186. (108968)

ТА пећ 3 кв, исправна,
очувана,
120
евра.
063/803-05-69. (208976)

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
старе славине, веш-машине, фрижидере, замрзиваче, старе каблове,
акумулаторе (остали метални отпад). 060/521-9340. (208931)

ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице, фрижидери, замрзивачи, лед, ЛЦД ТВ из Немачке.
Гаранција.
062/824-23-21. (208964)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ОГРЕВНО дрво на продају.
064/357-82-08.
(209002)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност клања и кућне
доставе. 065/410-97-34.
(208955)

АЛУ ПВЦ столарија, нова, половна, алуминијумска ограда, гелендери.
063/801-84-76, 065/80184-76. (208474)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, замрзиваче,
телевизоре,
веш-машине. 064/484-1376. (108915)

ПРАСИЋИ и јагањци, могуће печење на дрва, ражањ, повољно. 064/99779-09. (209045)

КУПУЈЕМ веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
бакар, алуминијум, гвожђе,
акумулаторе.
061/206-26-24. (208915)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину,
ТА пећ. Мића, 013/346790,
064/129-73-60.
(209053)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, алуминијум, бакар, месинг, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
061/322-04-94. (208915)

2

СРБОБРАН, кућа 87 м ,
плац 7,3 ара, продајем/мењам за Панчево.
063/295-787. (207605)
КАЧАРЕВО, кућа спратна, усељива, Пролетерска
30. 063/218-860. (208023)
КАЧАРЕВО, кућа спратна, 160 м2, на 10 ари плаца, усељива, струја, вода,
телефон, гас, власник,
1/1, укњижена, 4. октобра
16. 013/601-110, цена
30.000 евра. (208024)
КУЋА на продају, нова,
Војловица, 180 м2, могућа
замена. Тел. 063/771-7596,
063/784-71-34.
(108063)
ПЛАЦ 57 ари, ограђен,
посут ризлом, продајем/мењам,
повољно.
069/415-27-77, 062/415277. (ф)
ПРОДАЈЕМ кућу, 65 м2, и
6 ари на старој Миси. Тел.
064/007-84-63. (208273)

КУЋА, Јове Максина 31,
100.000, без посредника.
Тел.
064/813-00-21.
(108446)
ПРОДАЈЕМ кућу, мењам
за
мању,
договор.
063/748-72-63. (208510)

МИСА, продајем поткровље са свим прикључцима, 100 м2, власница. Договор.
065/333-55-25.
(208705)
ЦЕНТАР Панчева, кућа
124 м2, на 3 ара, продајем/мењам. 063/768-9643. (208704)

НИВО, зграда, 45 м2, грејање, замена – кућицу с
двориштем. 063/810-0422. (208617)

ИЗДАЈЕМ стан, 85 м2,
Маргита, продајем кућу
160 м2, плац 3 ара.
063/818-72-87. (208608)
КУЋА, Банатски Брестовац, 300 м2, 7,5 ари плац,
етажно грејање, комплетно опремљена + помоћна
зграда са гаражом, продајем или мењам за стан.
Тел.
064/136-38-72.
(208612)

НОВА лепа кућа укњижена, канализација, изолација, Јабучки пут 35, може замена за мањи стан
уз доплату. 345-534,
064/246-05-71. (и)
ДОЊИ град, кућа 4 ара,
усељива, одмах, 1/1.
063/836-23-83. (208777)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу, нова Миса, власник.
063/864-07-06. (4634)
БРЕСТОВАЦ, плацеви 30
ари, поред Поњавице, дељиви, договор. 065/68605-02,
011/272-15-02.
(208544)

КОЗАРАЧКА , екстра нова кућа 138 м2 бруто, одличан распоред, лепо
двориште,
укњижена,
власник, одмах усељива,
без улагања, таван додатних 65, велик простор за
накнадно
проширење,
три паркинг места, све
ново и квалитетно, објекат 16,40 х 9,40. 063/637673. (208744)

ДОЊИ град 80 м2 + 35, 4
ара, 1/1 само 23.500.
062/226-901,
331-341,
„Мустанг”. (208777)

ЊИВА 33 ара у Скробари
на самом путу, 4.200
евра.
065/852-71-99.
(208736)
СТАРЧЕВО, кућа на продају, новоградња, 6 ари,
струја, вода. 060/031-0147. (208740)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, 33 ширина, до
асфалта. 063/836-23-83.
(208778)

ДЕО куће на продају,
Синђелићева 40, 36 м2,
посебан улаз. 354-931.
(208788)
КУЋА, лепа комфорна,
130 м2, 4,5 ари, колски
улаз. 258-06-47. (208826)
ПЛАЦ, нова Миса, 6 ари,
12.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (208810)
КУЋА, нова Миса, близу
цркве, 198 м2, грејање пелет. „UnaDalli”, 064/25587-50. (208810)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу од 60 м2,
с помоћним објектима, у
Преспанској улици, повољно. Тел. 062/154-4524. (1088814)
ВЕЛИКИ избор кућа, дворишних станова и плацева. „Лајф”, (396), 317-634,
061/662-91-48. (108842)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру, 350 м2, 5,5 ари плаца.
062/830-10-73. (108837)
ПРОДАЈЕМ викендицу са
5 ари плаца, Пелистерска
20-и.
064/367-97-52.
(208758)
ВЕЛИКИ избор кућа и дворишних станова. Рег. бр.
300, „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (208850)

БАНАТСКО Ново Село,
продајем/мењам кућу,
комфорну с помоћним
објектима на 8 ари плаца
за кућу или двоипособан
стан, може и трособан,
без грејања. Тел. 064/61838-15. (208860)
ЦЕНТАР, Моше Пијаде,
улична кућа, 120 м2,
укњижено, заједнички
улаз,
35.000,
хитно.
064/112-34-60. (108849)
ПЛАЦ,
Синђелићева,
просек, 4 ара, 40.000.
„Олимп”, 063/274-951,
рег. бр. 336. (208880)
ПЛАЦ, Пелистерска, 8
ари, до пута, струја, вода,
13.000. „Олимп”, 063/274951, рег. бр. 336. (208880)
КУЋА 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, замена.
063/307-674. (108908)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ плац у Старчеву 9,15 ари, Улица
ослобођења. 064/178-7232. (108897)
ТЕСЛА, 100 м2, 4,5 ари,
51.000. „Тесла некретнине”, рег. бр. 238, 064/66889-15. (208903)
СТАРА Миса, 300 м2, 6
ари, 75.000. „Тесла некретнине”, рег. бр. 1238,
064/668-89-15. (208903)
КОВАЧИЦА, 220 м2, 4
ара, 55.000. „Тесла некретнине”, рег. бр. 238,
064/668-89-15. (208903)
ЦРЕПАЈА, 135 м2, 16 ари,
45.000. „Тесла некретнине”, рег. бр. 238, 064/66889-15. (208903)
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ХИТНО, Стара Миса, одлично место, троипособна кућа, 100 м2, 5 ари,
36.000. „Кров”, 060/68310-64, рег. 398. (и)
ГОРЊИ град, трособна
кућа, 88 м2, 2 ара, 30.000,
хитно. „Кров”, 060/68310-64, рег. 398. (и)
ГОРЊИ град, 5 ари плаца,
стара кућа за рушење,
50.000. „Кров”, 060/68310-64, рег. 398. (и)
ШИРИ центар, тринаестособна вила, око 600 м2,
10 ари, 160.000, хитно.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)
СТАРА Миса, 5 ари плаца, ограђено, вода, струја,
припремљено за градњу,
18.000. „Кров”, 060/68310-64, рег. 398. (и)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, 11 ари плаца, замена за стан. 064/300-40-01.
(208934)
ПРОДАЈЕМ ланац земље,
граница црепајачко-јабучког атара, стари виногради.
060/351-03-56.
(208939)
КУЋА, Змај Јовина, пешачка зона, 180 м2,
100.000 евра. 060/034-3111. (108906)
НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, добра локација.
063/879-51-40.
(208914)
ПРОДАЈЕ се пољопривредно газдинство (две
куће са окућницом),
40.000
евра.
Тел.
064/143-64-35. (208948)
ПРИЗЕМНА усељива кућа на продају, у Глогоњу.
061/154-57-32. (208948)
ПРОДАЈЕМ плац 22 ара,
код Црне мачке. Тел.
061/241-05-23. (108983)
ПРОДАЈЕМ кућу, Максима Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (108955)

ПЛАЦ 230 ари, Баваништански,
до
пута,
130.000. Рег. бр. 300,
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (208850)

СТРЕЛИШТЕ, грађевински плац, 8 ари, 15 х 55,
25.000.
„Олимп”,
063/274-951, рег. бр. 336.
(208880)

СТРЕЛИШТЕ, 200 м , 5
ари, 75.000. „Тесла некретнине”, рег. бр. 238,
064/668-89-15. (208903)

ПОВОЉНО, кућа у изградњи, стављена под кров, 425
квадрата, сутерен + приземље, спрат, плац 8 ари, без
посредника. 065/811-3192. (208857)

ТОПОЛА, 80 м2, 7 ари,
сређена кућа, 30.000.
„Олимп”, 063/274-951,
рег. бр. 336. (208880)

КЛУБ-ДИСКОТЕКА, Ковачица 204 м2, бина, потпуно
опремљена, 120.000. „Тесла
некретнине”, рег. бр. 238,
064/668-89-15. (208903)

ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, може замена за
село.
064/902-28-80.
(208859)

ПРОДАЈЕМ две куће, једна нова, једна стара с великим воћњаком у Војловици, 17 ари. 064/866-2368, 013/354-276. (208884)

КУЋА, Долово на 16 ари
близу центра, после 15
сати, договор. 061/13437-08. (108863)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси, два дворишна
стана. Тел. 063/472-433,
063/440-447. (208887)
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КУЋА, укњижена, почетак Стрелишта, 57 м2 +
анекс 15 м2, замена.
064/952-19-80. (208891)
ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци,
повољно.
Тел.
063/751-45-17. (108958)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли и воћњак, пут „Млекаре”, пословна зона.
064/586-89-13. (209002)
ПРОДАЈЕМ повољно куће у Дебељачи и другим
селима. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (209005)
КРАЉЕВИЋА Марка, 85
м2, 4 ара, колски, 23.500.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (209005)
КУЋА за рушење или
адаптацију,
Маргита,
25.000, договор. 068/42515-65. (109013)
ПРОДАЈЕМ викендицу,
18 ари плаца, воћњак,
старо српско поље, повољно.
063/865-80-06.
(209015)
ПРОДАЈЕМ кућу код
школе, С. Саве у фулу,
сређена... 062/130-26-51,
373-154. (109016)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру, вреди погледати,
хитно.
066/937-00-13.
(209030)
ПЛАЦ 57 ари, ограђен,
посут ризлом, продајем/мењам,
повољно.
069/415-27-77, 062/415277. (ф)
ПРОДАЈЕМ 37 ари винограда, у старим виноградима,
код
Црепаје.
064/523-28-32. (209035)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ШИРИ центар, трособан,
68 м2, први спрат, две терасе, подрум, 32.000
евра.
064/128-91-70,
063/194-34-94. (206768)
СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, ЦГ,
двоипособан, VII спрат,
тераса, реновиран, без
посредника. 063/761-7687. (207097)

СТАН 65 м2, нов и гаража
у
Таковској
улици.
063/342-220, 063/701-1977. (107280)
МИСА, 15.500, 40 м2,
ПТК; 55 м2, 21.000.
063/377-835. (207617)
ДВОСОБАН стан, центар,
II спрат, 50 м2, сређен,
ЕГ, 35.000. 063/801-5663. (207662)
КОТЕЖ 1, стан 56 м2, II, ЦГ,
лођа, ПВЦ столарија, адаптиран у трособан, сређен.
064/813-04-46. (207806)
ПРОДАЈЕМ стан, Карађорђева 15/I, 101 м2, и Тесла, дуплекс, Илариона
Руварца 4/II, 80 м2.
063/334-430. (207820)
СТАН, 53 м2, Мајке Југовића 13, употребна, може
замена
за
земљу.
060/661-05-79. (208211)

ШИРИ центар, нови двособан, 47 м2, једнособан,
27 м2, усељив, власник.
063/208-352. (208218)
ЧЕТВОРОСОБАН стан, 80
м2 + остава у дворишту 3
м2, Ваљевска 22, кухиња,
врата, уградни ормани и
ципеларник од фурнираног медијапана, 60.000
евра.
069/214-41-49.
(208251)
ПРОДАЈЕМ
двособан
стан у центру, 55 м2, II
спрат, ЕГ, сређен. Тел.
064/528-32-10. (208283)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, комплет реновиран, II, ЦГ,
власник, 36.000 евра.
060/317-17-10. (208600)
ТРОСОБАН стан, Котеж
2, продајем/мењам за мањи стан/кућу. 063/77115-68. (208614)
ЈЕДНОСОБНИ, центар,
24 м2, 18.000; Миса, 30 м2,
16.500.
„Медиа”,
064/223-99-20, рег. бр.
324. (108637)
КОТЕЖ, 49 м2, двособан,
продаја/замена, 31.500.
„Медиа”, 064/223-99-20,
рег. бр. 324. (108637)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 1, од 32 м2, повољно.
060/070-80-84. (208398)

ТЕСЛА, 52 м2, двособан,
тераса, 30.000. „Медиа”,
064/223-99-20, рег. бр.
324. (208637)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, ВП, ЦГ, тераса, подрум.
064/066-78-43.
(208410)

ТЕСЛА, 43 м2, једноипособан, тераса, 25.000.
„Медиа”, 064/223-99-20,
рег. бр. 324. (108637)

Четвртак, 5 новембар 2015.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 +
17 м2 пословног простора,
центар, 36.000. 064/18650-87. (208621)
МЕЊАМ продајем двособан стан, Котеж 1, за мањи једнособан, власник.
061/164-53-41. (208648)

ТРОИПОСОБАН стан, I
спрат, два ве-цеа, продајем/мењам за мањи. 345534, 064/246-05-71. (и)
ДВОИПОСОБАН
стан,
Тесла, други спрат, 68 + 8
терасе, усељив одмах.
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и)
ЈЕДНОСОБАН, Содара,
25.000, сређен, 36 м2.
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и)

ОГЛАСИ

ПЕПЕЉАРЕ, леп двоипособан, II, ТА, 27.000, Тип
Станко, мањи двособан,
сређен, I, 28.000. „Лајф”,
(396), 317-634, 061/66291-48. (208842)
БЛИЗУ центра новији једноипособан, приземље,
ТА, 22.000. „Лајф”, (396),
317-634, 061/662-91-48.
(208842)
ЦЕНТАР, салонски, 114
м2, 67.000; 86 м2, 43.500.
„Лајф”, (396), 317-634,
061/662-91-48. (208842)
КОД МОСТА леп двособан, I, ТА, 32.000. „Лајф”,
(396), 317-634, 061/66291-48. (208842)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
ЦГ, договор; Тесла, двоипособан,
I,
35.000.
„Лајф”, (396), 317-634,
061/662-91-48. (208842)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (208671)
ПРОДАЈЕМ нов лукс
стан, 75 м2, Димитрија
Туцовића, лифт, плин.
063/301-653. (208675)
ПРОДАЈЕМ стан, 44 м2,
III спрат, ЦГ, Котеж 2,
укњижен. 064/474-41-13.
(208690)
ТЕСЛА,
двоипособан,
двостран, две терасе, II
спрат,
ЦГ,
власник.
069/176-08-57. (206897)
ВЛАСНИК, центар, 83 м2,
централно грејање, први
спрат.
063/760-43-55,
013/251-53-81. (208731)
СТРОГИ центар, 50 м2,
једноипособан, II спрат,
двострано оријентисан,
светао, ЦГ. 064/190-4055. (208759)
СТРЕЛИШТЕ, Марина
Држића, 35 м2, укњижен,
хитно,
17.000
евра.
065/237-10-09. (208860)
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ПРОДАЈЕМ стан 75 м , са
двориштем, 1/1, договор.
061/721-12-57. (208822)
СТРЕЛИШТЕ,
двособан 59 м2,
ража, 28.000,
064/206-55-74,
(208825)

ТРОСОБАН, Содара, ТА,
60 м2, 35.000 евра, реновиран, замена за већи,
ЦГ. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ДВОСОБАН, Котеж 1, 54
м2, одмах усељив, повољно, замена. „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)

ТЕСЛА, једнособан, 36 м2,
20.500; двособан, 33.000.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(300).
(208850)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2, 21.000; двособан, 29.000. „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52,
(300). (208850)

КОТЕЖ 1, 56 м2, двособан, II спрат, код кружног
тока.
063/103-22-06.
(108782)
ХИТНО продајем стан у
Београду, од 60 м2, насеље
Браће
Јерковић,
48.000 евра, власник. Тел.
069/210-79-77. (208784)
ТРОСОБАН, 65 м2, Котеж
1, трећи спрат, новоградња, укњижено, Радничка
3.
064/200-00-37.
(208796)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двориште, гаража, укњижен.
064/938-41-99. (208807)

СОДАРА, једнособан, 33
м2, I, ЦГ, 21.500, рег. бр.
300. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52,
(300).
(208850)
ПРОДАЈЕМ, двособан, 64
м2, ЦГ, II спрат, 40.000,
без посредника. 063/85777-21. (208852)

почетак,
I, ТА, гадоговор.
362-027.

КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, приземље, укњижен,
одмах усељив. 063/16643-48. (108858)

КОТЕЖ 2, дуплекс, 86 м2,
ЦГ, лифт, укњижен,
35.000, договор. 362-027,
064/206-55-74. (208825)

СОДАРА, 52 м2, двособан,
II, ТА, сређен, 27.000; 64
м2, II, ЦГ, 36.500, договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951, рег. бр. 336.
(208880)

СОДАРА, жута фасадна
цигла, двоипособан, IV,
42.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (208810)
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СОДАРА, двособан, 57 м ,
IV, ЦГ, 32.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(208810)
ЦЕНТАР, нов, I, 100 м2,
75.000, трособан, 73 м2,
43.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (208810)

ПРОДАЈЕМ/РАЗМЕЊУЈЕМ четворособан стан,
92 м2, Котеж 2. 063/85674-02. (208832)
КУЋУ, стан, 56 + 24 м2,
продајем,
укњижено,
23.000 евра. 062/551-651.
(208836)
СТАН, 41 м2, Котеж 1, код
окретнице, врло повољно.
063/361-530. (108841)
ХИТНО, повољно Тесла,
двособан, IV, TA, 24.000.
„Лајф”, (396), 317-634,
061/662-91-48. (208842)
СОДАРА, сређен трособан 74 м2, I, TA, 41.000;
једнособан, VII, ЦГ,
17.000. „Лајф”, (396),
317-634, 061/662-91-48.
(208842)

ТЕСЛА, једноипособан,
42 м2, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (208810)

СОДАРА, двособан, VI,
ЦГ, 26.500 и двособан,
ТА, ВП, 28.000. „Лајф”,
(396), 317-634, 061/66291-48. (208842)

КОТЕЖ 2, двособан, ЦГ,
укњижен, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(208810)

ТЕСЛА, прелеп двособан,
ВП, ЕГ, 34.000. „Лајф”,
(396), 317-634, 061/66291-48. (208842)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
сређен, I, усељив, 45.000.
„UnaDalli”,064/255-87-50.
(208810)

КОД старе Поште двособан, I, ЦГ, 44.000, договор.
„Лајф”, (396), 317-634,
061/662-91-48. (208842)

ПРОДАЈЕМ
салонски
стан у строгом центру, 86
м2, 38.000 евра. 069/22590-67. (208812)

СОДАРА, Доситејева, троипособан, I, ЦГ, 58.000.
„Лајф”, (396), 317-634,
061/662-91-48. (208842)

ШИРИ центар, 32 м2, једнособан, ВП, ЕГ, новоградња, 21.000; договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951, рег. бр. 336.
(20880)
СТРЕЛИШТЕ, 59 м2, V,
ЦГ, двособан, 38.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951, рег. бр. 336.
(20880)
ТЕСЛА, 55 м2, III, ЦГ,
двособан, усељив, 33.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951, рег. бр. 336.
(20880)
СТРЕЛИШТЕ, 80 м2, II,
ЦГ, трособан, 41.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951, рег. бр. 336.
(20880)
ШИРИ центар, 50 м2, I,
ЕГ, двоипособан, 35.000,
сређен. „Олимп”, 351061, 063/274-951, рег. бр.
336. (20880)

ЦЕНТАР, двоипособан,
68 м2, салонски, II спрат,
ЦГ, ПВЦ столарија, две
терасе, клима, паркинг.
013/319-014. (208927)

ТЕСЛА, гарсоњера, II, 28
м2, ЦГ, 18.000. „Премиер”, 063/800-44-30, регистар посредника 320.
(208925)
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КОТЕЖ 2, двособан, 59, I,
31.000, двособан, VI,
29.000. Рег. 338, „Јанковић”, 348-025. (208940)
ТЕСЛА, двособан, I, ТА,
28.000; Котеж 1, једнособан, 44, 24.000. Рег. 338,
„Јанковић”,
348-025.
(208940)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 55, 31.000; 7. јула,
кућа, 30.000. Рег. 338,
„Јанковић”,
348-025.
(208940)

СТРЕЛИШТЕ, одличан
двособан, 62 м2, ВП, ЦГ,
29.000, хитно. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398
(и)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, квалитетан,
24.000. (49), „Мустанг”,
331-341,
062/226-901.
(209005)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, парно, храстов паркет, ПВЦ
столарија, ново купатило,
власник. 064/260-05-34.
(208962)

ВЕЛИКИ избор дворишних
станова
8.000–17.000. (49), „Мустанг”, 331-341, 062/226901. (209005)
ПРОДАЈЕМ
салонски
стан, 85 м2, без улагања,
строги центар, плус поткровље. 064/255-61-50.
(109009)

СОДАРА, двоипособан,
61 м2, ВПР, ЦГ, укњижен,
29.500 евра. 063/768-2261. (208941)

ПРОДАЈЕМ једноипособан на Тесли, I спрат, ЕГ,
вреди
погледати.
066/937-00-13. (209030)

ТЕСЛА, двособан, ВПР,
61 м2, ЦГ, тераса, 32.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (108925)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
Синђелићева
21-б.
064/440-35-42. (209022)

МАРГИТА, нов двоипособан, ВПР, I, 55 м2, гас,
39.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(108925)

ДВОСОБАН стан 54 м2,
Ослобођења, IV спрат,
није последњи, сређен,
продајем. 064/218-15-72.
(209036)

ЦЕНТАР, двособан, II, 50
м2, ТА, 33.000. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430, рег. посредника 320.
(108925)

ТРОСОБАН стан продајем, Стрелиште, 57 м2, нова
градња,
власник.
063/779-59-07. (209038)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
III, ЦГ, лифт, 38 м2,
24.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(108925)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру, 24 + 2 м2,
функционална,
VIII
спрат, није последњи, ЦГ,
власник,
договор.
063/392-309, 062/894-4952. (209042)

СОДАРА, трособан, III,
83 м2, ЦГ, 46.000. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (108925)

СОДАРА, 40 м2, једноипособан, 21.000. „Гоца”,
(394),
063/899-77-00.
(208978)

ПРОДАЈЕМ нов стан у
згради, близу центра, 50
м2, грејање на гас. Тел.
064/049-62-72. (208916)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 52 м2, двособан,
24.000. „Гоца”, (394),
063/899-77-00. (208978)

ПРОДАЈЕМ стан, Содара,
у приземљу, 58 м2, потпуно реновиран. 065/31102-22. (209049)

ПРОДАЈЕМ
двособан
стан на Стрелишту, без
посредника. 062/514-159,
069/514-15-22, 013/25141-52. (208922)

КОТЕЖ 2, 50 м2, једноипособан, 25.000; 64 м2,
двоипособан, 31.000, хитно.
„Гоца”,
(394),
063/899-77-00. (208978)

СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, VII,
22.000, Котеж 2, 39, XI,
18.000. 67, „Милка М”,
063/744-28-66. (209064)

ЦЕНТАР, строги, гарсоњера, III, TA, подрум,
20.000. 064/206-55-74.
(208923)

ЦЕНТАР, 90 м2, трособан,
43.000; 50 м2, двособан,
28.000. „Гоца”, (394),
063/899-77-00. (208978)

СТРЕЛИШТЕ,
центар,
једнособан, 33 м2, V, ЦГ,
сређен, 18.000. 064/20655-74, 362-027. (208923)

СТРЕЛИШТЕ, 80 м2, трособан, 35.000. „Гоца”,
(394),
063/899-77-00.
(208978)

СОДАРА, хитно двособан,
64 м2, II спрат, ЦГ, могућ
договор. 064/565-11-36.
(1088895)
ТЕСЛА, 51 м2, 2,0, 30.000.
„Тесла некретнине”, рег.
бр. 238, 064/668-89-15.
(208903)
ТЕСЛА, 61 м2, 3,0, 35.000.
„Тесла некретнине”, рег.
бр. 238, 064/668-89-15.
(208903)
ТЕСЛА, 30 м2, 1,0, 26.000,
са стварима. „Тесла некретнине”, рег. бр. 238,
064/668-89-15. (208903)
КОТЕЖ 1, 57 м2, 2,0,
31.500. „Тесла некретнине”, рег. бр. 238, 064/66889-15. (208903)
ЦЕНТАР, 65 м2, 2,5,
45.000. „Тесла некретнине”, рег. бр. 238, 064/66889-15. (208903)
ЦЕНТАР, 57 м2, 2,0,
40.000. „Тесла некретнине”, рег. бр. 238, 064/66889-15. (208903)
МАРГИТА, 85 м2, 3,0,
60.000, гаража. „Тесла некретнине”, рег. бр. 238,
064/668-89-15. (208903)
КРЊАЧА, код „Метроа”,
37 м2, 1,5, 34.000. „Тесла
некретнине”, рег. бр. 238,
064/668-89-15. (208903)
СТРОГИ центар, двоипособан, 63 м2, V, 43.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398 (и)
КОТЕЖ 2, лукс, једноипособан, 49 м2, VI, 30.500;
двособан, 52 м2, I, 35.500.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398 (и)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли, 34 м2, грејање.
063/751-42-92.
(208975)

КОТЕЖ 1, 56 м2, III,
28.000, Стрeлиште, 57, I,
28.000. 67, „Милка М”,
063/744-28-66. (208064)
ТЕСЛА, ВП, 41, 24.500;
центар, III, 52, 32.000. 67,
„Милка М”, 063/744-2866. (209064)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ПЕПЕЉАРЕ, двособан, 42
м2, ТА, ВП, добар, 24.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (209005)

АГЕНЦИЈА „Дива” купује
мањи стан у згради, предност без грејања. 345-534,
064/246-05-71. (и)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (209005)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће
за
адаптацију.
064/218-15-72. (209036)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II, леп, ЦГ, 34.000.
(49), „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (209005)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата.
„Премиер”,
063/800-44-30. (208925)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПОВОЉНО се издаје двособан, комфоран стан,
насеље Тесла, Улица Стојана Новаковића 8. Тел.
069/155-48-37 и 013/741109. (СМС)
ИЗДАЈЕМ кућу 60 м2, нова Миса, помоћни објекти. 063/720-72-73. (СМС)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан у центру, ненамештен, ЦГ, 100 евра.
063/634-002. (СМС)
ИЗДАЈЕМ нов једнособан
стан у центру, намештен.
063/313-005. (СМС)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ станове
у центру 55 м2 и 65 м2, намештени, нова градња,
клима, интернет, централно грејање. 063/454011. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Котеж 1,
ЦГ, телефон. 062/116-2427. (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан, Карађорђева 15/1, 101 м2, Тесла,
Илариона Руварца 4/2, 80
м2, намештено. 063/334430. (207820)
ИЗДАЈЕМ једнособан, 40
м2, празан стан на Содари, с телефоном и парним грејањем. 064/42888-94. (208127)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Котеж 2.
063/150-37-49. (208138)

НА СТРЕЛИШТУ мали
намештен стан, повољно,
две собе, грејање на дрва.
069/150-31-98. (108217)
ИЗДАЈЕМ намештену собу ученику. 013/320-847.
(108609)
ДВОСОБАН, комплетно
намештен стан, Тесла, I,
ЦГ,
усељив
одмах.
062/111-63-27, 062/89876-09,
013/251-12-48.
(4634)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, самицама, у Панчеву, Горњи град. Тел.
063/311-477. (208628)
ИЗДАЈЕМ стан и једну
гарсоњеру, одвојена бројила, струја, вода. Тел.
013/342-184, 060/034-2184. (208633)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан, грејање, празан, Тесла. Тел. 063/84954-32. (208643)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
намештен. 064/210-6740. (208716)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, строги центар, III
спрат, ТА. Тел. 066/81346-80. (208715)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, нова Миса, централно грејање. Тел. 069/37052-61. (208813)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
код Стоматолошког, празан.
064/192-18-14.
(208821)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, ЦГ, у кући,
Котеж 2, сопствени улаз.
063/329-309. (208635)

ДВОСОБАН мањи, ново,
засебно, ЦГ, ПВЦ, ламинати, ненамештен, Стрелиште. 064/877-53-09.
(208733)

ПРАЗАН стан, зграда +
дворишни
намештени
станови + гарсоњера.
Стрелиште.
362-406,
064/218-83-45. (208658)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан,
прелеп,
код
Спортског
центра.
062/161-48-74, 013/373027. (208734)

ИЗДАЈЕМ собу, употреба
кухиње, купатила, женској особи, Тесла, повољно.
061/132-11-18.
(208828)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
празан стан у згради, без
грејања, Содара. 013/344167,
064/950-23-40.
(208659)

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, Милке Марковић 7.
064/396-16-79. (208738)

ИЗДАЈЕМ стан једнособан ненамештен, двособан намештен, интернет,
радионицу
(канал).
064/994-13-16. (208819)

ИЗДАЈЕМ екстра дворишни намештен, једнособан стан, близу бувљака, с
магацином. 061/187-9574. (208664)

НАМЕШТЕН двособан
стан издајем, нова Миса,
кабловска, ТА. 064/23123-59. (208725)
ИЗДАЈЕМ стан, Стрелиште, 43 м2, III спрат.
063/175-65-10. (208742)

ИЗДАЈЕМО на дуже једноипособан намештен
стан, Котеж 2, ЦГ.
061/195-19-10. (208669)

ИЗДАЈЕМ двособан стан с
грејањем,
Стрелиште.
Тел. 311-071. (208757)

ИЗДАЈЕМО кућу у Војловици. Тел. 013/232-21-30,
063/162-50-00, 063/86527-57. (208673)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
полунамештен стан на
Содари, 46 м2, ЦГ, III
спрат. Тел. 064/851-6682. (208763)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
Стрелиште, I спрат, ЦГ,
ненамештен, близу „Авива”.
064/410-25-86.
(208678)
ИЗДАЈЕМ на Тесли, једнособан стан, 39 м2, без
грејања. 060/601-60-23.
(208682)
БЕСПЛАТНО, собу, кухињу, купатило, издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (208688)
ИЗНОШЕЊЕ шута, ствари, рушење објеката, бетонирање, копање, чишћење тавана, подрума.
061/623-52-63. (208691)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран ненамештен стан.
066/209-400. (208694)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Тесли.
064/651-12-21. (208709)

ИЗДАЈЕМ собу с купатилом у центру. 063/76103-56. (208780)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру са ЦГ. Тел.
064/283-55-41. (208787)
НЕНАМЕШТЕН двоипособан стан на Тесли, ВП,
ЦГ, 100 евра. 063/222312,
066/222-312.
(208790)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан, Котеж, ЦГ,
високо
приземље.
064/208-91-21. (208792)
ИЗДАЈЕМ стан, 46 м2, намештен, без грејања, с терасом.
063/617-421.
(208794)
ГАРСОЊЕРА, намештена, у центру, за самце, депозит.
063/733-02-53.
(208799)
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ИЗДАЈЕМ трособан и
двособан дворишни празан стан. 064/224-12-60.
(208826)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан у кући. 063/215-061.
(208833)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
супер намештен, Котеж,
ЦГ, на дуже. 064/137-6319. (108845)
ИЗДАЈЕМ празан стан на
Стрелишту,
55
м 2.
060/551-17-20. (208888)
ДВОСОБАН мањи намештен, ЦГ, строги центар.
063/124-10-18. (208851)
ИЗДАЈЕМ двособан празан стан, бесплатан интернет,
нова
Миса.
063/775-99-86. (108853)
ИЗДАЈЕМ собу намештену.
060/157-00-15.
(208879)
САМЦУ/САМЦИЦИ соба
с купатилом, посебан
улаз
и
струјомер.
064/866-23-86. (208870)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан
на Тесли, ТА грејање,
клима,
код
пијаце.
062/665-651. (108878)
ИЗДАЈЕМ кућу у Качареву, са двориштем, месечно плаћање. 064/186-9756. (208934)
ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
1, ЦГ, повољно. 064/20651-57. (208937)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту.
060/443-86-36. (208708)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену гарсоњеру самцима, на новој Миси.
060/037-30-51. (208803)

ИЗДАЈЕМ двособан потпуно намештен стан на
Тесли, ТА пећи. 064/22460-26. (208913)

ИЗДАЈЕМ новију кућу
100 м2, с окућницом, у
центру Старчева. Тел.
353-500. (208710)

ИЗДАЈЕМ кућу на спрат,
Книћанинова, код новог
бувљака. 013/251-64-69,
065/634-38-51. (208801)

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан на Стрелишту у приватној кући.
062/114-63-73. (208905)

ИЗДАЈЕМ намештен дворишни стан. 060/032-2709. (208904)

ИЗДАЈЕМ стан, 55 м2, Котеж 1, ЦГ. 064/149-42-23.

