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ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Економија

ДЕЛА ИЗ ФОНДА ПАНЧЕВАЧКОГ МУЗЕЈА ИЗЛОЖЕНА У „ДОМУ ЈЕВРЕМА ГРУЈИЋА”

ПРЕДИЋЕВЕ СЛИКЕ ПРЕД БЕОГРАЂАНИМА
Поставку отворио
министар културе
Владан Вукосављевић

У „Дому Јеврема Грујића” у уторак, 4.
октобра, отворена је изложба „Још један поглед на Уроша Предића” – избор
дела из фонда Народног музеја Панчево. Приредио ју је Димитрије Јованов,
кустос историчар уметности панчевачког музеја. Изложбу је отворио Владан
Вукосављевић, министар културе и информисања, који је том приликом рекао да осим Народног музеја у Београду нема бољег места од „Дома Јеврема
Грујића” за овакву изложбу.
– Урош Предић је својим особеностима и одликама био посебан израз
духа и времена у коме је рођен и у
коме је обитавао. Његов сликарски
таленат, његова перфекција у изради, његов посебни академски стил
рада, жанровске сцене и иконографије учинили су га заиста једним од
стубова храма који се зове српска
уметност и култура. Поред талента,
знања и умећа, Урош Предић је попут многих генијалних људи тог кова имао и друге карактеристике које

ФОТО АНДРЕА СТАНКОВИЋ

Изложена двадесет
четири дела највећег
српског сликара реализма

су га издвајале. Он је снагом своје
визије и талента успео да личности
из наше историје, или из наше романтичне историје, можда и праве,
то никада нећемо сазнати, пренесе у
душу и срца практично сваког Србина. Слике „Косовка Девојка”, „Херцеговачки збег” и друге постале су
архетипски симболи који су пренети
из колективне несвесности у колективну свесност. Тиме је он искорачио из света академизма, из света
пуке уметности, у свет симбола, у
свет националне освешћености и
својим радом постигао оно што мало

У ЧЕТВРТАК, 6. ОКТОБРА

Амбасадор Аустрије
посетио Панчево
Амбасадор Аустрије у Србији Јоханес Ајгнер посетио је 6. октобра Бијенале уметности у Панчеву. Ајгнер
је велики љубитељ савремене уметности, а Аустријски културни форум је више пута подржавао кул-

турне програме у нашем граду. Поводом ове посете у зеленом салону
је амбасадора угостио Немања Ротар, члан Градског већа задужен за
културу и омладину.
М. Д.

који талентовани човек у свом послу, у свом делокругу рада може да
учини – рекао је Вукосављевић.
Немања Ротар, градски већник задужен за културу и омладину, истакао је да је Панчево град који негује
културну баштину, град у коме су
уметност и култура развијени и да
има шта да понуди – од позоришта,
преко музике, до књижевности и
других видова стваралаштва.
– Надам се да ће сарадња с Београдом, поготово сарадња с Министарством, бити интензивнија у наредном периоду. Географски положај

Панчева је такав да је сувише близу
Београда, а сувише далеко од Новог
Сада, који је центар коме ми треба
да гравитирамо, па смо некако увек
ту надомак свега, а опет далеко од
свега. Надам се да ће се то изменити
у наредном периоду – каже Ротар.
Изложена су двадесет четири дела
највећег српског сликара реализма –
двадесет два су из фонда нашег музеја, а два су део збирке „Дома Јеврема
Грујића”. Настала су у периоду од
1886. до 1945. године. Својом лепотом се посебно истичу портрети
брачног пара Хаџи-Павловић, портрет краља Александра I Карађорђевића, икона „Свети Пантелејмон исцељује слепе” коју је сликар урадио
за унуку Јеврема Грујића...
– То су махом портрети панчевачких грађана или људи који су везани
за Панчево. Предић није сликао само
људе из виших друштвених слојева,
већ и оне различитих занимања и
скромнијег порекла. У његовим делима је могуће видети и неке, за оно
време савремене одлике – користио
се фотографијом, био је везан за достигнућа модерног натурализма која
је применио у свом сликарству, у
свом раду. Поред портрета, изложено је и неколико скица и студија за
религиозне композиције, за иконе...
Он је радо свраћао у Панчево и враћао се увек. Ту је живео известан број
година, завршио панчевачку реалку,
седмогодишњу панчевачку гимназију, која је касније добила име по њему – прича Димитрије Јованов.
Везе великог уметника и чланова
породице Грујић биле су многоструке, а њихов дом је блиско повезан с
његовим животом и сликарским опусом. То је и разлог да Народни музеј
из Панчева изложбу организује баш у
том здању, које кроз уметност повезује градове за које је Предић био
највише везан – Београд и Панчево.
Изложба ће бити отворена месец
дана.
М. Манић

Фирма у блокади,
радници на протесту
» страна 6
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Фото-репортажа
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Панчевка Љиљана Спасић, дама која зна како се афирмише демократија, овогодишња је добитница великог признања „Освајање слободе”. Браво, Љиљо!
Вест да је жири Фонда „Маја Маршићевић Тасић” тако одлучио, као и импресије Љиље Спасић тим поводом, могли сте да
прочитате у прошлом броју наших новина. Враћамо се чињеници
да је наша суграђанка заслужила награду коју су до сада освојиле
Даница Вученић, Бранкица Станковић, Србијанка Турајлић,
Мирјана Карановић, Борка Павићевић, Биљана Србљановић, Оља
Бећковић..., јер све Панчевке и сви Панчевци треба да се њоме
поносе. Нама улазак Љиљане Спасић у малу групу одабраних
представља повод за кратку новинарску (не филозофску!) списанију о највишој цивилизацијској вредности – слободи.
На овим просторима у последњих 25 година вештачки изопштени мислилац, јер је пре тога био циљано и на погрешан начин
импутиран, Карл Маркс, каже да је „човек слободан ако може да
изабере, а може да изабере ако довољно зна да би могао да упореди”. Ову наоко „тешку причу” примењујемо свакодневно или
барем повремено: у продавници бирамо између неколико врста
хлеба; они млађи у емотивним везама одлучују се за једну опцију од барем две варијанте које су им блиске; на изборима, где је
понуда највећа, заокружујемо према савести. У вези са овим последњим, могло би се казати и да је основ избора интерес, али онда би прича путовала у нежељеном смеру.
Дакле, човек је слободан ако „само” довољно зна. Е, па на томе
треба радити. Не на томе, нечему апстрактном, него на себи.
На Маркса се у овом смислу, опростиће нам историчари и филозофи на овој аналогији, наслања Перикле: „Тајна слободе почива у храбрости”. Рекли бисмо да је у храбрости суштина!
Сетимо се, сасвим намерно, који је данас датум; ове недеље је,
потпуно незапажено, прохујао још један 5. октобар. Пре шеснаест година, о том датуму, информисаћемо младе читаоце и подсетити оне мало старије, револуцијом је са српске политичке
сцене скинут режим Милошевић–Марковић. Чинило се тада да
ће и друштвене „вредности” тог режима отићи у сливник историје, али...
Пропуштена је 5. октобра 2000. године шанса да се на крилима
годинама сакупљане позитивне енергије, с мислима набубрелим
слободом коју треба освојити, направи преокрет и ова држава
уведе у породицу европских народа. Уместо тога, властодршци су
се мењали, додуше ратова није више било, али матрица је остала
иста: власт ради власти. Античка идеја о општем добру као врховном исходишту државе обрисана је, баш као и добра енергија добрих људи.
Од тад, током свих ових година, нестајала је, лагано, кључна
енергија: храброст за освајање слободе!
Латинска изрека каже: „Libertati viam facere”. Односно, отварати пут слободи.
Ако је нестала грађанска енергија, ако нема покретача позитивних промена у глобалном смислу, онда се свако понаособ мора
вратити себи, како би отворио пут слободи. За себе. Мора да се
ради, да се покаже одважност. Јер, храброст за освајање слободе
се у изузетно ретким ситуацијама добија на поклон, скоро никад.
Дувамо у једра свих новоосвојених слобода!
Колико слободно се ви осећате?

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Храброст
за освајање слободе

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

„Ружичасти” баш
прекардашили!
Тренутно најпознатија (и најбогатија) старлета и ријалити звезда добро ће упамтити последњи боравак
у Граду светлости. Најпре ју је један
пасионирани обожаватељ „цењене”
позадине (која јој је и главни адут у
свету шоу-бизниса) жестоко спопао
у намери да је ћапи за ту чувену
задњицу, а тек што се јадна Ким
опоравила од шока, уследио је дру-

ги, неупоредиво већи. Таман је најчувенија чланица породице Кардашијан уснула, кад јој се у апартман
луксузног париског хотела ушуњала
организована банда професионалних крадљиваца. Кимицу је, онако
ошамућену, пробудио пиштољ на
слепоочници, након чега су је виспрени лопови очас посла огулили
до голе коже – скинули су јој бурму
вредну четири милиона зелембаћа
и покупили још толико у облику накита. Пошто су је увезали фластерима, збрисали су у виду ластиног репа, и то, како се претпоставља, на
бициклима!
Ова помало комична прича је
ударна вест у медијима диљем планете, а све су индиције (судећи по
стилу крађе) да је у питању дело легендарне банде „Пинк Пантер”, коју
су, углавном, чинили људи с наших
простора.
Маестрална пљачка, која се одиграла усред Париза у режиму ванредног стања, тек је једна у низу чије
су мете богати појединци. Нарочито
они који се, попут размажене Ким,
размећу својим иметком. То и не
треба превише да чуди ако се зна да
су банке одлично чуване, па се провалници више не усуђују да их „напаствују”.
Међутим, да ли је по питању безбедности новчаног улога у банкама баш