СОБА за издавање самици, студенткињи, ученици, Стрелиште. 063/89807-39. (208947)

НАМЕШТЕНА соба студенткињи или ученици,
употреба купатила, кухиње, Котеж 2. 318-321,
064/908-02-94. (209008)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Улица краљевића Марка.
Тел.
065/831-56-38.
(108950)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
празан стан у центру, грејање, гас, 110 евра.
063/822-94-87. (209007)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен у кући, Ул.
Л. Толстоја. 063/872-3199. (108954)

ИЗДАЈЕМ собу и локал у
центру, могућност кувања.
013/315-297,
062/377-345. (209011)

ИЗДАЈЕМ, Тесла, ЦГ,
дворишни, гаража, јефтин, без депозита, одличан.
061/269-88-64.
(208959)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену гарсоњеру, центар,
одмах усељива, интернет,
паркинг,
повољно.
065/691-88-23. (209018)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан на Тесли,
41 м2. 064/137-92-61.
(208963)
ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру,
центар. 064/276-04-75.
(208970)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли. 063/87725-31. (208975)
ИЗДАЈЕМ нов празан једнособан стан у центру.
060/355-35-08. (208977)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
у центру за једну-две особе,
вреди
видети.
063/734-82-31. (208982)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, шири центар,
грејање гратис, 130 евра.
060/340-70-60. (208985)
ИЗДАЈЕМ комфоран намештен једнособан стан,
кирија 100 евра. 064/04021-48, Драган. (208966)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, центар, полунамештен, 50 м2. 064/959-9883. (208891)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру у Самачком
хотелу. Тел. 060/574-4868. (2089089)
ИЗДАЈЕМ кућу у Војловици, трособан комфоран
стан, ЦГ. Тел. 064/08421-62. (108986)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, ЦГ, полунамештен.
061/159-58-43.
(108962)

ИЗДАЈЕМ трособан празан стан на дужи период у
новој кући. 064/130-3602. (209023)

СМЕШТАЈ за раднике и
групни смештај, 5 евра.
Тел.
062/823-84-98.
(209052)

МАЊИ двособан, 43 м2,
веома елегантно, детаљно
опремљен, парно грејање,
у ужем центру 130 евра
месечно. 064/171-19-88.
(209032)

ДВОСОБАН стан, Зеленгора, близу „беовоза”, ТА
грејање, ADSL, IPTV. Тел.
064/837-26-28. (209043)

ДВОСОБАН, намештен,
трособан, празан, Котеж
1, кућа близу школа.
061/225-16-43.
НАМЕШТЕНИ станови,
једнособни, двособни и
трособан, скроз намештени,
интернет,
ТВ.
062/823-84-98. (209052)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
близу „Максија”, 18 м2,
новоградња, излог, изолован, клима. 063/752-0400. (208081)
ИЗДАЈЕМ халу 400 м2,
Баваништански
пут.
063/301-653. (208675)
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ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ локал у Зеленој пијаци, одлично место,
25 м2, 17.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398. (и)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал, 90 м2, у центру, ЕГ.
063/896-70-55. (208681)

ПРОДАЈЕМ локал 20 м2,
Змај Јовина 5, приземље.
Тел.
063/346-705.
(209065)

ТРАЖИМ локал близу
„Авива”. 066/929-50-04.
(208714)
ЛОКАЛ на продају, Синђелићева 15, 13.000 евра.
063/265-457. (208717)
ПРОДАЈЕМ локал од 220
м2, Карађорђева 2, цена
65.000 евра. (и)

ПРОДАЈЕМ локал у центру, „Трубач”, 20 м2.
063/694-860. (209069)
ИЗДАЈЕМ канцеларијскопословни простор, 25 м2,
центар, Р. Путника 2-а,
ТА, паркинг, 100 евра.
063/341-871. (108998)

ОГЛАСИ

ПОТЕРБНА радница за
рад у „Max Caffe-у”, „Тамиш капија”, Доситеја
Обрадовића 8-к, Панчево.
013/230-10-13. (108809)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање
паркета.
602-701,
064/341-79-60. (208699)

ПОТРЕБНЕ вредне трговкиње за рад у продавници
воћа и поврћа, до 50 година.
063/755-35-20.
(208843)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне,
венецијанери,
уграђујем, поправљам.
064/181-25-00. (208702)

АУТО-ПЕРИОНИЦА „Зоки 87”, тражи радника са
искуством. Доћи лично,
Книћанинова 34-б, Панчево. (208967)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел.
251-19-81,
063/852-22-43. (208706)

ПОТРЕБНА девојка за
рад (замена) у кафићу на
Стрелишту. 060/304-0764. (208990)

ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека,
унутрашњости аутомобила. Наташа, 361-474,
060/361-47-41. (208713)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. Звати од 16
до 20 сати. 065/555-9444. (209012)
ПОТРЕБАН пекар, пекарка за производњу хлеба,
пецива, сомуна, с искуством.
064/120-09-42.
(209025)
ТРАЖИ се особа за чување старије жене сваког
дана од 17 до 21 сат.
064/901-45-96. (109028)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде, канализације, кабина,
славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(205182)
МЛАДА и одговорна жена
чувала би децу. 065/43401-42. (208618)
КЕРАМИЧАР с искуством
тражи
посао.
063/215-302. (4634)

ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕ се локал, перионица на Тесли, са сопственим бунаром. Тел.
063/849-94-07. (208745)

ИЗДАЈЕМ стамбено-пословни простор, Војводе
Радомира Путника 23, на
првом спрату, 70 м2.
063/497-070. (208997)

ХИТНО продајем локал,
нова градња, центар, 17
м2, 800 евра метар.
064/262-54-65. (208755)

ИЗДАЈЕМ локал, Димитрија Туцовића 7, у приземљу, испод стубова, 140
м2 + 170 м2. 063/497-070.
(208997)

ПОСЛОВНО-МАГАЦИНСКИ простор за издавање,
врхунски опремљен, повољно.
062/162-53-21.
(208783)
ИЗДАЈЕМ пословни простор, 120 м2, Мите Топаловића 10, код Социјалног.
063/278-151.
(208794)
ИЗДАЈЕМ локале 38 и 25
м2, спојено или одвојено,
плато Зелене пијаце.
063/224-362. (208829)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал/мењачницу код Зелене пијаце. 063/224-362.
(208829)
ПРОДАЈЕМ локал, 11 м2,
Карађорђева 13, дворишна страна, повољно.
063/224-362. (108829)
ИЗДАЈЕМ локал 95 евра,
Његошева,
радионицу
(канал, алат), Карађорђева.
064/994-13-16.
(208819)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
50 м2, паркинг, повољно.
062/830-10-73. (208837)
ИЗДАЈЕМ пословно-магацински простор на локацији стара „Утва”, површине 240 м2. 063/263805. (208867)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза у Пијацу, могуће све
намене. 060/351-03-56.
(208939)
ИЗДАЈЕМ магацински
простор за чамце, аутомобиле, намештај, остало
по квадратном метру.
064/157-48-98. (208921)

ИЗДАЈЕМ пословни простор у Сокачету, преко
пута Општине, 30 м2.
063/812-42-83. (209048)
ПРОДАЈЕМ и издајем локал на Зеленој пијаци.
064/942-89-29. (209055)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.
(203470)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (207554)
ДИМНИЧАР: чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(207472)

ПРЕВОЗ робе и ствари
(селидбе) ка свим локацијама камионом, комбијем, пик-апом, преношење ствари, монтирање/демонтирање намештаја.
Дејан,
061/626-14-50,
065/440-97-00. (208722)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар.
013/351-073, 064/157-2003,
064/476-58-00.
(208724)
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. (208722)

ПОСАО

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/66485-31,
013/342-338.
(СМС)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци,
студенти). Искусна дипломирана професорка математике. 343-370. (208626)
МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење, фарбање столарије, пензионерима попуст.
013/235-78-82,
065/557-81-42. (208630)
ШАМОТИРАМ шпорете
за ложење, пећи, чистим
каљеве пећи. 064/437-6433. (208643)
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, израда
надстрешница, капија, заштитне
решетке.
062/816-33-84. (208636)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај с искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (208723)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација.
Мића,
064/310-44-88. (208764)

ОЗБИЉНА одговорна жена са искуством чувала би
старију особу или децу.
062/167-67-69, 064/92890-38. (208930)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне раднице у кухињи и на роштиљу. 063/897-55-04.

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсарски радови, повољно. 060/521-93-40.

СЕЗОНСКИ посао, потребан радник, дневна и ноћна смена, спортски објекат, предност спортисти.
065/311-31-33. (208119)
ПОТРЕБАН мушки фризер
са
искуством.
064/160-38-98. (208622)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни:
пица-мајстор,
раднице за палачинке и
возачи. 063/820-87-61.
(108693)
ПОТРЕБАН мушко-женски фризер. 064/503-6875. (208866)
ПОТРЕБНА радница са
искуством за шивење, на
ибердеку. 060/027-57-01.
(108816)

ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са
искуством. 062/801-9758. (108198)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, замена водокотлића, славина, вентила, бојлера, нове
инсталације, монтирање
туш-кабина, сервис, повољно, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (208646)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором „тома
винковић”. 064/163-5885. (208199)

ПРЕВОЗ кипером до 6 тона.
062/195-33-35.
(208376)
ПСИХОЛОГ, терапија, саветовање, разговори, њујоршки
цертификати
(SAD). Тел. 061/198-3232. (208534)
МОЛЕРСКИ
радови,
063/746-77-58, електричар, 063/730-50-21, мајстори
из
Падине.
(208465)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
кошење траве, одношење
ствари, бетонирање, разбијање
бетона,
итд.
064/122-69-78. (208647)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња нове инсталације, машинска одгушења, санитарија. 062/382-394. (208667)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино,
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година
искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (208674)

КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780. (209046)
БЕЗ ПО МУКЕ, иде вам од
руке, часови српског језика.
064/424-88-94.
(209051)
ЦЕПАЊЕ и уношење дрва, утовар угља. 060/02167-70. (209014)
МАСЕРКА, релаксациона, парцијална и антицелулит. Тел. 062/817-1731. (209000)
МЕДИЦИНСКА сестра,
нега старих и болесних,
терапија, превијање, замена катетера. 060/06761-05. (209027)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700 динара,
услуга селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т, камионима 3, 5 и 7 т, са радницима или без њих, у свим
правцима, плаћање могуће чековима, 100 дана и
преко рачуна. Борис,
013/352-236, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (F)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и
нега
болесника.
063/737-59-60. (208766)

ЗАНИМА те здрава исхрана, спорт? Постани
wellness саветник! Додатни посао. 060/337-74-42.
(207237)

СПУШТЕНИ
плафони,
преградни зидови, израда
кошуљице, постављање ламината, уградња столарије. 062/816-33-84. (208636)

ММОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, изолација,
гипсани, радови. Веома
повољно. 013/372-247,
060/037-22-47, 065/33722-47. (209044)

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, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(Ф)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (208751)

ПОНУДА

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до 2 кубика.
065/334-23-38. (207931)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (108846)

РАДИМО адаптацију станова и кућа од темеља до
крова.
062/856-64-94.
(208630)

ВОДОИНСТАЛАТЕР купатила, преправке, опоравке, одгушење канализације одмах. 063/269173. (208926)

ПОСАО

ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
машинама за шивење.
064/191-64-95. (207993)
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МАТЕМАТИКА, физика,
статистика, информатика, могућност месечног
плаћања, професор. Центар.
013/353-569,
061/603-94-94, 066/405336. (208919)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (208909)

БРАВАРИЈА,
надстрешнице, ограде, терасе, капије, услужно полирање
прохрома, месинга, врло
повољно. Тел. 060/14054-44, Дуле. (209033)
ФРЕЗИРАЊЕ баште, сечење дрвећа, вађење пањева, кошење и крчење.
064/196-17-32. (108965)
КЕРАМИЧАР Далибор,
комплетна адаптација керамике,
малтерисање,
изолације, превоз кипером.
063/191-69-75.
(108979)
ОРЕМ баште и култивирам
култиватором.
063/809-35-89, 062/634112. (108992)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте завесе, венецијанери,
уграђујем, поправљам.
Тражим посао. 063/88225-09. (208988)

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, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
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-boris.ser.rs.
(Ф)

ЧУВАМ старије особе, децу, спремам станове, кувам, пеглам, повољно.
063/278-038. (108823)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, батерије, бојлери, поправке,
преправке санитарија,
котлићи, одмах. 064/45931-18. (208811)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
нове инсталације, индикатори, бојлери, купатила, ТА. 062/271-661,
061/132-85-43. (208815)
ПОПРАВКА кровова и
остали грађевински радови. Тел. 064/866-25-76,
066/944-55-90. (208868)

УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла, утовар, истовар виљушкарима, услуге
утоваривача, ископи подрума, темеља и рушење
објеката са одвозом.
064/595-98-01. (205869)

РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери, тракасте, римске, панелне, роло, зебра
завесе,
хармо-врата,
туш-кабине, комарници,
тенде,
роло-заштитна
врата. Горан, 013/351498,
063/816-20-98.
(208844)
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УСЛУГЕ

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.

ОГЛАСИ

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута са утоваром,
утовар и истовар виљушкаром, ископ багерима,
изнајмљивање возила с
корпом за рад на висини.
064/648-24-50. (205154)
КЕРАМИЧАР Дача лепи
све врсте плочица, брзо и
повољно. 061/249-29-90.
(108118)

У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11,121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)

ДУБИНСКО усисавање,
прање кревета, мебла, 15
година искуства. 334-034,
063/839-75-93. (208724)
СЕЛИДБЕ
камионски,
комби, превоз, екипа радника.
063/731-77-67,
064/280-30-16, 013/23677-34,
Владимир.
(208721)

КОМБИ превоз робе и селидбе.
Најповољније.
069/260-00-40,
Раша.
(207577)

КОМБИ превоз робе и селидбе, грађевински материјал, шут. Слободан.
064/348-00-08, 062/85036-58. (207461)
СЗР „МАКИ” постављање,
хобловање, полирање и
лакирање. Мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (206354)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (206765)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18.
KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца, ризле мањим и
већим камионима. 063/218894, 013/258-04-00.
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ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, адаптације, поправке, замене. 331-657,
064/495-77-59, 063/77718-21. (208162)

ЛИМАРСКИ радови, олуци, окапнице, лајсне, кровопокривачки радови, санације цурења, преправке
кровова, термо и хидро
изолација, долазак не наплаћујемо. Најјефтиније.
064/903-39-23. (208281)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације. Замена вирбли,
батерије, вентила и санитарије 0–24 сата, долазим
одмах,
пензионерима
екстра попуст. 013/23539-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00. (108874)
ПЕРФЕКТ, фасаде, зидање, кровови, малтерисање, глетовање, ламинати,
керамика,
кречење.
063/122-14-39. (208917)

РАЗНО

ПОТРЕБНА дама за повремено
виђање.
064/426-13-61. (СМС)
ТРАЖИМ жену за рад у
кући, кување, прање, за
бесплатно
становање.
064/437-63-59. (208611)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи поправљамо с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(208453)

ТЕПИХ сервис, дубинскок прање тепиха, превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (208957)

КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја. Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-4907. (208189)
РАДИМО зидање, бетонирање, поправка кровова,
разне изолације, фасаде.
013/664-491, 063/162-5389. (208395)

МЛАДА и одговорна жена
врши услуге чишћења
станова, кућа, пословног
простора, помоћ старијим лицима, свакодневно
кување, договор. 064/92919-46. (208720)

НАЈПОВОЉНИЈИ превоз
комбијем (селидбе, роба).
069/260-00-40. (208439)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове
ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
СЛЕДЕЋЕГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације
насељеног места Старчево
Нацрт наведеног планског документа излаже се на
јавни увид у згради Градске управе града Панчева, Трг
краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом спрату, у трајању од 30 дана, почев од 5. новембра 2015. године.
За пружање информација у вези с наведеним планским документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева, на тел. 308-905. Представници обрађивача Плана даваће обавештења у вези с планским документом за време трајања јавног увида, сваког
петка, од 10 до 12 сати.
3аинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на Нацрт плана за време трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, Панчево.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената организована је за 20. новембар 2015. године, у 13
сати, у малој сали зграде Градске управе града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана
10. децембра 2015. године, у 13 сати, у сали на деветом
спрату зграде Градске управе града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, биће оглашен
нови термин и место одржавања седнице Комисије.
(Ф-1998)
Општински Ватрогасни савез Панчево организује
посебну обуку и полагање стручног испита из области
заштите од пожара.
Обука и полагање одржаваће се од 16. новембра до

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

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

ПРЕВОЗИМ малим кипером, шљунак, песак, сејанац,
шут,
утовар.
063/246-368. (208461)

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање, набијање вибро-плочама. Жарка Зрењанина 68. 063/218894, 013/258-04-00.