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

све тако „бело”? (Бар када је у питању наше најближе окружење.)
О чему је реч? Засад још увек неформалне али веома поуздане информације говоре о томе да све више
лопова „ординира” управо унутар
система пословних организација које се баве финансијским услугама.
Све чешће се може чути како се
неки службеник дрзнуо да с рачуна
свог клијента „присвоји” одређени
износ. Жртве су, пре свега, старији
људи који самостално (без помоћи
млађих сродника) располажу својим
рачунима. То се готово редовно догађа када дотични службеници стекну
њихово поверење и „провале” ритам
долазака, односно подизања новца.
У једној од поменутих институција такав случај изашао је на видело,
што је алармирало контролне органе, након чега је само на територији
јужнобанатског региона нахватано
дванаесторо преступника(!), који су
с рачуна својих клијената скидали и
по више стотина хиљада динара у
цугу?!
Стога не треба одбацити „теорије”
старијих (и искуснијих) које упозоравају да се ником не може веровати, понајмање банкарима, и да је
сламарица најсигурнија.
Изузев ако на њу не набасају разни
мишеви, пацови, „ружичасти пантери” и друге живуљке.
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Куд плови овај брод, Колумбо?
• Србија је плодно тло. Овде успева свака глупост.
• Банана-државу су од Србије направили они који су
се окружили горилама.
• Ако је ово држава, онда сам ја Платон!
• Он је највећи заводник свих времена. Завео је читав народ.
• Банат. Поља мака. Све мирише на штрудлу.
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Небеска тробојка.
Изнад града, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ДУГ ЈЕ ЗАО ДРУГ, ШТО ЗНАЧИ ДА ЈЕ ГОТОВО СВАКИ
СРБИН У ЛОШЕМ ДРУШТВУ!
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ЗАВРШЕНА АКЦИЈА „МАЛИ ДАР ЗА ВЕЛИКУ СТВАР”

ПАНЧЕВО ОБУКЛО БОЛЕСНУ ДЕЦУ
Прикупљено око 900
килограма гардеробе
вредне 1,5 милиона
динара
Пре само месец дана, када је
Удружење спортиста „Српска
Спарта” покренуло акцију
„Мали дар за велику ствар”,
панчевачку јавност потресла
је информација да постоје малишани који на Дечје одељење
панчевачке Опште болнице
долазе у истој гардероби у којој и бораве тамо, а потом и
бивају отпуштени а да немају
ниједан комад одеће у који би
се пресвукли. Неретко, чак и
зими, стижу и одлазе одевени
само у пижаму.
Ова прича дотакла је бар
триста срца грађана Панчева,
Ковачице и Банатског Новог
Села, будући да се управо толико
појединаца одазвало позиву
„Српске Спарте” да гардеробу,
обућу и постељину коју су њихова деца прерасла или је више не користе, донирају Дечјем одељењу.
„Хвала” тешко бар тону
Ствари су се током септембра
прикупљале у вртићима Предшколске установе „Дечја радост”
или су волонтери долазили до
кућа дародаваца и преузимали
пакете. За мање од 30 дана прикупљена је роба тешка готово

Кесе пуне наде и лепих жеља
читаву тону и вредна 1,5 милиона динара, која је у уторак, 4.
октобра, и однесена на Дечје
одељење.
Донацију је од представника „Српске Спарте”, са Зораном Рајачићем и Зораном
Ставревским на челу, преузео
др Слободан Продановић, начелник Дечјег одељења, а примопредаји је присуствовао и
др Слободан Овука, в. д. директора Опште болнице.
– Дугујемо велику захвалност удружењу „Српска Спарта”, које је ко зна који пут испољило високу друштвену одговорност и упутило помоћ тамо где је онанајпротребнија.
Хвала много и свим грађанима

на томе што су још једном показали да имају велико срце.
Захваљујући њима многи малишани ће ове зиме из болнице изаћи обучени онако како
доликује и временским условима и њиховом здравственом
стању – истакао је др Слободан Продановић.
Порука љубави
Искуства чланова „Српске
Спарте” који су на терену прикупљали гардеробу пренео је
Зоран Ставревски, почасни
председник тог удружења.
– Оно што је на нас оставило
посебан утисак, јесте чињеница
да су родитељи приликом предаје гардеробе пренели једну

дивну поруку љубави и послали јако позитивну енергију деци која се лече у болници са
жељом да што пре из ње изађу.
Драго нам је што је и ова акција у потпуности успела и од
срца захваљујемо свима који
су у њој учествовали – рекао је
Ставревски.
Болница, према речима др
Слободана Овуке, није у прилици да купи ни далеко потребније ствари, а камоли гардеробу малишанима из социјално угрожених породица.
– Живимо у сложеним економским условима, а ми у здравству смо можда чешће од других
свесни до којих граница иду криза и немаштина код људи. Колико год желели, као институција
често нисмо у могућности да им
пружимо било какву помоћ осим
медицинске и људске. За сваку
похвалу је то што су наши суграђани дали свој допринос овој акцији и потрудили се да некоме
коме је детињство изузетно тешко улепшају макар један дан у
животу – рекао је Овука.
Према речима Зорана Ставревског, „Српска Спарта” наставља сличне акције, тако да
ће ускоро бити организован
хуманитарни спортски догађај, а сав приход од продатих
улазница биће намењен за куповину апарата неопходних
Дому слепих.
Д. Кожан

ПОКЛАЊАМО КАРТЕ ЗА ПРЕДСТАВУ

Френки и Џони
Позоришна представа „Френки и Џони” Народног позоришта из Београда и Народног позоришта Сомбор биће
одиграна у уторак, 11. октобра, у дворани Културног
центра Панчева. Комад је
рађен према тексту Теренса
Макналија. Режију потписује Теа Пухарић, а играју
Слобода Мићаловић и Игор
Ђорђевић.
„’Френки и Џони’ је актуелан и неопходан комад, јер
се сви понашамо као да смо
самим рођењем толико емотивно повређени да би до
краја живота требало од нечег да се бранимо сопственим илузијама иза својих
штитова недодирљивости, а
то неминовно води ка празнини. Овај комад говори о
скидању оклопа и гардова. О
дозвољавању могућности да

будемо вољени. О дозвољавању могућности да будемо
повређени”, наводи редитељка у најави представе.
Цена улазнице за представу је 600, а с попустом
за задње редове 500 динара. „Панчевац” и Културни
центар поклониће два пута
по две карте за два наша
најбржа читаоца који у петак, 7. октобра, тачно у 11
сати пошаљу СМС са текстом КО (размак) „представа” на број 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. Добитнике карата позваћемо истог
дана како бисмо њихове
податке могли да проследимо спонзору.
М. М.

ХИТНА ПОМОЋ ПОСЕТИЛА „ЦВРЧАК”

Лекари као пријатељи

НОВА УСТАНОВА У ЦЕНТРУ ГРАДА

Отвара се Завод за здравствену заштиту радника
Зграда у Улици Вука Караџића 1, коју нешто старији Панчевци памте по томе што се у
њој налазила Техничка школа,
док је садашње генерације
препознају као седиште листа
„Панчевац” и Средње стручне
школе „Визија”, заблистала је
истим оним сјајем какав је
имала пре више од 126 година, када је и саграђена.
Под окриљем овог прелепог
здања, чије се реновирање приводи крају, у самом средишту
градског језгра, ускоро ће почети да ради Завод за здравствену
заштиту радника, или како се
то пре скорашње измене прописа звало – Завод за медицину
рада. Отварање је планирано за
другу половину октобра, а занимљиво је да ће то бити прва и
једина установа оваквог типа у
приватном власништву на територији читаве Војводине.
Оснивач Завода је предузеће
Ауто-центар „Зоки”, које, након
успешне приватизације нашег

листа и постизања стопостотног
власништва над „Панчевцем”,
прераста у озбиљну компанију,

по повољним условима плаћања и уз обиље погодности обавите све прегледе и анализе на

ширећи лепезу услуга с мисијом да успешно одговори на све
потребе како својих суграђана,
тако и становника читавог јужног Баната.
У Заводу за здравствену заштиту радника моћи ћете да

једном месту. Искусни лекари
и медицинско особље, потпуно
нове ординације и најсавременија опрема пружају вам осећај
да је ваше здравље у сигурним
рукама. Делатност Завода обухвата превентивне, системат-

ске и циљане прегледе, дијагностику и лечење, специјалистичке прегледе специјалиста
медицине рада, неуропсихијатрије, офталмологије, урологије, гинекологије, хирургије,
ОРЛ и психолога, а установа издаје и све врсте лекарских уверења. У склопу Завода постоји и
одлично опремљена лабораторија у којој се врши велики број
анализа крви и урина.
Оно што ће посебно обрадовати све власнике возила регистрованих у Ауто-центру
„Зоки”, јесте чињеница да су
за њих припремљене картице
лојалности, које ће њима и
члановима њихових ужих породица – супружницима и деци до осамнаест година омогућити да остваре попусте не
само у Заводу већ и у Ауто-сервису „Зоки”, као и у „Панчевцу”. Посебне погодности у
Заводу припремају и за пензионере старије од 65 година.
Д. К.

Лепа акција у оквиру које
представници Службе хитне
медицинске помоћи обилазе
вртиће Предшколске установе „Дечја радост” и малишанима представљају свој
позив наставила се и у овој
школској години посетом
вртићу „Цврчак” у петак, 30.
септембра.
Према речима др Мирослава Тепшића, начелника те
службе, идеја да се деца упознају с лекарима и техничарима Хитне помоћи поникла
је из тежње васпитача да најмлађима приближе различита занимања кроз дружења с
особама које се њима баве.
– Показало се да овакве
посете имају велики значај,
јер се деца тако ослобађају
страха од белих мантила и
црвених униформи, као и од
сирена санитета. Штавише,
прилика да погледају наше
возило изблиза и да уђу у њега за њих представља огромну
радост и искуство за памћење.

Стога намеравамо да наставимо да посећујемо вртиће и
у осталим насељеним местима града Панчева – истакао
је Тепшић.
Он је напоменуо да су у
плану и акције намењене
основцима и одраслима, у
оквиру којих ће се они, као
лаици, обучавати за пружање
прве помоћи. Прва таква
едукација деце већ је одржана у среду, 5. октобра, у ОШ
„Моше Пијаде” у Иванову, а
наредне среде, 12. октобра,
од 10 сати, у ОШ „Братство–
јединство” биће приређено
такмичење „КПР изазов”.
Том приликом ће се четири
петочлане екипе ученика
седмих и осмих разреда такмичити у примени кардиопулмоналне реанимације
(КПР). Ова едукативна вежба
реализује се уз подршку Града, а у склопу обележавања
16. октобра – Европског дана
поновног покретања срца.
Д. К.