ОДГУШЕЊЕ одвода и канализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”. 062/532346. (208297)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером, повољно: песак, шљунак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94. (4634)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117, 013/365051. (208651)

KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм, разбијање бетона свих величина и дебљина. 063/218894, 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.
ИЗДАВАЊЕ
рамовске
скеле с превозом или без,
изнајмљивање агрегата.
064/648-24-47.
СЕРВИС телевизора, разних електроуређаја, електрике, ауто-електрике, продаја половних телевизора.
063/800-01-96. (208863)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице
за
бетон.
064/351-11-73. (108653)
ОБЕЗБЕДИТЕ аутомобил,
локал, викендицу, стан,
кућу, гаражу од лопова и
провалника. 063/800-0196. (208683)
ПАРКЕТ, постављање, хобловање, полирање, лакирање, пратећи материјал,
мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/86545-31. (208701)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66. (ф)

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

ПОПРАВКА веш-машина, судо-машина, фрижидера, замрзивача и остале
беле технике. Овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-2416. (108765)
ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-1477, 013/311-514. (208761)
ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”, поправља веш-машине, бојлере, фрижидере, шпорете, термопећи,
електроинсталације.
060/180-02-83, 062/18648-22,
013/251-28-97.
(208805)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, замена вирбли,
батерија и вентила, све за
воду, 0–24 сата, пензионерима екстра попуст.
013/348-139, 064/493-4463,
061/317-26-33.
(208875)

ЗИДАМО, малтеришемо,
фасаде, зидамо куће од
темеља
до
крова.
064/206-50-91. (208973)
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.
013/344-594, 063/894-2180. (208364)
ТВ сервис „Плус”, поправка телевизора, монитора, даљинских. Д. Туцовића
28.
353-463.
(209047)
ПРЕВОЗ робе, путника,
ауто-шлеп, комби, камион.
064/524-40-00.
(109068)

ПЕНЗИОНЕР из Панчева
(70 година), желео би да
упозна госпођу с којом би
живео у заједничком домаћинству. 064/123-1660. (208775)
НЕМАЧКИ пензионер, 67
година, тражи слободну
жену, без обавеза за заједнички живот. 013/236-7295,
064/501-91-05.
(208873)
МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради дружења, излазака,
звати око 21 сат. 013/352203. (208911)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно.
063/709-44-97.
(208649)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗЕЛЕНИЛО ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

децембра 2015, у просторијама ОВС-а Панчево.
Заинтересовани се могу се пријавити до 15. новембра 2015. на тел. 066/345-470 или лично у просторијама
ОВС-а, Жарка Зрењанина 96, Панчево.
(Ф-1995)
На основу чл. 10. став 1. и 2. а у вези са чл. 29. став 1. и
3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС” 135/04, 36/09), даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Носилац пројекта „Божић и синови” д. о. о. Панчево
поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Мобилног постројења за
третман опасног отпада (отпад од третмана електронске
и електричне – отпадних катодних цеви, тј. компоненте
уклоњене из одбачене опреме индексног броја: 16 02 15).
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана, од 11 до 14 сати, у
просторијама Министарства пољопривреде и заштите
животне средине у Београду, Омладинских бригада 1,
соба 428, и на http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, и достави своје
мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог
обавештења.
(Ф)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
Локал бр. 10, у ламели 5, укупне површине 10,52 м2,
на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, по почетној цени од 1.000 дин./м2.
Локал бр. 10, у ламели Е-4, укупне површине 9 м2,
на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића
бб, по почетној цени од 3.000 дин./м2.
Рок за достављање понуда је осам дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у
Панчеву.
(Ф)

1) за избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област Базична и претклиничка стоматологија.
Услови: докторат из области медицинских наука, специјалиста стоматолошке протетике, као и остали услови
предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник
Републике Србије” бр. 76/2005; 97/2008; 44/10; 93/12;
89/13 и 99/2014) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)
година.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из Конкурса достављају се у року од 15 (петнаест)
дана од дана објављивања Конкурса на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/2351-292.

(Ф-1996)
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Последњи поздрав најбољој и највољенијој мајци и супрузи. Почивај у миру, анђеле наш!

БОЈАН
МИЛЕНКОВИЋ
Знаш Бокице, биће као
ти вечно живи и чувају
га анђели.
Неизмерно те волимо.
Твоја КЕВА, САКИ
и тетка ИБИКА

ВЕСНА ГОЈСОВИЋ

ВЕСНА ГОЈСОВИЋ
14. XII 1966 – 1. XI 2015.

(91/208892)

Последњи поздрав вољеној снахи
од њеног РАТКА, ВЕСНЕ, ТИЈАНЕ и ДИЈАНЕ.

Последњи поздрав

Твоји: МИЛЕ, ТАМАРА и ЛАНА ЋЕТА

Почивај у миру! Нека те анђели чувају!

(124/209057)

Последњи поздрав драгој

(127/209057)

Последњи поздрав

БОЈАНУ
МИЛЕНКОВИЋУ
ВЕСНА ГОЈСОВИЋ
ВЕСНИ

ВЕСНИ ГОЈСОВИЋ

од ујака РАДЕ, ујне ЗЛАТКЕ и РАДМИЛЕ.

Нека Вас анђели чувају, почивајте у миру!
ТИЏА, ТАЊА, АНА, ЈОЏА, МАЈА и МИЛЕНА

(128/209057)

(129/209058)

Последњи поздрав драгој

Време пролази, не доноси заборав, већ понос што смо
те познавали.
Сањај спокојно, у пространствима вечности...
Комшије у Улици В. Влаховића 52

од породице ПЕТРОВ.
(115/209020)

(33/208703)

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима
да је 1. новембра 2015, у 30. години, преминуо наш драги

ВЕСНИ
од породице МИХАЈЛОВИЋ.

БОЈАН МИЛЕНКОВИЋ

(125/209057)

БОЈАН МИЛЕНКОВИЋ

Последњи поздрав

1986–2015.
Сахрана ће се обавити 5. новембра 2015, у 13 сати, на Новом гробљу, у Панчеву.
Ожалошћени: мајка СНЕЖАНА, брат АЛЕКСА
с породицом и деда ЉУБОМИР

ВЕСНИ

(114/209019)

од мајке ДЕСАНКЕ и сестре ДРАГИЦЕ с породицом.
(126/209057)

1986–2015.
Боки најдражи,
нема речи за ову бол без краја.
Био си анђео,
и сада ћеш наставити да будеш анђео,
мој анђео чувар!
Живот с тобом био је нешто најлепше што
ти је Макиле доживела!
Хвала ти што си постојао и увек ћеш!
До краја вечности твоја БЕБА
(93/208900)

Последњи поздрав

4. новембра 2015, у 92. години, преминуо је наш
вољени

БОЈАН МИЛЕНКОВИЋ
БОЖО СЛАВУЉ
1924–2015.
Сахрана ће се обавити 5. новембра 2015, у 14 сати, на Старом православном гробљу, у Панчеву.
Ожалошћени: син ДРАГАН, ћерка СЛАВИЦА и
унуци ИВАН и БОЈАН
(133/209073)

Још увек мислим вратићеш се, недовршене речи
да ти кажем, да те загрлим јако, очи најлепше да
ти љубим, да те голицам да се смејеш, да ме мазиш и да ме грејеш.
А ти сада с анђелима спаваш. Више не осећаш
никакав бол.
Увек ћеш живети у срцу мом.
Твоја најомиљенија девојка

БОЈАНУ
МИЛЕНКОВИЋУ
од породице
АНЂЕЛКОВИЋ.

Последњи поздрав великом пријатељу и колеги

БОЈАНУ
од ЂУКЕ и БАТЕ.
(117/209029)

(116/209021)

Последњи поздрав

31. октобра 2015. године, после дуге и тешке болести, напустио нас је наш драги супруг, отац и
деда

(135/209776)

БОКИ
од БОЖЕ, ЦЕЦЕ, НИНЕ
и ТАЊЕ.

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

(136/209777)

БОЖО СЛАВУЉ
Последњи поздрав од
СТАНЧЕВИЋА.
(134/209074)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

СРЕТЕН ПАВЛОВИЋ
1937–2015.
Сахрана је обављена 3. новембра 2015. године,
на Новом гробљу.
Ожалошћени: супруга НАДА, син САВА, снаја
СНЕЖАНА и унуци МИЛОШ и ЈОВАН
(102/208951)
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Отишао је наш вољени ујка и дида
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3. новембра 2015, у 84. години, преминуо је наш

Последњи поздрав комшији

ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ
1932–2015.
Сахрана је обављена 4. новембра 2015, у 14 сати, на Старом православном гробљу, у Панчеву.
Ожалошћени: супруга ФЕМКА, син ДУШАН, унук НИКОЛА
са супругом ТИЈАНОМ, унука ДУЊА и остала родбина

ПРЕДА

МИОДРАГ МИША
ОСТОЈИН

(63/208797)

Увек ћеш остати у нашим срцима.
Хвала Ти на свему.
Последњи поздрав
СВЕТЛАНА и НЕМАЊА с породицом

Станари зграде у Жарка Зрењанина 54.

(81/208865)

(68/208800)

Заувек нас је напустио наш драги

Последњи поздрав

МИОДРАГУ ОСТОЈИНУ МИШИ
1967–2015.
Свака реч је сувишна, а бол неиздржива. Почивај у миру!
Мајка ЉУБИЦА, супруга ЈЕЛЕНА, КРИСТИЈАН,
СТЕВАН, ДРАГАНА и ТЕОДОРА
(69/208890)

ОСТОЈИ
ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ

Последњи поздрав

С љубављу и поштовањем носићемо га у
нашим мислима.

Брат НЕНАД, снаја МИКИЦА
и прија ЉИЉА

МИШО

ОСТОЈИ

од другара с фудбала: КРЕША, СЛАВКО,
ЊОРЕ, ПИКИ, ЧАПА, РАДЕ, ПЕЦА,
МИКИ, НИКОЛА БОСАНАЦ, КРЕЗЛА,
КАПЕТАНОВИЋ, ВУКСАН, ШОНЕ,
НИНЕ, МИТА, ПАЗАРАЦ, НИКОЛА, ИЋА,
ВУЛЕ, МИКША, ЗКСА, МЉАЦ,
РАЈА и САКИ.

(106/208981)

Умро је наш Дида

(55/308781)

од колега из „Ратара”: АЦА, РАДЕ, ПЕРА,
СИМКЕ, ЕРА, АНКА, МЛАЂА, ЈАСМИНА Р.,
САВА, ПЕЂА, БИЋА, ЈОЦА, СТЕВА, ГОРАН,
ЈАСМИНА Г., ГОЦА, ВЛАДА, НЕБОЈША,
СЛАВКО, АЦА Ч., ЉУБИЦА, МИЛИЦА, ВЕСНА,
ЗОРИЦА и МИЋА.

Остаћеш заувек с нама
у нашим срцима као
највреднија успомена.

(82/208869)

(89/208888)

МИЛЕ и ЗОЋА
с породицама

Последњи поздрав драгом брату

ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ
ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ

Нека му је вечна слава и хвала!
БЕБА и МИРЧЕ

Последњи поздрав Диди од ЈАНЕ,
АДЕЛЕ и МИРОСЛАВА.
(67/208798)

(64/208798)

Последњи поздрав драгом деверу, стрицу и деда стрицу

МИОДРАГУ
ОСТОЈИНУ
од брата ВАСЕ
с породицом.
(111/209010)

МИОДРАГ

МИОДРАГ
ОСТОЈИН
МИША

ОСТОЈИН
МИША

Сваку утакмицу коју си
одиграо, победио или изгубио, било је прилике за
реванш. Нажалост, ову
утакмицу си изгубио, а
реванша нема. Памтићемо те по добру које си несебично пружао.
Фудбалска екипа
са пољанчета
на Содари: ПЕЦА,
ВУЛЕ, СРКИ, ЋУЗА,
ГОРАН, ПЕЂА и ШЉИВА

1967–2015.
Љубав и поштовање не
престаје одласком, ни
сећање временом.
Миша је у нашим животима оставио неизбрисив траг.
Искрено саосећамо у
вашој боли.
ПЕТАР, МИЛИВОЈЕ,
ЗОРАН
и МИЛИЦА ЈОЈИЋ
(95/208901)

(113/209026)

Последњи поздрав драгом брату

ПРЕДРАГУ СТОЈКОВИЋУ

ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ
Последњи поздрав Диди од НИКОЛЕ,
МИЛИЦЕ и ЖЕЉКА.

Породица РАЦИЋ и МИЛОВАНОВИЋ

(66/208798)

(62/208795)

31. октобра 2015. године преминуо је наш драги

ЈОРДАН НИКОЛОВ

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

МИОДРАГУ
ОСТОЈИНУ

1935–2015.

Последњи поздрав Диди од МАРИНЕ
и МАКИЈА с децом.

од сестре КОСЕ
и сестре БИСЕ
с породицама.

Сахрана је обављена 3. новембра, на Новом гробљу.
Ожалошћени: супруга НАДА, ћерка ГОРДАНА,
зет ВЛАДАН, унучад КРИСТИНА, РАНКО
и УРОШ, као и остала многобројна родбина

(65/2087898)

(112/209010)

(101/208944)

ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ

Четвртак, 5. новембар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав стрицу

Последњи поздрав оцу, деди и свекру

МИЛЕТУ

од синоваца МИЛАНА, РАДЕТА,
СТЕВАНА, БРАНКА, МИЛЕТА
и синовица ВАСИЛИЈЕ и СТАНЕ

МИЛЕ ЦАРИЋ

Последњи поздрав супругу и тати

(27/208686)

од сина ДЕЈАНА, унука АЛЕКСЕ и снаје МАРИЈЕ.

Последњи поздрав комшији

(25/208686)

СТОЈАНУ ТАСИЋУ
1937–2015.

МИЛЕ
МИЛЕТУ

ЦАРИЋ

од ДРАГИЊЕ и ВЛАЈКА
с породицом.

Част нам је била да ви
будете пријатељ наше
куће.
Породица УЉАРЕВИЋ

(24/208686)

(28/208687)

Ожалошћени: супруга ДУШАНКА
и деца СЛОБОДАН и КРИСТИНА с породицама
(71/208810)

Последњи поздрав пријатељу, сараднику и дугогодишњем члану удружења

7. новембра је годишњи
помен нашој драгој

МИЛЕ ЦАРИЋ
Последњи поздрав драгом

Увек ћемо те волети и носити у нашим срцима.

МИЛЕ ЦАРИЋ

Супруга СЕНАДА и синови ДЕЈАН и БОЈАН

МИЛЕ

(26/208686)

ЦАРИЋ

МАРИЈИ
МАКАРИ

Удружење инвалида
рада и Удружење
цивилних инвалида
рата у Панчеву

С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
Супруг МИЛОРАД
са ћеркама ЉИЉАНОМ
и ЈАСМИНОМ

(90/208840)

(23/208679)

МИЛЕТУ
Обавештавамо сву родбину и пријатеље да нас је 1. новембра 2015,
у 71. години, изненада напустио наш драги

Опраштамо се од пријатеља.
Породица
ПАНАЈОТОВИЋ
(35/208712)

ЦАРИЋУ
Успомену на тебе чуваћемо у нашим срцима.

Брат ЂУРА, ДРАГИЦА,
СТАНКО и ВЛАДА
с породицама
(38/208728)

Последњи поздрав

САША

ВАСИЛИЈЕ ПОМАР

МАНДИ МИЛЕУСНИЋ
Последњи поздрав.
Сестра ЉУБА и породице
ГРУИЧИЋ и МАРИЋ

ТРАЈАНОВСКИ

(77/208841)

1974–2015.
Анђео си био и нека те
анђели чувају!