НОВА ФЕСТИВАЛ – ФЕСТИВАЛ НОВЕ УМЕТНОСТИ

АКТИВНОСТИ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

Први пут у Ковину и Београду

Целомесечна прослава
Дана старијих особа

Друго издање „Нова фестивала” биће одржано од 13. до 15.
октобра. Фестивал организује
„КомуникАрт” с партнерима:
Културним центром и Домом
омладине Панчево, емисијом
„Студио 6” Трећег програма
Радио Београда, Центром за
културу Ковин, „Супер новом”
и „Смук театром”, а покровитељи су Град Панчево, Аустријски културни форум,
„Colegium Hungaricum” Београд, Амбасада Републике
Словеније и Скупштина општине Ковин. Наступиће састави из Србије, Словеније,
Португалије, Мађарске и Аустрије, а циљ организатора је
да широј јавности представи
савремену европску уметничку и музичку сцену.
Моника Хусар Токин, оперативна директорка фестивала,
нагласила је важност помоћи
Града Панчева у организацији
фестивала, као и сарадње са
аустријском амбасадом и Ау-

стријским културним форумом.
Јоханес Иршик, директор
Аустријског културног форума, изразио је задовољство
што су и аустријски уметници
део овог фестивала. Представио је „Тонто комикс” (Tonto

требало би наставити и у будућности – рекао је Предраг
Живковић, заменик градоначелника Панчева.
Додао је да је Град ове године издвојио више новца за
„Нова фестивал” кроз конкурсе који се односе на област

Comiks) из Граца, чија ће изложба стрипова бити отворена
13. октобра у Галерији Милорада Бате Михаиловића у
Панчеву, и музички дуо „FredDo”, који ће имати концерт 15.
октобра у дворани „Аполо”.
– Неговање културних садржаја које имамо у Панчеву

културе, али да су пројекат подржали и еколози, јер се промо-материјал штампа на еколошки рециклираном папиру.
О програму који ће бити
одржан у Панчеву, Ковину и
Београду говорио је Никола
Марковић, селектор музичког
програма фестивала.

На самом отварању наступиће новосадско-панчевачки квартет „Билитис”, а Силард Мезеи,
композитор и виолиста из Сенте, представиће се у две различите поставе – 14. октобра у Ковину у дуету с виолончелистом
Албертом Маркошем и 15. октобра у Панчеву са својим „Туба
квинтетом”, веома необичним
саставом са четири контрабаса
и једном тубом. Дуо Јасне Јовићевић и Габријеле Косо свираће
14. октобра у Културном центру
у Ковину. У Београду, 14. октобра, у „Студију 6” концерт ће
одржати Каја Дрекслер и Сузана Сантос Силва, сјајне уметнице које су у самом врху европског џеза. Ксенија Стевановић,
уредница програма Радио Београд 3 и емисије „Студио 6”, рекла је да ће тај концерт бити директно преношен на радију и на
Трећем каналу РТС-а.
Улаз на све програме је бесплатан.
М. М.

Међународни дан старијих
особа, 1. октобар, повод је за
читав низ активности које се
у панчевачком Геронтолошком центру одржавају током текућег месеца.
Обележавање овог, за наше
старије суграђане врло значајног датума почело је протекле суботе, када су они посетили установу истог типа
„Бежанијска коса” у Београду. Тамо је приређено дружење корисника домова из целе
Србије, а том догађају је присуствовао и ресорни министар Александар Вулин.
У понедељак, 3. октобра,
гошћа Геронтолошког центра била је др Дубравка Нико ловски из панчевачког
Заво да за јавно здравље.
Она је пред великим бројем
заинтересованих корисника
одржала предавање на тему

предрасуда које се јављају
када је реч о старењу и старијим особама. Вече руске
поезије и музике приређено
је у истој установи у среду, 5.
октобра, a дан касније с нашим старијим суграђанима
сусрели су се малишани из
вртића „Чуперак”. За наредни понедељак, 10. октобар,
предвиђено је дружење корисника Геронтолошког центра
с представницима других
клубова, током којег ће наступити чланови певачко-фолклорне секције.
Планирано је да Дом старих у октобру посете и малишани из вртића „Бајка” и
„Славуј”, као и из КУД-а „Чигре”. Крај овомесечног програма обележиће поетско вече Синише Батала, заказано
за 27. октобар.
Д. К.
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ПЛАНОВИ И ПРИОРИТЕТИ СКУПШТИНСКИХ ПАРТИЈА

ИШЧЕКИВАЊЕ СЕДНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА
Октобарска
неизвесност
Дугови, загађење,
трг, буџет,
инвеститори...
Заседање локалног парламента није одржано скоро три месеца, а политичке странке које
су изабране да штите интересе
народа у скупштинској сали,
готово се и не оглашавају. Шта
Панчевци могу очекивати у
наредном периоду? На које
начине ће партије које су прешле цензус још у априлу, делати од октобра и убудуће?
Говорећи о плановима Градског одбора Покрета „Доста је
било”, Никола Ћебић, шеф одборничке групе, казао је да ће
чланови радити на јачању унутрашње организације и на формирању месних одбора у свим
насељеним местима.
– Дирекција саботира наш
Градски одбор, јер још увек
нисмо добили простор који
бисмо користили и који нам
следује као парламентарној
политичкој организацији –
изјавио је Ћебић.