Ожалошћени: супруга АНА, ћерка ЖАКЛИНА с породицом, син
АЛЕКСАНДАР с породицом и ташта АНА

Твоји најмилији

(49/208762)

(42/208739)

Последњи поздрав драгој баки, прабаки и свекрви

МАРКУ
СТАНИШИЋУ

29. октобра напустио нас је

Последњи поздрав

Последњи поздрав

БАЋИ
МАНДИ МИЛЕУСНИЋ
С љубављу и поштовањем које смрт не прекида и тугом коју време не
лечи чуваћемо те од заборава.

РАДИВОЈЕ
ДИМКОВИЋ
1938–2015.
Никада те неће
заборавити супруга
СЛАВКА, синови
ЗОРАН и ЉУБОМИР,
снаје ЗОРИЦА
и СЊЕЖАНА
и унуке ЈОВАНА,
ДУЊА, УНА и ИВОНА.
(32/208700)

МАРКУ СТАНИШИЋУ

МАРКУ
СТАНИШИЋУ

1952–2015.
Заувек и изненада си нас напустио и оставио велику празнину. Никада те нећемо прежалити ни
заборавити.
Супруга ЗОРИЦА, син МИЛИВОЈЕ,
ћерке МАРИЈА и МИРЈАНА и унук НЕМАЊА

од ћерке МАРИЈЕ
и зета ВЛАДЕ.

(22/208677)

(21/208677)

Твоји: ДРАГАН, НИКОЛА, НАТАША и ЗОРИЦА
(73/208827)

Последњи поздрав драгом чика Вези

Стрина ЦВЕТА и брат
ЈОВИЦА с породицом
(83/208871)

1952–2015.

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

ВЕЛИЗАРУ БРАНКОВИЋУ
од породице РЕЖА.
(29/108689)
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Четвртак, 5. новембар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину, пријатеље и познанике да је 27. октобра
2015. трагично изгубио живот наш драги отац, деда и таст

СЕЋАЊЕ

У четвртак, 12. новембра 2015, у 11 сати, обележићемо
четрдесет дана откад није с нама наш вољени и поштовани отац и супруг

МИЛИЋ
МАКСИМОВИЋ
1888–1912.
ратник
Дринске дивизије
I позива
погинуо 6. новембра
1912. године

ДРАГОМИР ТРИШИЋ

на Бакарном гумну

1936–2015.

ДРАГАН ГАЧИЋ

С љубављу
и поштовањем:

С љубављу и поштовањем вечито захвални ћерка БИЉАНА, унуци
ДУШАН и ТИЈАНА и зет МЛАДЕН.
(123/209056)

АДРИЈАНА, ЈОВАНА,
ДУШАН,

С његовим мудрим речима у мислима и љубављу у срцу,
са свим члановима колектива „Графос” као сложном породицом настављамо даље његовим путем и делом.

АЛЕКСАНДАР,
ДОБРИЦА и ЈОВИЦА
(122/209050)5

Последњи поздрав

Син САВА и супруга ТАЊА
(16/ф-1992)

ДРАГАН

ЛЕПОСАВА БОДНАР

ТРИШИЋ

1955–2015.
Живећеш вечно у нашим срцима.

У суботу, 7. новембра, у 10 сати, на Старом православном гробљу,
даваћемо шестомесечни помен вољеној супрузи, мајци, баки и
прабаки

(30/208692)

КОРУНОВСКИ

и АЦЕ БОГДАНОВА.

Година је прошла. Покушавамо да живимо
без тебе, али то је јако
тешко.
Ћерка ЛЕНА
с породицом

(130/209061)

(100/108938)

Последњи поздрав

Твоји: ћерка ЗОРАНА, синови ДРАГАН
и НЕНАД, унуци ДУШАН, ЈОВАНА и ЛАЗАР,
зет БОЖИДАР и снаја ВЕСНА

ЉУБИЦА

драгом пријатељу
Драгану од БОСЕ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Последњи поздрав мајци и баки

МАРИЈИ ЛАЦКОВИЋ
1938–2015.
Љубав према теби је вечна.
Твоји најмилији

ДРАГАН
ТРИШИЋ

(85/208877)

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

МИЛИ ЖРВНАР
1934–2015.
Преминула је 31. октобра 2015. Сахрана је
обављена 2. новембра, у Панчеву.
Драга мајко и бако, хвала ти за све што си
учинила за нас. Хвала ти за сву твоју љубав, племенитост, доброту и верност Богу.
Заувек ћеш остати наш узор и заувек ћеш
остати у нашим срцима.
Твоји најмилији: синови ДРАГАН и МИЋО, снаха НАДА и унуци БОЈАН, ГОРАН
и АНАСТАСИЈА
(109/208995)

Последњи поздрав
драгом чика Драгану
од ДРАГАНЕ КОНЧАР
с породицом.

С тугом и болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 28. октобра 2015, у 37. години, после
дуге и тешке болести, преминуо наш драги

(131/209061)

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

Последњи поздрав драгој сестри

Последњи поздрав нашем вољеном

ПЕТРУ ЖИВКОВИЋУ ПЕКИЈУ
28. VI 1978 – 28. X 2015.
Био си посебан, храбар и насмејан. Ћутао си. Зашто... Одговора нема. Твоје усне су заувек остале
неме, твоја уморна душа сада спава, а очи сањају.
Нека те анђели чувају!
Ожалошћени: сестра ДРАГАНА, зет МИКИ
и сестрићи МИЛОШ и УРОШ

1978–2015.
Сахрана је обављена 31. октобра 2015, на Новом
гробљу.
Мајка МИРЈАНА, брат ДУШАН, сестра
ДРАГАНА с породицом
и брат ВОЈИСЛАВ с породицом

(76/208835)

(74/208834)

Прошле су две године

Прошла је тужна година

МИЦИ

ПЕТАР ЖИВКОВИЋ

Прошле су две године

од сестре ЗОРКЕ с породицом.
(120/

Последњи поздрав драгој сестри

ЉУБИЦА
ЖИВКО
ВИДОВИЋ
7. XI 2014 – 7. XI 2015.

МИЦИ

КОРУНОВСКИ
Година прође, али сећање и туга вечно остају.

СРЕТАН
ЈОВАНОВСКИ
1947–2000.
Глогоњ
С поносом и тугом чувамо те од заборава.

ВЕСЕЛИН
ВЕСКО

ВЕСЕЛИН
ВЕСКО

ЛАГАНИН

ЛАГАНИН

од сестре БОЈЕ с породицом.

У сећању сестара
ЈЕЛЕНЕ, ЗОРЕ
и МИЛКЕ

Ћерка КАТИЦА
с породицом

Породица

Твоји МИЛЕ и ЗОЗОН

Воле те твоји: МАТИЈА,
МАША и РАШКО

(121/

(108/ )

(99/208930)

(132/209072)

(119/209037)

(118/209037)

Четвртак, 5. новембар 2015.

9. новембра 2015. навршава се седам тужних година пуних туге и бола откад није с
нама моја драга ћерка јединица

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

7. новембра 2015. навршава се година откако није с нама
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У суботу, 7. новембра, у 10.30, даваћемо
четрдесет дана нашем драгом

Драги

МИЛЕ

САЊА ПАЈЕВИЋ
13. XI 1979 – 9. XI 2008.
Кћери, љубави, године пролазе, а бол и
туга не престају. Сваког дана сузе теку и
не могу да их зауставим. Још чекам да ми
се вратиш, вољена кћери. Мама после тебе нема живота и нема где да тражи спас.
Све је умрло после тебе.
Воли те твоја мама.
Неутешна мама ЉИЉА

МИОДРАГУ ТОШИЋУ
МИЛЕТУ

СЛАВКО ПАВЛОВИЋ САША

... сваки нови дан је тежи од претходног...
Нека те анђели чувају као што те ми чувамо у нашим срцима, нашим душама и мислима.

...време не лечи тугу, већ је стално појачава, због свих твојих неостварених снова

(105/208972)

и неиспуњених жеља...
...анђеле наш... мирно нам спавај...

Твоји најмилији
(86/208883)

Неутешни отац СЛАВИША, мајка
НЕВЕНА, сестра СНЕЖАНА и баба РАДА

(98/208928)

У среду, 11. новембра, у 11 сати, на Старом православном гробљу, у Панчеву, даваћемо петогодишњи помен нашем

Вољени никада не умиру док живе они који их
воле.
Деда МИЛОВАН, бака
КОВИЉКА и тетка
ВЕСНА са секом
ДАНОМ

(103/208960)

ПОМЕН
9. новембра 2015, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даћемо четрдесетодневни помен нашој

У недељу, 8. новембра 2015, навршава се шест
година од преране смрти нашег вољеног супруга, оца и деде

ДРАГАН
ЋУПИЋ
29. III 1971 – 2. XI 2009.
Заувјек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

КАТИЦА ГУТЕША

Породица

Као што би наша кума рекла, била си жена вредна дивљења!
Недостаје нам твој ведар дух, заразан смех и мудра реч.
Твоје ћерке МИРЈАНА и МАРИЈА с породицама

(57/208786)

(80/208817)

МИЛАНУ МИКОВИЋУ

Помен драгоме супругу, оцу, ђеду и брату

(45/208747)

МИЛОЈА НЕДИЋА

4. новембра је шест месеци откад није с нама

Успомена на тебе и твоју доброту живи у нашим
срцима.
Супруга МИЛЕНА с породицом

СЕЋАЊЕ
12. новембра 2015. навршавају се две године
од смрти нашег драгог

(84/208876)

Драга

МИЛУТИНА
ДОБРОСАВЉЕВИЋА

МОМИР Благоја КОПРИВИЦА

9. XI 1914 – XI 2015.
пуковник у пензији
Тата, годину дана је прошло од Твоје смрти. Све
је теже без Тебе. Живот више није исти. Волимо
Те неизмерно. Недостајаћеш нашим тужним срцима све док постојимо.
Твоји најдражи: унуке СОЊА и НАСТАСИЈА,
супруга ЗАГОРКА, син ИГОР, ћерка ВИНКА,
зет ПРЕДРАГ, брат БОЖИДАР
и сестра СТЕВАНИЈА с породицама

ВЕЛИНКА МАТОВИЋ

МИЉА КИЗИЋ

(92/208896)

ЗОРАН с породицом

Вољени никад не умиру, увек живе у нама, време иде, а рана, бол и туга остају.
Драга мама, хвала ти за све што си урадила за
моју децу и мене, нека ти је вечна слава и хвала!
Твоји неутешни: ћерка РАВИЈОЈЛА
и унуке ЈЕЛЕНА и СНЕЖАНА с породицом

(104/208971)

(79/208852)

Заувек ће бити у нашим срцима.

(75/208831)

3. новембра 2015, после краће и тешке болести,
преминуо је наш драги

Тог дана посетићемо
његову вечну кућу.
Његови најмилији

`ПОМЕН

Прошло је тужних шест
месеци

10. новембра навршава се шест месеци од смрти
мога тате

МУРГАШ

НЕДЕЉКО
ВРАНИЋ

БРАНКО

МИЛОРАД ШКОДРИЋ

1980–2015.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и нека те анђели чувају!
Твоји: ВЕРА, СРЂАН, ВИОЛЕТА и МАРКО

ЂУРЂЕВКА
2006–2015.

Твоје колегинице
и колеге
из Лабораторије
„ХИП–Азотаре”

БРАНИСЛАВА БАТЕ
ЈОВАНЧИЋА

(34/208711)

Ћерка ЉИЉАНА

Помен ће се одржати у суботу, 7. новембра 2015,
у 11.30.
ДРАГАНА и МИКИ

(72/208824)

(96/208910)

Само време пролази, успомене остају.

(107/208987)

У петак, 6. новембра 2015, навршава се четрдесет дана
откад нас је изненада напустио наш драги

Четрдесетодневни помен – 11. новембра

Прошло је седамнаест тешких година без тебе

САЊА
МАРИНКОВИЋ
из Омољице

НИКОЛИЈА ПЕТРОВИЋ

БЛАГОЈЕ ПАРЕЖАНИН БАТА

ДУШАН ХУЂЕЦ

1926–2015.
Твоји најмилији
(94/208901)

С љубављу и великом тугом успомену на тебе чувају
ћерке ТАЊА и ИВАНА с породицама.
(78/208848)

1989–2015.
Туга се не мери, сећања не бледе.
Твоја породица
(110/209009)

Сања сине, Твој рођендан ћемо дочекати са
сузама и тугом, а Ти га
проведи с анђелима.
Твоји најмилији
(11/208641)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
У недељу, 8. новембра 2015. године, у 10 сати, на Католичком гробљу, у Панчеву, даваћемо трогодишњи помен
нашем драгом супругу, оцу и деди

10. новембра навршава
се тужних годину дана
откад је престало да куца твоје срце

МИЛАН

ЗОРАН КОЛАРИК

МИЛАНОВИЋ

8. III 1968 – 6. V 2015.

Пролазе дани, месеци, али туга, сећање и успомене заувек остају.
Остају ране које време не лечи, погледи који те свуда
траже и срца у којима ћеш вечно живети.

СТИПАНУ СТЕВИ БАРАШЕВИЋУ

Док ја живим, и ти ћеш
живети у мојим мислима. Милане, потражи
ми брата Милета и сестру Мару. Мара ће ти
превити ране.
Помен даје супруга
ВЕРА
(41/208737)

Твоји родитељи: МИМА и ШВАРЦИ, супруга
МАГДАЛЕНА и ћерке САНДРА и ТАМАРА

С љубављу твоји: супруга КАЈА, син ДЕЈАН,
ћерка САЊА и унуци ЛУКА и УНА

(36/208726)

(17/208665)

Шестомесечни помен нашем драгом

Прошло је пола године од смрти нашег драгог

Прошло је петнаест година откад није с
нама наша драга супруга, мајка и бака

ЗОРАН
КОЛАРИК
Остаћеш заувек у нашем сећању.

ЗОРАНУ КОЛАРИКУ

ЕСТИКА и ВЕСНА
с породицом

ЗОРАНА КОЛАРИКА

Волели смо те и тешка нам је помисао да више
ниси с нама. Много рано си отишао од нас. Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Сестра СНЕЖАНА, зет СРЂАН и сестрићи
СТЕФАН и АЛЕКСАНДАР

(40/208732)

Заувек ћеш нам остати у најлепшим успоменама.
Стриц МАРЦИ и стрина АНКА КОЛАРИК

ВОЈИСЛАВА БЕБА
БОГДАНОВИЋ

(48/208756)

(47/208756)

С поштовањем и љубављу чувамо сећање
на њу.
Време пролази, али туга
и бол у нашим срцима
остаће заувек

8. новембра навршава се четрдесет тужних дана
од смрти наше драге

Супруг ПЕТАР, син РАДЕ с породицом
и унук СИМОН
(37/208727)

У среду, 11. новембра 2015, даваћемо четрдесетодневни помен од смрти мог супруга Пере

СТАНА
МИЛИШИЋ

СТАНЕ МИЛИШИЋ

Син БОГОЉУБ, снаја НЕВЕНКА, унук ГОРАН,
снаја МАЈА и праунуци АНДРИЈА и МАТЕЈА

Тугу коју осећам не може излечити време које
пролази.
Твоја унука ЉИЉАНА
с породицом

Твоја унука БИЉАНА
с породицом

(50/208768)

(54/208772)

(53/208771)

Прошло је четрдесет тужних дана од смрти наше драге баке и прабаке

Прошло је тужних четрдесет дана откако ниси
с нама

Драга бака

ПЕТАР МАРТИНОСКИ

Драга мајка

Шери, много ми недостајеш.

(59/208791)

СТАНА
МИЛИШИЋ

МИЛИШИЋ

СТАНА

Вечно ћемо се сећати
лепих тренутака проведених с тобом.

Твоја доброта и племенитост душе остаће заувек у нашим срцима.
Сваки дан је тежи, све
више недостајеш.

Твоја унука СЛАВИЦА
с породицом

Твоја ћерка ВАСИЛИЈА
и зет ЂОРЂЕ

(52/208770)

(51/208769)

ПЕТАР
МАРТИНОСКИ
Драги тата, много ми
недостајеш.
Ћерка СВЕТЛАНА
и зет САША

СЕЋАЊЕ

МИЛИШИЋ

Прошло је тужних шест
месеци ... а нека сећања
никада не бледе...
Породице ГАЈАН
и АТАНАЦКОВИЋ

МИЛИШИЋ

Твоја ШЕРИ

СТАНЕ

6. V – 6. XI 2015.

(15/208656)

СТАНА
Увек си присутна у нашим срцима и мислима.
Волимо те.