Н. Ћебић
Саопштио је да је одборничка група Покрета на протеклим
седницама Скупштине показала да је истинска опозиција
власти и да ће на исти начин
наставити да функционише.
– Инсистираћемо на потпуној јавности у раду свих делова локалне самоуправе. Што
се тиче буџета, он не припада
локалној власти, већ грађанима локалне заједнице. Као
основно средство за спровођење политика, буџет мора да
буде доступан увиду јавности,
то јест локалне самоуправе би
морале да обезбеде могућност
да грађани утичу на његов са-

држај, потрошњу и контролу –
истакао је Ћебић.
Додао је да ће чланови ДЈБ
обратити пажњу на задуживање Града, на кредите које Панчево узима и на субвенције које ће, како наводи, можда бити
планиране да би се приватни
послови финансирали средствима грађана.
О томе који су планови чланова Демократске странке и
на који начин ће се они у скупштинској сали залагати за грађане, др Душан Стојић, шеф

Д. Стојић
одборничке групе те партије,
казао је да ће реаговати конкретно, амандманима, реалним предлозима, а не општим
причама и паланачким критизерством.
– Прошао је 1. септембар и
много суграђана је у социјалном проблему. Под тим мислим на уџбенике, превоз,
ужину, одећу, а ето, повећана
је и цена струје. Да ли је данас
приоритет увећати средства
јавним комуналним предузећима, или дотирање уџбеника
и ужине? Да ли је приоритет
новији трг, кад људи немају
основне ствари? Уз силне
успехе у економији о којима
власт прича, Панчеву, а и
свим осталим градовима и општинама се новим изменама
Закона о порезу на доходак
одузимају средства. То може
угрозити основно функционисање града, а условиће вероватно додатни пораст пореза
на имовину – нагласио је Стојић.
Навео је да уместо да се мали привредници растерећују,
њима се додатно наплаћују комуналне услуге зато што имају
дворишта у фирмама, додавши да су то парафискални намети. Стојић сматра и да не би
изненадило повећање цена
услуга комуналних предузећа

као решење за попуњавање рупа у буџету.
– Такође, треба напоменути
да смо за викенд осетили загађење, регистровали су га и мониторинг системи. То је разлог зашто смо се борили и изборили да грађани одлучују о
спалионици комуналног отпада у Панчеву – подвукао је
Стојић.
Лига социјалдемократа Војводине пита градску власт
због чега није било заседања
локалног парламента већ готово пуна три месеца.
– Да ли су у питању опет нова кадровска решења која се
крију иза затворених врата,
„промене” које су већ показале да се ништа не мења, или је
разлог неспособност да се одржавају комуналне делатности
и решавају горући проблеми
града? Да ли власт на тај начин наставља праксу да се на
дневном реду нађе преко педесет тачака, што резултира
немогућим припремањем одборника за квалитетну расправу? – упитао је Владан Ке-

В. Кељевић
љевић, шеф одборничке групе
ЛСВ-а.
Износећи став лигаша према најављеном ребалансу буџета, Кељевић је рекао да ће
опет критиковати задуживање
Града, јер се не могу вратити
ни дугови из прошлости.
– Сведоци смо тога да се и
поред свих проблема, почев
од инфраструктуре па до комуналија, градска власт бави
уређењем сопственог дворишта; мењају се плочници, под
чудним финансијским околностима и за много новца –
нагласио је Кељевић.
Подсетио је и на ванредну
седницу Скупштине на којој
се расправљало о изградњи
термоелектране.
– Опо зи ци ја је тра жи ла
од го во ре по во дом про јек та

из град ње тер мо е лек тра не,
које није добила, пре свега
због еколошког питања. Сада
не може да се утврди одговорност за загађење које се
де си ло пре не де љу да на,
проузроковано радом панчевачких фабрика – прецизирао је Кељевић.
Чланови Српске радикалне
странке се баве и другим темама. Срђан Гламочанин,
шеф одборничке групе, нагласио је како се Градски одбор
те партије већ увелико приН. Дангубић

С. Гламочанин
према за предстојеће председничке изборе.
– Војислав Шешељ је потпуно раскринкао и политички
уништио Томислава Николића. Победа нашег лидера значиће велики преокрет и почетак бољег живота грађана. Коначно ћемо имати поштеног
човека на власти, који једино
одговара свом народу и ког
нико са стране не може да застраши – саопштио је Гламочанин.
Он је додао да ће „Шешељева победа” довести до уједињења с Русијом и економског
процвата Србије.
Коментаришући рад локалног парламента, казао је да ће
радикали и даље покушавати
да олакшају тешку финансијску ситуацију грађанима.
– На седницама Скупштине
ћемо инсистирати да се цене
свих комуналних услуга преполове или смање колико год
је могуће – појаснио је Гламочанин.
Како је навео, одборници
СРС-а тражиће да се укине
„прогон” паркинг-сервиса, то
јест захтеваће да се паркинг
наплаћује само у центру Панчева, и то после 45 минута задржавања.
Социјалистичка партија Србије
се, према речима Николе Дангубића, председника Градског од-