ЗОРАН
КОЛАРИК

СТАНА

(61/208791)

МИЛИШИЋ
Нека сећања никад не
бледе.
Унук СЛОБОДАН
с породицом

Заувек остајеш у нашим
срцима.
Син САВО с породицом

(87/108885)

(88/208887)

СЕЋАЊЕ

ПЕТРОНИЈЕ
ЂОРЂИЈЕВСКИ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

МАРТИНОСКИ

Успомену на тебе чува
СВЕТЛАНА.

Драги деда, много нам
недостајеш.
Твоји унуци АНЂЕЛА,
ЈУЛИЈА, МИЛИЈАНА,
МИХАЈЛО и НИКОЛА

(13/208650)

(60/208791)

2005–2015.

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

ПЕТАР

МИЈО БОСАНАЦ
Твоја супруга СЕКА
(70/208808)

Четвртак, 5. новембар 2015.
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СЕЋАЊЕ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 7. новембра, у 11 сати, на Старом православном гробљу, давати шестомесечни помен
нашој драгој

ОСТОЈА РАДУЛОВИЋ
7. XI 2007 – 7. XI 2015.

МИРЈАНИ РАДОСАВЉЕВИЋ
Миро, у мислима си увек с нама.

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Твоја породица
Супруга, син и ћерка

(1/208618)

У суботу, 7. новембра, у 11 сати, на Новом
православном гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

(5/4634)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
на наше покојне родитеље

НОВАКОВИЋ

МИЛИЦИ ПЕТРОВ БЕБИ

ДУШАН ЈЕЛАЧА
2009–2015.

СТОЈАН

МЕЛАНИЈА

1900–1960.
1913–1995.
7. новембра 2015. навршава се 55 и 20 година од њихове смрти. Тога дана посетићемо гроб и положити цвеће.
(6/208625)

Чувамо те од заборава. Сећања на тебе не бледе.
Твоји најмилији: супруга ЈЕЛКА и синови
МИОДРАГ и ЂОРЂЕ с породицама

Успомену на њу увек ће чувати породица
ПЕТРОВ.
(12/208644)

(20/208672)

11. новембра 2015, у 10.30, даваћемо десетогодишњи помен нашем драгом

РАНКУ МИЛОШЕВИЋУ

Шестомесечни
нашој

помен

МИРЈАНИ

2005–2015.

РАДОСАВЉЕВИЋ

9. новембра навршавају се две године од смрти
наше драге и незаборављене супруге, мајке, свекрве и баке

СЛОБОДАНКЕ ВЛАЈКОВИЋ
8. XI 1943 – 2013.

Сећање на драге родитеље

МАЉКОВИЋ

МАРКО

МИЛИЦА

1922–1993.

1925–1985.

Поносни и срећни што смо те имали, а тужни
што смо те изгубили и даље чувамо успомену на
тебе.
Супруга СЛОБОДАНКА с децом

Никад те неће
заборавити мама
МАРИЈА
и брат НЕНАД.

Твоји: супруг СЕКУЛА, син ПРЕДРАГ, снаха
МАРИЈАНА, унука ИСКРА и унук ОГЊЕН

С љубављу и поштовањем ваши најмилији

(19/208670)

(97/208920)

(44/208743)

(43/208741)

IN MEMORIAM

СЕЋАЊЕ

ВИДОСАВА

БОРКО

ДОКИЋ

АТАНАСОВСКИ

Двадесет четири године
су прошле.
Твоји најмилији

ЂУРКОВИЋ

5. XI 2011 – 5. XI 2015.

Прошло је четрдесет
дана од смрти

Шестомесечни
нашој

помен

Шестомесечни помен

Прошло је четрдесет
најтужнијих дана у нашим животима, мили
наш

БАНЕ ЈАНКОВ

11. XI 2005 – 11. XI 2015.
Успомену на тебе
чувају ДАНИЛО
и ДРАГАН.

Породица
АТАНАСОВСКИ

(46/208754)

(56/208785)

(10/208639)

У недељу, 8. новембра
2015, на гробљу у Јабуци, даваћемо годишњи
помен нашем драгом
сину

ВЛАДИМИРА

МАРИЈИ

ДРАГАНУ

ЛУКИЋА

УРШИЧИЋ

УРШИЧИЋУ

РАДЕ ГЛУМАЦ

С љубављу
и поштовањем
породице
ВИЛОТИЋ и ТОШИЋ

13. V 2015 – 13. XI 2015.
Супруг СЛОБОДАН
и синови ИВАН
и БОЈАН с породицом

од брата СЛОБОДАНА
са синовима.

Тугују: ИРЕНА,
ИВИЦА, РАТКО,
ЗЛАТКО, МАЈА
и ЈАДРАНКА

(14/208652)

(8/208631)

(9/208631)

(58/208789)

11. новембра навршава
се година без нашег

СЕЋАЊЕ

Прошле су две године
туге

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР
МАРКОВИЋ

ЦВЕТАН

ЗОРАНУ
ЗОРАН

ЗОРАН

ПЕТКОВСКИ

ПЕТКОВСКИ

1960–2014.
Навршава се годину дана откад ниси с нама. У
нашим срцима си заувек.
Тетка ДАНКА

1960–2014.
Време пролази, а ти си
заувек у нашим срцима.
Сестра МАЦА
с породицом

(4/208623)

(3/208623)

ПЕТКОВСКОМ
1960–2014.
С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.
Недостајеш нам пуно.

ВАСА
ПЕТРОВ

Неутешни мајка ДАРА
и отац ДАНИЛО

Твоји: супруга ЈЕЛИЦА,
синови ЖЕЉКО
и ВЛАДИМИР
с породицама
и сестра РУЖИЦА

(2/208623)

(39/208729)

СРЕТЕН
ХРЊЕЗ

Oжалошћени: мајка
КОВИЉКА и сестра
ЈЕЛИЦА с породицом

2013–2015.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.
Твоји: супруга, ћерке,
унук и унука

(31/208698)

(18/208668)

8. XI 1991 – 8. XI 2015.

СТАНОЈКОВИЋ
7. XI 2001 – 7. XI 2015.

Супруга САВА с децом
(7/208627)
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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

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

Добили ћерку
1. октобра: Амелиу – Татјана Пешић и Небојша Лазић; 2. октобра: Лену – Маја и
Вања Јереминов; 6. октобра: Андреу – Љиљана и Виктор Бањаш; 7. октобра: Милу – Марина Ђорђевић и Маријан Марјановић; 8. октобра: Меланију – Клара и
Славиша Милошевић, Олгу – Александра Вељковић и Љубомир Бркић; 9. октобра:
Бојану – Ксенија и Бојан Николић; 10. октобра: Елену – Марија и Горан Илић; 12.
октобра: Петру – Наташа и Срба Салчевић, Николину – Марија Бихлер и Милан Антић; 13. октобра: Софију – Благица и Витомир Спасић; 14. октбора: Милену – Јована и Ненад Томић; 17. октобра: Виолету – Драгана и Србимир Керановић; 18.
октобра: Андреу – Марија и Јан Дишпитер; 20. октобра: Срну – Соња и Братислав
Дреновац, Монику – Андријана и Никола Мишић; 22. октобра: Николину – Слађана Тинковић и Зоран Маринковић.

Добили сина
28. септембра: Јосипа – Брижита Ондрик; 30. септембра: Сергеја – Индира и Даворин Врбовић; 3. октобра: Мариа – Ана Ондрик; 7. октобра: Далибора – Милена
Брошчињанц и Давид Стевић, Новака – Ивана Путник Русован и Ненад Русован; 9.
октобра: Вука – Сандра и Никола Цветковић, Јована – Јелена и Далибор Васиљевић; 12. октобра: Адријана – Сандра и Ленард Амбруш, 17. октобра: Алексу – Татјана Дукић и Дарко Раздољац.

22. октобра: Велизар Бранковић – 1927; 23. октобра: Лазар Кацијан – 1982, Боја Сташевић – 1938, Витомир Ерић – 1934, Лазар Стефановић – 1933, Фери Кираљ
– 1947; 24. октобра: Петер Варшањи – 1954, Ненад Росић – 1936, Бранка Ђуракић – 1940; 25. октобра: Радмила Бошњак – 1953, Лепосава Боднар – 1955, Бранка Милосављев – 1955, Адам Шошдеан – 1940; 26. октобра: Надка Миленкова –
1931, Марта Ђукић – 1928; 27. октобра: Милан Латиновић – 1926, Небих Рафши –
1943, Драгица Бјелопетровић – 1933, Драгомир Тришић – 1936, 28. октобра: Милена Туран – 1932, Гоца Скрчевски – 1937, Сретко Јовановић – 1922, Марија Штрбац – 1938; 29. октобра: Саша Трајановски – 1974.
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(23. 10 – 21. 11)
Код вас се све турбулентно мења, увек искрсне нови посао,
али и нови проблеми. Средите
све папиролошке проблеме, али
у складу са законом. Не трошите
се превише на друге, добро се
кратко памти.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Посао вам је релативно стаби-

Као да сте у неком полусну. По-

лан. Ако радите у војсци, полицији или фирмама повезаним с
њима, па чак и под уговором,
могући су унапређење, стални
посао или премештај на друго
радно место.

крените се, толико тога битног
пролази поред вас. Прихватите
помоћ која вам се нуди. Нико не
може сам, па ни ви. Речи су моћно оружје, али онда када су изговорене у право време.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Будити упорни и истрајни било
да се бавите приватним бизнисом, било да радите на неком одговорном месту. Ваша залагања
и рад неће остати непримећени,
а могу се финансијски исплатити.

Једна ужурбана седмица је пред
вама. Чекају вас пословни састанци у вези с потписивањем
неке врсте уговора са странцима, изненадни пут, али и љубавне варнице, уз много излазака и
помало љубоморе.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

ваш став и ваша крутост могу довести до прекида односа. Знате
да закомпликујете и зато сада
нађите начин да средите све, па
пакујте кофере.

Финансије се поправљају, не
онако како бисте желели, али је
период стабилан. На путу сте да
се заљубите у некога кога већ
дуго знате, можда у пријатеља.
Помало сте уплашени, али и то
вам сада прија.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

2
3
4

Упорност јесте врлина, али не
треба претеривати. Породица и
партнер су већ уморни од ваше
потребе да све доведете у савршен склад. Помало сте претерали.
Трошите више него што имате.

5
6

ИСПУЊАЉКА

7

МАГИЧНИ ЛИК 7 х 9
Речи су састављене од следећих слогова: БИ, БО, ДА, ДА, ЖА,
НИ, НИ, НИН, ЊЕ, О, ПА, ПА, ПРЕ, ПРО, РА, РА, РА, РИ, РИ,
СЕ, СТА, ТА, ТИ, ТИ, ТО, ТОР, ЦА, ЦА, ЧАР.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. животиње грабљивци (лат.), 2.
справа за механичко раздвајање измешаних материја, 3. издвајати бирајући између више јединки, 4. житељ француске престонице, 5. штићеница, 6. биолог који проучава биљни свет, 7.
течење кроз неки крај, протицај.
1
2
3
4
5
6
7

2

1
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Када решите да се опустите, често и претерате. Некако ћете сањати отворених очију ове седмице, па ће многе битне ствари само проћи поред вас. Могући су
тужна вест из породице и краћи
пут.

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну занимљиву изреку о љубави.

-ШИ.

-БАВ

О-

-ШКА-

ЖЕ-

-ЧИ,

МУ-

-НА

У-

У

ЉУ-

У-

-ЗИ

КОД

-РА-

КОД

А

-ЦА

У

-ЛА-

АНАГРАМ
ПОЧЕТАК ГОЊЕЊА (M = В)

5
6
7

ПРВИ ЧИН, A ИМА КРАЈ
РЕШЕЊА – Укрштеница: пространост, раса, анорак, Ида, едитура,
ПО, „Унита”, ан, Иванова, ати, сакато, слон, иницијатива. Магични
штит 7 х 9: предатори, сепаратор, одабирати, Парижанин, стараница,
ботаничар, протицање. Анаграм: кривична пријава. Коњићев скок:
Код мушкараца љубав улази у очи, а код жена у уши. Испуњаљка:
маршалат, микрофон, холмијум, Мојковац, Видовдан, пирамида, Ливерпул (коначно решење: МИХОВИЛ ТОМАНДЛ).

У посебно обележеним пољима добићете име и презиме знаменитог панчевачког културног радника (на слици), који је задужио овај град својим радом у области библиотекарства, архивистике и историографије, посебно књигом „Историја Панчева”.

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

Средите односе у породици, јер

ВОДОРАВНО: 1. распрострањеност, 2. врста, сој – ескимска ветровка с
капуљачом, 3. име глумице Лупино – издање, едиција (лат.), 4. аутоознака Пожаревца – италијански лист, орган КПИ – иницијали поп-певачице Николић, 5. руска глумица (Светлана Андрејевна) – коњи
(песн.), 6. непотпуно, богаљасто – највећи копнени сисар, 7. почетни корак у нечему, подстицај.
УСПРАВНО: 1. оно што је у тексту придодато (мн.), 2. име писца Радована Белог Марковића („Лајковачка пруга”), 3. инсект сличан пчели –
новозеландско дрво за бродоградњу, 4. ауто-ознака Сенте – десна притока Уне, 5. ознака за тону – северноамерички медведићи, 6. име нашег
песника и приповедача Шајтинца, 7. име оперске певачице Мезетове –
први вокал, 8. „музичко слово” – ауто-ознака Старе Пазове, 9. место у
Нигерији – међутим, 10. град у Русији, 11. платно, текстил.

7

Бик

УМРЛИ

УКРШТЕНИЦА

6

Употребите сву своју дипломатију и успех неће изостати. На
путу сте да промените свој живот
набоље. Крајем седмице предстоји вам пут, можда и у иностранство. Искористите га да се
одморите.

здрављем, јер тело вам већ дуго
шаље јасне сигнале да се нешто
догађа. Преморени сте. Покушајте да схватите партнера без много приче.

Припрема: Момир Пауновић

1

(23. 9 – 22. 10)

Позабавите се мало својим

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

Речи су састављене од следећих слогова:
ВАЦ, ВЕР, ВИ, ДА, ДАН, ДОВ, ЈУМ, КО,
КРО, ЛАТ, ЛИ, МАР, МИ, МИ, МИ, МОЈ,
ПИ, ПУЛ, РА, ФОН, ХОЛ, ША.
ВОДОРАВНО: 1. звање и служба маршала,
2. уређај за појачавање звука, 3. хемијски
елемент из групе лантанида (симбол Но), 4.
град у Црној Гори, 5. празник који православци празнују 28. јуна, 6. геометријско тело, 7. град у Енглеској.

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Никад се нисте боље осећали.
Понекад сте склони ситним лажима и преварама којима убијате досаду, па вас то често доведе
у незгодну ситуацију. Могућ је
мањи новчани добитак.

ВЕНЧАНИ
24. октобра: Јадранка Мутавски и Милодраг Николић, Сузана Кормањош и Сава
Величковић, Ивана Лешњак и Саша Паланчан, Сека Вујичић и Драган Васовић, Соња Бошковић и Бранислав Милутиновић; 25. октобра: Сандра Меданчић и Горан
Ивановић, Милена Николић и Дарко Стојковић, Александра Доловачки и Сава Глишић; 29. октобра: Марија Ковачевић и Ненад Окука, Данијела Радуловић и Мирослав Мрђан, Божана Ристић и Милан Барт Зако.

Ован
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Четвртак, 5. новембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ОСНОВНА ШКОЛА „ВАСА ЖИВКОВИЋ” ПРИРЕДИЛА ТРИНАЕСТИ „ДАН БУНДЕВЕ”

МАРГИТА ОБОЈЕНА У „НАРАНЏАСТЕ” ДЕЧЈЕ ОСМЕХЕ
С обзиром на то да је Горњи
град, познатији као Маргита,
одувек важио за паорски део
Панчева, пре тринаест година
ученици и запослени у тамошњој школи „Васа Живковић” осмислили су догађај у
част завршетка пољских радова, који се одржава сваке
године средином октобра.
Као симбол манифестације
изабрана је бундева: ђаци се
маскирају у занимљиве костиме и дефилују улицама,
родитељи припремају укусне
пите од бундеве, а све то зачињено је пригодним садржајима.
Попут свих претходних, и
овогодишњи „Дан бундеве”,
који је приређен у четвртак,
29. октобра, изазвао је одушевљење многобројних ученика Основне школе „Васа
Живковић”, као и њихових
родитеља, рођака и других
грађана Горњег града, познатог паорског краја. Сви они
тим догађајем обележавају
завршетак сезоне пољопривредних радова.
Тог дана у преподневним
часовима шарена колона, сачињена од стотина ученика
нижих разреда поменуте
образовне установе, весело се
кретала Горњим градом, након чега су у школи и Месној
заједници одржани занимљиви програми.