бора, профилисала као странка
модерне левице у 21. веку. Појаснио је да ће у наредном периоду посебну улогу у раду партије
имати млади и жене.
– У току су политичке консултације и договори с највишим руководством СПС-а о
дефинисању даљих смерница
деловања како би чланови и
симпатизери СПС-а имали јасан став према томе шта наша
странка предузима на политичком пољу деловања и рада.
Припремамо се за ревизију
чланства, разговоре са симпатизерима на терену, што укључује посете свим селима и месним заједницама. Циљ нам је
да разговарамо с људима о
свакодневним проблемима како би у свом политичком деловању СПС могао да укаже на
њих – изјавио је Дангубић.
Додао је да ће се социјалисти позабавити повратком на
власт у локалу, јер су, како
тврди, стручни људи с богатим
радним искуством и жељом да
помогну Панчеву заштитни
знак те партије.
– Ис кљу чи во се ба ви мо
проблемима који притискају
град. Као што се видело на
седницама локалног парламента, наши одборници су
износили аргументе и предло ге ко ји ма се уна пре ђу је
живот свих нас, а подржали
смо сва решења и одлуке за
које смо сматрали да су добре
за развитак Панчева – рекао
је Дангубић.
Он је најавио још агилније
учешће одборничке групе СПС-а
у локалном парламенту.
Који су циљеви Српске напредне странке и шта ће власт
урадити за грађане? Жељко
Сушец, председник Градског
одбора СНС-а, казао је да се та
партија пре свега труди да
Панчеву врати сјај просперитетног града.

– Верујемо да само заједно
можемо да зауставимо даље
пропадање Србије, извучемо
земљу из кризе и пружимо
прилику сваком грађанину
Србије да живи боље и срећније. У Панчеву смо кренули
да решавамо проблеме који су
се гомилали деценијама. Затекли смо пустош, разорен јавни
сектор, пропале фирме и
предузећа. Политичка стабилност која постоји због преузимања одговорности СНС-а у
локалу, Покрајини и Републици значајно ће допринети бољитку. Радимо на отварању
индустријске зоне, која се тренутно комунално опрема, довешћемо инвеститоре, уредићемо и град и села подједнако
– навео је Сушец.
Казао је како је тачно да је
ове године било неколико ребаланса буџета, али да је с
друге стране видљиво то што
је комунални сектор, који су
према његовим речима оставили „деспоти” што им је „доста било” и слични проистекли из једне партије, одржан
на завидном нивоу.

Ж. Сушец
– Сада све функционише и
користим прилику да обећам
да ће бити и боље. Буџет за
следећу годину биће сигурно
развојни. Приоритет нам је
опремање северне зоне, изградња потамишког колектора
и реконструкција Улице 7. јула. Радићемо истовремено на
рационализацији јавног сектора, спајањем свих јавних комуналних предузећа у једно.
То ће донети велике уштеде, а
повећаће ефикасност – истакао
је Сушец.
Он сматра и да су грађани
таоци страначког запошљавања које је Демократска странка спроводила од 1997. године
и наводи како тај проблем није лако решив.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈЛОВИЦА

Поштовање културолошких разлика
Потребно уредити
неколико улица
Нандор Балог, председник
Скупштине МЗ Војловица, рекао је за „Панчевац” да су још
2012. године месним заједницама укинуте одређене ингеренције и да је сада већина
послова у надлежности локалне самоуправе. Како је навео,
ова месна заједница има сопствене приходе од издавања
локала, међутим они су довољни само за плаћање рачуна, па се мештани најчешће
ослањају на прослеђивање
новца из буџета. Додао је да
чланови Скупштине, који раде

волонтерски, могу само да
указују на проблеме надлежним институцијама.
Истакао је како се у том
мултиетничком насељу, у којем живи велики број Мађара
и Словака, поштују културолошке разлике, наводећи да је
и основна школа тројезична и
да се готово сви мештани међусобно помажу.
– Циљ нам је и да привучемо стране инвеститоре. Долазили су нам у посету мађарски
и словачки амбасадори, који
су наши пријатељи. Такође,
имамо добру сарадњу с културно-уметничким друштвима
– изјавио је Балог.

Иста као је да од недав но
постоји и Фуд бал ски клуб
„Војловица”, који чине омладинци. Појаснио је како је он
настао у јуну ове године, додавши да је одзив деце био
велики.
Говорећи о проблемима с
којима се Војловчани најчешће сусрећу, казао је да је у
том делу града неопходно уредити Улицу братства–јединства.
– Неопходно је да се та улица потпуно реконструише и
да се среди кишна канализација, о чијем уређењу смо већ
преговарали с надлежнима.
Имамо и први и други просек,

ЈОВЧИЋ НАПУСТИО ДС

Прелазак у владајућу странку
Ивица Јовчић, одборник у
Скупштини града из редова
Демократске странке, напустио је ту партију у среду, 5.
октобра. Како „Панчевац”

сазнаје, он је приступио одборничкој групи Српске напредне странке.
Демократе сада броје шест
одборничких места у локал-

ном парламенту, а напредњаци заједно са својим коалиционим партнерима имају 43 представника у Скупштини.