директорке ОШ „Васа Живковић” Александре Мрдак, биће
искоришћен за уређење
школског дворишта.
У километарској поворци
су доминирали наранџасти
тонови. Смешиле су се многобројне бундевице, а иза њих
су се скривали малишани, који су се данима, уз малу помоћ својих родитеља и учитеља, припремали за највеселији дан у Маргити.
Након што су маскирани
ученици направили круг улицама Матије Гупца, Светог
Саве, Иве Курјачког и Димитрија Туцовића, неки од њих
су по бетону школског дворишта цртали мотиве с темом
бундева, а у холу школе је
приређен програм за децу из

вртића „Бубамара”, „Црвенкапа” и „Бајка”. Потом је у организацији учитељица четвртог
разреда одржана приредба, уз
поделу поклончића. Том приликом за најбоље костимиране и маскиране проглашени
су Уна Ковачевић (I-1), Матеја Џинић (I-2), Драгана Станковић (I-3), Уна Димковић
(IV-3), Петра Шуковез (III-2)
и Давид Ђурађевић Мрвош
(II-2), а најкреативније предмете од бундеве направили су
Милан Безбрадица и Драгана
Станковић (I-3), Снежана Гаћеша (III-2), Снежана Лазаревић (VI-2), Николета Котур

(VI-2), Лука Грујичић (V-4) и
Нина Софија Филипоски (IV-3).
Као и сваке године, родитељи
су умесили колаче и пите од
бундеве, за шта су добили захвалнице.
За то време је у Месној заједници трајао програм у којем су учествовали школски
хор и фолклорни ансамбл, као
и инструментални солисти –
Никола Стојинов (труба), Сара Павлов (флаута), Димитрије Павлов (фагот) и Богдан
Бабић (хармоника). Приређена је и продајна изложба ликовних радова, а део прикупљеног новца, према речима

Напослетку је у школи одржана и мини-журка, на којој
се већ причало о маскама за
следећи „Дан бундеве”.

ВЕСЕЛИ ДЕФИЛЕ
У колони која се
кретала
Горњим
градом било је много малих маца, куца, страшила, вештица... Наравно,
предњачиле су бундеве, у које су се,
поред осталих, маскирали Милица
Колар, Алек Хофман, Јана Плавшић, Лазар Бачкоња и Алекса Дабић; вештица је била Анђела Кнежевић, Огњен Атанацков је за ову прилику постао
страшило, а Ања Ђорђијевска ни мање ни више него – вампир.
Према речима учитељице одељења I-1 Гордане Јосимов,
свако је на себи морао имати нешто наранџасто.
У школском дворишту малишани су цртали на бетону, док
их је пажљиво надгледала Милена Калкан, учитељица одељења III-1, која се присетила да је дефиле некада био још издашнији, да је ишао све до центра града, као и да су у њему
учествовали и паори са својим коњима и запрегама. Покрај
ње су седели и многобројни родитељи који су дали свој допринос: Дијана Николин Гајић помогла је ћерки Јовани да се
маскира у мацу, а Марија Карањац из Војловице унуци Сањи Новаков да накратко постане мачак у чизмама.

У КАЧАРЕВУ ОДРЖАН ПЕТИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА И САТИРЕ

Кад жаока боде, уши отпадају

Фестивал хумора и сатире
„Жаока” први пут је трајао
два дана, а друго вече је одржано у реновираном простору
некадашњег Дома омладине,
који ће убудуће битно доприносити развоју културе у Качареву.
Професоров глобус
Првог дана, у петак, 30. октобра, у фокусу су била деца из
ОШ „Жарко Зрењанин”. За
њих је већ у поподневним сатима одржана радионица цртања, коју су водили карикатуриста Никола Драгаш и
стрип-цртач Борис Станић.
Након што су упућени у основе појединих уметничких
форми, малишани су се огледали у цртању карикатура.
Уз поменути двојац, радове
је оцењивао и академски сликар Марјан Мушкиња. Напослетку су се као најуспешније
показале девојчице – прва и
друга биле су Александра Ра-

дић и Милана Миљковић (обе
из VII-3), а трећа је била Николета Томовић (V-3).
Упоредо с тим ђаци су се
надметали у писању афоризама. Познати панчевачки списатељи Мића Николић и Зоран Т. Поповић за најбољи су
изабрали онај који је написао
Лука Глоговац (VIII-4), а гласио је „Није ни чудо што је
наш професор географије добио посао кад има толики глобус”. Друго место је заузео
Никола Стојановски.
Програм првог дана затворио је наступ афористичара за
децу Бојана Љубеновића и
Николе Милојевића, којима
се придружио и поменути Поповић, гост домаћин. Деци су
се нарочито допали: „Моја
прогноза пред писмени из математике је – из кеца у кец”;

„Играли смо ћораве баке. Сакрили смо баки наочари”;
„Мој Џеки не воли да се купа.
Није он морски пас.”
Један глас...
Наредног дана на ред су дошли одрасли. Наступио је
крем српске кратке сатиричке
форме, а приређена је изложба
карикатура Душана Гађанског
под називом „Весело перо”.
Те вечери је отворен „свеже” реконструисан простор
познат као Дом омладине, који треба да буде стециште окупљања младих и место за реализацију јавних програма, радионица, проби... Тим поводом су се многобројним гостима обратили Марко Радаковић, члан Градског већа задужен за омладину, и Марија
Јевић, директорка Дома

омладине, која је донедавно
руководила
качаревачком
културном установом. Она је
посебно захвалила заслужнима за довођење поменутог
објекта у функцију, пре свих
Месној заједници и директним извођачима радова.
А онда је почео главни догађај. Виспрене сатиричаре,
једног по једног, на духовит
начин је најављивао Миодраг
Стошић, стендапер и афористичар, који је и програм
отворио у таквом стилу: „Помаже Бог и Сулејман Величанствени”.
Смењивали су се аутори,
али и аплаузи и смех до суза.
Тако је Нинус Несторовић из
Новог Сада, поред осталог,
прочитао: „С психијатријског
лечења вратио сам се као потпуно нов човек. Ушао сам као
дворска луда, а вратио се као
Наполеон” и „Само на муци се

познају јунаци, после тога тешко их је идентификовати”.
С друге стране, београдски
психијатар Слободан Симић рекао је: „У скупштину свако може да уђе. То је јавна кућа”, као
и да смо „демократски принцип
– један човек, један глас – довели до савршенства: слушамо само глас једног човека”.
Љубав из мржње
Афористичар, уједно и народни посланик Александар Чотрић, што је и логично, бавио
се политичком свакодневицом – „Лако је изабрати између два зла. Али снађите се на
бирачком месту” и „Кад видим ко је први, јасно ми је зашто смо последњи”.
Професор математике из
Угљевика Јово Николић учинио
је да овај фестивал поново завреди интернационални предзнак. Публика га је посебно наградила овацијама за следеће
ФОТО: А. СТОјКОВИћ

Једноставно и духовито, ма,
убојито попут вербалне сабље!
Тако се укратко могу описати
сажете мисли наших најпопуларнијих афористичара који су
прошлог викенда у Качареву на
„ситне комаде” сецкали аномаличне појаве у нашем друштву.
Пети фестивал хумора и сатире под називом „Жаока” задовољио је све укусе и тиме се
сврстао у ред малобројних
манифестација оваквог типа,
не само у земљи већ и у ширем региону.

досетке: „Плата може да се потроши за три дана. Ако се мало
развуче” и „Није се оженио из
љубави, него из мржње: мрзело
га је да кува, пере, пегла...”
Аутор чувене рубрике „Вечерњих новости” под називом
ТРН („Такорећи незванично”)
Бојан Љубеновић није имао
пардона – „Испред Народне
скупштине стоје коњи, јер поштујемо старо правило – што
у излогу, то и у радњи”, „Баба
и деда су ми Срби; мајка и
отац су ми Срби, а и ја сам Србин. Велика је то породична
трагедија.”
Право да закључи овај сегмент сасвим заслужено добио
је Зоран Т. Поповић, који је
уједно и селектор фестивала.
Вреди издвојити само неке од
његових „бисера”: „Ја сам њега
каменом, а он мене није хлебом. Видите како су се људи искварили” и „Срео сам свог професора после тридесет година.
Препознао сам га по капуту!”
Бриљантно вече је надградио глумац Јован Поповић
маестралном изведбом двају
драмских комада из „Писма
из Србије”, које је написао поменути Бојан Љубеновић, да
би све то зачинио мини-концерт трија Невене Рачић...

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ТРИЈУМФАЛАН ВИКЕНД
Динамо „испрашио”
Колубару
ЖРК Панчево боље
од Пролетера

МЕЂУШКОЛСКИ ТУРНИР У БАДМИНТОНУ

ОДЛИЧНИ ПАНЧЕВАЧКИ ЂАЦИ
Зрењанин је прошлог викенда био домаћин међушколског турнира у бадминтону на коме се надметало
око 60 дечака и девојчица из
30 школа из шест српских
градова. Одличне резултате
на том надметању остварили
су и наши суграђани.
У конкуренцији ученика
трећих и четвртих разреда
Михајло Виг (ОШ „Исидора
Секулић”) освојио је златну
медаљу, док се Вања Бокан
из исте школе окитио бронзом. Сјајне су биле и девојчице из „Исидорине”. Марија Самарџија је освојила
златну, а Катарина Виг сребрну медаљу. Нађа Поповић
(ОШ „Свети Сава”) окитила

се бронзаним одличјем. У
надметању ђака петих и шестих разреда Вељко Цуканић
(ОШ „Бранко Радичевић”)
освојио је најсјајније одличје, док се Никола Борка (ОШ
„Јован Јовановић Змај”)
окитио сребром, а Виктор
Бурјан (ОШ „Братство и јединство”) бронзом. Луна Поповић (ОШ „Свети Сава”) зарадила је сребрну медаљу, а
Ива Вранић (ОШ „Јован Јовановић Змај”) бронзану.
Код најстаријих основаца, када су панчевачки ученици у питању, најуспешнији је био Стефан Мијатовић (ОШ „Васа Живковић”), који је освојио најсјајније одличје.

Панчевачки „жуто-црни” опет
су на победничком колосеку.
Момци које с клупе предводи
тренер Иван Петковић у великом стилу су савладали Колубару из Лазаревца с 37:24, па
после седмог кола Супер Б
лиге заузимају четврто место
на табели, са осам бодова.
Пред око 400 љубитеља
игре с „лепљивом лоптом” у
Хали спортова на Стрелишту
рукометаши Динама су фуриозном игром „испрашили” госте с тринаест голова разлике.
Иако се очекивао неизвеснији
дуел, јер је Колубара искусна
и врло добра екипа, Бранко
Радановић и његови саиграчи
су меч претворили у „успаванку”, с обзиром на то да је у
13. минуту на семафору писало 10:4, а 180 секунди пре истека првог полувремена било
је и 20:9 за Динамо.
Како су играли у првом полувремену, Панчевци су наставили и у другом. Гостима

Мрежу Колубаре су решетали
Миљан Буњевчевић (девет голова), Миломир Радовановић
(седам) и Стефан Шапоњић
(пет), а бриљирали су и голмани – Никола Радовановић у
првом и Никола Митановски,
који је одбранио три седмерца, у другом полувремену.

није остављен ни грам наде да
могу бар покушати да начине
изненађење. Одбрана Динама
била је чврста као гранит, а
напад течан, брз и ефикасан.

– Очекивао сам већи отпор
од искусне екипе Колубаре,
али с обзиром на то да моји
момци одлично тренирају и да
су у доброј форми, веровао сам

У БИЈЕЉИНИ ОДРЖАН ТУРНИР У ТЕКВОНДУ

СЈАЈНИ МИЛЕНКОВИ БОРЦИ

У Бијељини је прошлог викенда одржан међународни
турнир у теквонду, на коме
је учествовало 500 бораца из
седам земаља, а сјајне резултате су остварили и такмичари из нашега града.
Златне медаље су освојили: Милица Неделковски,
Миња Бојовић, Лара Бокун и
Александар Батало. Сребром
се окитио Растко Достанић, а
бронзе су заслужили Милица
Гајић и Лука Бабић. Тренер
Миленко Несторов, који је
предводио екипу, нагласио је
да овај успех није случајан и

да је резултат напорног рада
и добро одрађених базичних
припрема. Панчевци су недавно учествовали и на Првенству Војводине, на којем
су се представили са двадесет једним борцем, а имали
су чак 14 финалних борби.
Освојили су девет златних,
пет сребрних и пет бронзаних
медаља.
Следећег викенда Милица
Неделковски и Александар
Батало путују у Хрватску на
турнир Г1 класе, који ће бити бодован за светску ранг-листу.

КУП РАКОВИЦЕ

СРЂАНУ ЗЛАТО

Прошлог викенда у Београду
је одржан међународни карате турнир под називом
„Куп Раковице”. У конкуренцији од 520 бораца, одличне
резултате остварили су и

чланови КК-а Младост из
нашега града.
Срђан Јокић је освојио најсјајније одличје, Јована Новаков се окитила сребром, а
бронзе су зарадили: Бојан Векецки, Тибор Мичик, Јована
Новаков, Анђелина Јаредић
Страну припремио и Јана Којчић. Иако су остаАлександар ли без трофеја, запажен наЖивковић ступ имали су и Филип Секулић и Анђелина Јаредић.

у тријумф. Имали смо прави
приступ утакмици, још једном
смо показали да имамо најбољу одбрану у лиги, а овог пута
је и напад био перфектан. Јако
сам задовољан и надам се да
ћемо наставити овако – рекао
је Иван Петковић, шеф стручног штаба Динама.
Већ у четвртак, 5. новембра, рукометаши Динама
путују у Ваљево, где ће одиграти заостали сусрет из првог кола против домаћег
Металца.
Девојке које наступају за
ЖРК Панчево још једном су
обрадовале своје навијаче.
Оне су прошлог викенда „везале” другу победу у шампионату Супер Б лиге, па сада
много мирније могу очекивати предстојећа искушења. После Радничког у Свилајнцу
овог пута је у Хали спортова
на Стрелишту пао Пролетер
из Зрењанина. Панчевке су
победиле с 31:29.
Девојке које предводи тренер Игор Шуловић у првом
полувремену су биле у константном вођству, не дозвољавајући ривалкама да ухвате прави ритам. Пролетер је
предводила феноменална
Дијана Четић, али је и наш

клуб имао свог хероја у тим
моментима – сјајну Сању Павловић на голу, која је поред
бравурозних интервенција
успела да „скине” и три пенала. У новој победи ЖРК-а
Панчево посебно су се истакле Маја Радојчин и Светлана Ничевски, које су по девет
пута савладале голмана Пролетера, али сјајну партију су
приказале и Марија Милићевић, Ивана Новаков (обе
по четири гола), као и Ивана
Танелов, Невена Станишковић и Мила Беадер.
– Заслужено смо победили,
али није било лако. Немамо
довољно играчица у ротацији,
па је седам девојака изнело
овај дуел. Све оно што смо радили на тренинзима, а што
нам у претходним мечевима
није полазило за руком, овог
пута се исплатило. Девојке су
„гинуле” за сваку лопту, биле
су пуне позитивне енергије и
жеље за победом. Због тога су
и успеле – рекао је Игор Шуловић, први тренер ЖРК-а
Панчево.
Тим из нашега града сада
има пет бодова, а идућег викенда ће гостовати у Пироту,
где ће укрстити копља са
истоименим противником.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” ПРОШЕТАЛЕ КРОЗ КРАГУЈЕВАЦ
Први тријумф ЖОК-а
Динамо
Борац изгубио од
Спартака
Захуктава се трка за бодове у
одбојкашкој Суперлиги наше
земље. Као и сваке године,
елитно такмичење у Србији
изазива велико интересовање
поклоника спорта, а учесници
у њему својски се труде да постигну што боље резултате.
Прошлог викенда је одиграно
треће коло, а после два почетна пораза панчевачке „лавице” су на програму имале гостовање у Крагујевцу. Девојке
које с клупе предводи тренер
Александар Владисављев успеле су да поврате самопоуздање и освоје прве бодове у
шампионату: Крагуј–Динамо
0:3, по сетовима: 21:25, 20:25
и 10:25.
Јелена Лазић и њене саиграчице су доминирале током
целог сусрета и испоштовале
су све договоре из свлачионице, па су за нешто више од сат
времена стигле до убедљиве
победе и „скока” на шесто место на првенственој табели.
Бриљирала је Александра
Петровић, која је у блоку била
готово непрелазна, а њој уз раме биле су Јелена Лазић, Ни-

на Коцић и Николина Ашћерић. Запажен наступ су имале
и Катарина Симић, Тијана
Стојковић, али и све остале
девојке које су добиле своју
шансу и дале значајан допринос првој овосезонској победи. Резултати сетова довољно
говоре о надмоћи Динама, а
сву снагу Панчевке су посебно
исказале у трећем делу утакмице, када су ривалкама дозволиле да освоје само десет
поена.
„Лавице” идућег викенда
играју пред својим навијачима. У Халу спортова на Стрелишту долази Црвена звезда,
апсолутни фаворит, али и

Старчевци повели, па стали
„мамац” за публику. Дакле,
пред нама је још један спортски празник...
Треће коло је одиграно и у
Првој лиги. Одбојкаши старчевачког Борца су на свом терену изгубили од Спартака из
Суботице с 1:3, по сетовима:
25:17, 23:25, 18:25 и 21:25.
То је био други пораз момака које предводи тренер Драгољуб Стојановић, иако су одлично започели меч. После
првог сета нико није помислио да ће Суботичани тако
лако однети бодове из Панчева. Други део сусрета је протекао у неизвесној игри, али су
гости у финишу имали више

концентрације. Од тог момента на терену је постојао само
један тим – онај из Суботице.
Борац је деловао безвољно и
опуштено. С таквим односом
према игри резултат није ни
могао да се преокрене.
У трећем колу Друге лиге
група „Север” Одбојка 013 је
на свом терену изгубила од
Омладинца из Нових Бановаца с 1:3. Био је то добар одбојкашки дуел, а победу је извојевао искуснији тим, који у
својим редовима има чак четири плаћене играчице.
Наредног викенда Панчевке путују у Руму, на мегдан са
истоименим ривалом.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„АКАДЕМЦИМА”
НОВА ОДЛИЧЈА
Чланови ЏК-а „Академија Јочић” из Старчева постигли су
одличне резултате на свим
такмичењима на којима су
учествовали прошлог месеца.
На турниру у Беочину, у категорији старијих пионира,
Лазар Стојановић је одлич-

ним бацањима стигао до финала, у којем је освојио сребрну медаљу.
Мали старчевачки борци су
били одлични и на такмичењу
у Руми. Сребрна одличја су
зарадили Владимир Стојановић и Петар Стојић.
Прошлог викенда је одржано надметање у Сремској Митровици, а овог пута су одличне биле девојчице „Академије
Јочић”. Посебно се истакла
Дуња Јочић, која је освојила
златну и сребрну медаљу. Нина Николић се окитила сребром, а Ања Матић је зарадила бронзано одличје.

ЧЕТИРИ ТРОФЕЈА
ЗА ЏК ПАНЧЕВО
Најмлађи такмичари ЏК-а
Панчево су прошлог викенда
учествовали на међународном
турниру у Сарајеву, где су постигли изванредне резултате.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

БОРАЦ ОДНЕО БОДОВЕ
Чачани у мечу
против Тамиша
потврдили улогу
фаворита
Крис-крос изгубио,
Динамо убедљив
После две победе у низу кошаркаши Тамиша доживели
су пораз у шестом колу КЛСа. Они су у Панчеву прошлог
петка изгубили од Борца из
Чачка са 48:61, по четвртинама: 12:12, 13:20, 13:13 и
10:16. Сусрет у Хали спортова
на Стрелишту пратило је око
400 гледалаца.
Гости су оправдали улогу фаворита у овом мечу. Чачани
имају неколико веома квалитетних кошаркаша, а предводе
их Јоровић и Радоњић, мада
треба рећи да је одлично играо
и бивши играч Тамиша – Станојевић. Изабраници Бојана Јовичића су нервозно ушли у
меч, јер су пред својом публиком желели да оставе добар
утисак и изненаде ривала. Током уводне четвртине држали
су резултатску неизвесност, али
је Борац право лице показао до
полувремена, када је стекао
предност од осам поена. После
одмора домаћин је још једном
ушао у прави ритам, али су
проблеми настали у завршној
деоници, када је Панчевцима
мало тога полазило за руком.
Овог пута Бранко Јоровић
није био на висини задатка,
али су зато током читавог меча расположени за игру били
плејмејкер Радоњић, те Сте-

вановић, Мићовић и поменути Станојевић, који су највише допринели тријумфу Борца. Смиљанић је поново оставио најбољи утисак у редовима Тамиша. Постигао је 16
поена, а убацио је и две „тројке”. Бек Милошевић је нани-

миша, а главни недостатак се
највише осетио у нападу, јер
није било правих решења.
У Првој српској лиги на
програму су били мечеви шестог кола, у којем је Раднички
у Ковину савладао Крис-крос
са 61:50.

Овог викенда
зицера, па је пораз био неминован – рекао је Вук Станимировић, први тренер Крис-кроса.
Кошаркаши Динама су у
четвртом колу Друге српске
лиге победили Јадран са
90:60.

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Пирот: ПИРОТ–ПАНЧЕВО
мушкарци
Ваљево: МЕТАЛАЦ–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ВЛАДИМИРОВАЦ
субота, 19 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ниш: КОНСТАНТИН–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ОЏАЦИ
субота, 20.30
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ДИНАМО
Б. Н. Село: БНС–ДЕЧ
субота, 17 сати
Голубинци: ЈАДРАН–ЈЕДИНСТВО

Борац право лице показао већ до полувремена
зао 11 поена. Лепо је било видети и младог Илкића, који је
сасвим солидно обавио посао
у нападу, а постигао је и шест
поена. Ипак, трио из панчевачког тима није био довољан
за изненађење и победу Та-

– Домаћин се знатно појачао у односу на прошлу сезону, а наш млади тим се није
уклопио у критеријум суђења, који је домаћину дозволио чвршћу игру у одбрани.
Промашили смо велики број

Победа домаћих играча ниједног момента није доведена
у питање. И овог пута је тренер Ненад Раковац дао шансу
свим играчима и сви су се
уписали у листу стрелаца.
С. Дамјанов

Гости су овај дуел одиграли
у саставу: Јовичић, Ковач,
Благојевић, Сарић, Шалипуровић, Спасковски (Текијашки), Цвејић (Новаков), Гудан, Јовановић (Ђоковић), Чикић и Адвигов.
Дунав је од самог почетка
утакмице наметнуо свој стил
игре, на који, очигледно,
момци из нашега града нису
успели да одговоре. Домаћин
је повео већ у деветом минуту, што је умногоме отежало

посао Панчевцима. Морали
су да се отворе, да покушају
да стигну до изједначења, а
то је Дунаву стварало простор за нове шансе. Једну од
њих домаћи играчи су искористили већ у 27. минуту, па
је тада постало готово извесно да ће бодови остати у
Старим Бановцима. Ипак,
трачак наде за Железничар
појавио се у финишу првог
полувремена, када је Марио
Гудан смањио на 2:1, али то

је било све од Железничара у
овој утакмици.
У другом полувремену Дунав
је успео још два пута да савлада
голмана „дизелке” и тако оствари убедљиву победу од 4:1.
Панчевци су и даље на дванаестом месту на табели, имају исто толико бодова, а идућег викенда им предстоји тежак посао, јер ће на СЦ-у
„Младост” гостовати тренутни
лидер шампионата – екипа
Оџака.
А. Ж.

ШАХОВСКИ КУТАК
Hassberg

и мали културно-уметнички
програм, у којем ће учествовати малишани из КУД-а
„Станко Пауновић”.
– Захвалио бих већнику за
спорт Александру Фаркашу и
директору ЈКП-а „Младост”
Милану Станишићу на указаном поверењу, а ми ћемо се
потрудити да достојно репрезентујемо наш град – рекао је
Миодраг Гачић, „алфа и омега” ФК-а „Воја Гачић”.
Такмичење у Хали спортова
на Стрелишту почиње у 10 сати.
А. Ж.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сe3)
Избор Р. Радојевић

Чланови ПК-а Динамо учествовали су на познатом меморијалном митингу „Анте Ламбаша”,
одржаном у суботу, 31. октобра.
У конкуренцији чак 463 такмичара из двадесет једног клуба из
земље и иностранства Вања
Грујић је освојила златне медаље на 50 и 100 метара леђно.

Истовремено, у Новом Саду
је одржан митинг „Полетарац”.
За Динамо је пливало 27 такмичара, које су предводили спортски учитељи Биљана Шондић и
Живко Паранос. На том такмичењу је учествовало 370 такмичара из 27 клубова, а Панчевци
су освојили девет медаља.

Петар Ранковић је тријумфовао на 50 и 100 м леђно.
Катарина Белић је прва стигла на циљ у трци на 100 м мешовито, а била је друга на 100
м краул. Стефан Стојанов се у
Новом Саду окитио са два одличја, и то после трка на 50 и
100 м прсно. Још једно друго

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ОЏАЦИ
недеља, 13 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Омољица: МЛАДОСТ – ПАРТИЗАН (У)
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ДИНАМО 1945
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – МЛАДОСТ (В)
Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Крагујевац: КРАГУЈ–ДИНАМО

0:3

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СПАРТАК

1:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ОМЛАДИНАЦ

1:3

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ПРОЛЕТЕР
мушкарци
Панчево: ДИНАМО–КОЛУБАРА

ФУДБАЛСКИ ТУРНИР ЗА ДЕЧАКЕ
ФК „Воја Гачић”, у сарадњи с
ресором за спорт нашега града,
у недељу, 8. новембра, приредиће турнир за дечаке који су
рођени 2008. године. Такмичење ће бити одржано у Хали
спортова на Стрелишту, а поред домаћег клуба, надметаће
се и Бијељина, Арена, Фортуна, Банат из Вршца, Бамби из
Зрењанина, Колубара из Лазаревца, ковинска Колонија, С.
Паланка, Пресинг из Пожаревца, Обреновац и Врчин.
Организатор је за све учеснике и посетиоце припремио

Фудбал

Прошлонедељни
резултати

У НЕДЕЉУ, 8. НОВЕМБРА

Златне медаље су освојили
Михајло Вуковић, Лазар Ваневски и Александар Лупулов, а Немања Нишић се окитио бронзаним одличјем.
Треба напоменути да су котизацију за такмичење и путне трошкове до Сарајева сносили родитељи малишана,
јер клуб није имао довољно
новца.

ПРВА ЛИГА
Ваљево: ВА 014 – БОРАЦ

Рукомет

ДУНАВ ПРЕЈАК ЗА ЖЕЛЕЗНИЧАР
Утакмицама дванаестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Српској лиги група „Војводина”. Фудбалери панчевачког Железничара су гостовали
у Старим Бановцима, где су од
домаћег Дунава изгубили са
4:1.

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 18 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Рума: РУМА – ОДБОЈКА 013

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

Марио Гудан
постигао почасни
погодак

Одбојка

место припало је нашој младој суграђанки Душици Стојановић, после 200 м прсно, а
ниску медаља за клуб из нашега града допунио је Страхиња Шондић. Он је био први на
50 м леђно, а трећи на дупло
дужој деоници.
С. Д.

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Инђија: ИНЂИЈА–ЈАБУКА

31:29
37:24

33:30

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ

48:61

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – КРИС КРОС

61:50

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈАДРАН
Шимановци: ПИНК–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН

90:60
77:76
84:89

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Бановци: ДУНАВ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

4:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–БОРАЦ
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈУГОСЛАВИЈА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈЕДИНСТВО
Панчево: ДИНАМО 1945 – МЛАДОСТ (О)

0:0
2:1
4:1
1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Баваниште: БСК–БУДУЋНОСТ
Долово: ДОЛОВО–СТРЕЛА

1:3
3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–ГЛОГОЊ
Панчево: „МИКА АНТИЋ” – УНИРЕА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПОЛЕТ

0:2
1:5
4:1
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ВЕЛИКИ УСПЕСИ АЕРО-КЛУБА УТВА

МАРКО МАРАВИЋ ВИЦЕШАМПИОН ДРЖАВЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Фантастични Милан
Павлов опет хара
Државни шампионат у ултралаком летењу, који је одржан на смедеревском
аеродрому, и ове године је окупио врхунске мајсторе тог спорта.
У категорији моторних змајева, у
конкуренцији дванаест пилота, наш суграђанин Марко Маравић, члан АК-а
Утва, освојио је сребрну медаљу.
Такмичење у слетању моторним
змајем одвијало се у две дисциплине –
с моторним погоном и без њега. Најбољи у коришћењу мотора у току слетања био је Војислав Ђукић, док се на
друго место, с веома малим бодовним
заостатком, пласирао Марко Маравић, а треће место је заузео домаћи
такмичар Горан Спасић.
– Првенствено желим да честитам
организаторима из АК-а Смедерево и
Ваздухопловном савезу Србије што су
се потрудили да ово такмичење буде

Панчево на прузи
организовано на високом нивоу. Штета што је јачи ветар отежавао услове,
али успели смо да окончамо надметање без проблема – рекао је Марко Маравић, вицешампион Србије у моторном змајарству.
На моделарском полигону „Арадац”
код Зрењанина одржано је такмичење
савезног ранга, под називом „Винг
куп”, на којем се надметало двадесетак
учесника у четири категорије. Добра
организација и коректно суђење допринели су одличним резултатима...
Ветеран у категорији моторних модела Ф1Ц Милан Павлов из АК-а Утва
освојио је златну медаљу, с максималним бројем бодова. После двогодишње
паузе Милан се вратио на моделарска
такмичења и показао да у овом спорту
године нису препрека. У својој каријери дугој 54 године овај панчевачки ваздухопловац, као члан репрезентације
Југославије, освојио је четири медаље
на европским првенствима, чак 12
златних одличја на државним шампионатима, али и много других трофеја

Тамо преко Дунава, они имају Београд на води.
А ми овде имамо Панчево на прузи.
Они тамо су тек почели да га граде.
А ми га овде правимо већ сто година.
О оном њиховом сви причају, а ово наше нико не зарезује.

на међународним и домаћим такмичењима. Поред ових резултата, Павлов се доказао као тренер и селектор
младе репрезентације Југославије у
овом спорту. Под његовим надзором
Иван Колић је освојио титуле европског и светског првака, а био је и победник Светског купа.
А. Живковић

Руси на прузи
„НОЋ ВЕШТИЦА” У ПАНЧЕВУ

Један од наших најчувенијих пружних прелаза налази се у Козарачкој улици.
Истина, прилично је непрегледан, али је зато асфалт мало рупичаст.
Тачно је да има и полубранике, али зато с најсигурнијим, ручним механизмом.
И баш је добро што је на међународној прузи.
На којој нови руски возови могу да шибају као авиони.

УТВАРЕ ЗАПОСЕЛЕ ГРАД
Један пагански обичај који потиче из
времена келтских племена из године
у годину добија све више значаја и на
овим просторима.
Ради се, наравно, о Ноћи вештица,
када се многи, углавном млади, маскирају у вештице, вампире, утваре и
друге јунаке хорор прича. Тада на
сваком кораку вребају сабласне лампе од бундева, које су и симбол овог
мистичног и помало застрашујућег
празника.
Поменути обичај временом је прерастао просторе на којима се најпре
славио (Ирска, потом и Америка), па
сада представља одличан повод за забаву и на многим другим меридијанима.

Без обзира на то што је у нескладу са
овдашњом традицијом, „Ноћ вештица”
се добро примила и у нашем окружењу. Највише јој се радују угоститељи,
будући да је атмосфера „питка” малтене попут новогодишње, чему највише
доприносе „ужасавајуће” маске.
И Панчево је прошле суботе, 31. октобра, било поприште ликова из филмова страве и ужаса. Разни вампири,
вештице, слепи мишеви и други „наказни” ликови размилели су се по улицама у намери да стигну до клубова у којима се обележавао овај празник.
Провод је био загарантован, а екипа
„Панчевца” навирила је у неколико локала...
Ј. Ф.

Рулет на прузи
Сви који возе према Кудељарцу целом свету могу да се хвале.
Они немају један пружни прелаз, већ одмах два – један за
другим.
И стопа преживљавања је овде невероватно висока.
Зато је руски рулет за њих дечја игра.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Ања Ковачевић,
средњошколка:
– Овог викенда идем
код тате у Београд. Ако
остане овако лепо време, возићу тротинет и
ролшуе. Неизоставно је
и виђење с драгим
особама.

Михаило
Марјановић,
гимназијалац:
– Све зависи од времена. Уколико преко дана
у суботу и недељу буде
сунца, а време нешто
топлије, онда је фудбалица обавезна. Наћи ће
се времена и за шетњу
по тамишком кеју.

Софија Паскоски,
свира трубу:
– У суботу и у недељу
одлазим на пробе, јер
ми у понедељак предстоји велики концерт у
Народном позоришту у
Београду. Тако ће цео
викенд бити посвећен
томе.
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