за које је потребно урадити
пројектну
документацију.
Требало би ускоро да се уреди
и Улица 7. јула – истакао је
Балог.
Рекао је да је такође битно
одржавање атарских путева, које једном годишње насипају каменом, као и да је зарад безбедности деце потребно оградити

паркић у Пољској улици, додавши да је у плану и постављање клупа. Истакао је и да у
једном делу поменуте улице
нема осветљења, као ни тротоара, па сматра да је потребно
порадити и на решавању тих
проблема.
– Такође, код школе постоји
један „баналан” пешачки прелаз,

јер с једне стране улице нема
чврсте подлоге, тако да га није могуће неометано прећи –
додао је Балог.
Према његовим речима, ова
месна заједница има коректну
сарадњу с јавним комуналним
предузећима и она им излазе
у сусрет приликом одржавања
разних догађаја.
– Грађани овог насеља савесно одржавају површине испред својих кућа. Не чекају
надлежна предузећа како би
то средили – прецизирао је
Балог.
Као најинтересантније манифестације које се одржавају
у Војловици, издвојио је „Жетелачке дане” и кирвај. Балог
је овом приликом казао и да
МЗ има добру сарадњу с локалном самоуправом.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

Петак, 7. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА
СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ ГРАДА ПАНЧЕВА

ГРАД ОТПИСАО ПРЕКО 90 МИЛИОНА

Предложите кандидате

Дугови за пословни
простор моћи ће да
се плате у шест рата
Одлуком о отпису застарелих ненаплативих потраживања, по одлуци
Надзорног одбора ЈП-а Дирекција за
изградњу и уређење Панчева, чланови
Градског већа су 30. септембра за око
80 грађана отписали укупно 90 милиона динара. Реч је о застарелим ненаплативим потраживањима по основу
закупа дела јавне површине на трговинском платоу на Зеленој пијаци, и
то у износу од 7,6 милиона динара, затим потраживањима насталим по
основу обједињене наплате која се водила код ЈКП-а „Водовод и канализација” од 66,9 милиона динара и потраживањима по основу обједињене
наплате ЈКП-а „Хигијена” у висини од
15,7 милиона динара. Овај предлог је
упућен Градском већу након ревизије
завршног рачуна Дирекције.
Наиме, реч је о потраживању од 90
милиона динара које је застарело и
ненаплативо је, а датира и из деведесетих година прошлог века. Ревизори
су, између осталог, навели да Дирекција није извршила књиговодствену
исправку вредности наведених потраживања, што је требало учинити.
Највеће појединачно дуговање физичког лица износи 288.000 динара.
Градско веће је ову одлуку донело без
расправе и једногласно.
Прихваћен је и предлог Дирекције
за изградњу и уређење Панчева да буду отписана застарела ненаплатива
потраживања од 4,9 милиона динара
по основу закупа станова за расељене
и закупа на одређено време неизграђеног јавног грађевинског земљишта
ради постављења гаража. Дуг по
основу потраживања за закуп станова
за расељавање износи 1,5 милиона
динара, а укупно дугује 31 закуподавац. За закуп на одређено време неизграђеног јавног грађевинског земљишта ради привременог постављања монтажних гаража отписано

која је у плану за следећу годину.
Резултат укупног пословања „Водовода” у 2016. години треба да буде
око 758 милиона динара, а учешће
оснивача је око 40 милиона динара.
И на овој седници Већа на дневном
реду је био АТП. То предузеће је добило зелено светло за куповину десет
половних аутобуса на гас за градски
превоз, за укупно 67 милиона динара.
Градско веће је усвојило и Нацрт
одлуке о доношењу плана детаљне регулације блока 115 у Омољици – пословна зона с рециклажним центром
за привремено складиштење отпада
ради третмана и његовог даљег пласмана. Овај простор на улазу у Омољицу део је привредне зоне тог села,
где се налази рециклажни центар, а
овом одлуком убудуће ће бити могуће
је 3,3 милиона динара, колико дугује
289 закупаца. Највећи појединачни
износ који је по овој одлуци отписан
јесте 290.000 динара.
Већници су усвојили још једну одлуку Дирекције, која се не тиче отписа дуга, већ могућности да се том
предузећу дугови плате на рате. Доспеле а неизмирене закупнине за пословни и магацински простор и зидане гараже моћи ће да се плате на највише шест месечних рата. Закупци не
смеју бити утужени, а њихова фирма
не може бити предмет принудног извршења и морају имати плаћене рачуне за простор који су закупили.
Усвојена је и измена програма пословања ЈКП-а „Водовод и канализација” за ову годину. И то предузеће
је, као што су поједина на претходној седници, свој план морало да
усклади с ребалансом буџета, а тим
ребалансом њихов план се умањује
за око 14,5 милиона динара. Поред
овог умањења, насталог као последица ребаланса буџета, директор
ЈКП-а „Во довод и ка на лиза ција”
Александар Радуловић додао је и да
је то јавно предузеће обезбедило 19
милиона динара за услугу обезбеђења,

ДОНАЦИЈА ЈКП-а „ПАРКИНГ СЕРВИС” БЕОГРАД

Панчеву 30 П-профила
за бицикле
Нови паркинзи за бицикле, које је
Граду Панчеву поклонило Јавно комунално предузеће за гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд, представљени су 30. септембра
испред Дечјег диспанзера.
Ради унапређења услова живота
грађана, заштите животне средине и
подстицања Панчеваца да користе
бицикле, Град Панчево је затражио
од београдских колега ове паркинге,
које ће бициклисти моћи бесплатно
да користе.

показује и то што је у претходних неколико година изграђено око седам
километара бициклистичких стаза у
Панчеву, а ускоро ће бити презентован
и пројекат изградње бициклистичких
стаза јужног Баната. Истичем да је ово
први пут у дугој историји односа двају
градова да имамо тако добру сарадњу,
јер ће се и Београд прикључити том
пројекту изградње бициклистичких
стаза – рекао је градоначелник.
Андрија Чупковић, директор ЈКП-а
„Паркинг сервис” Београд, рекао је

СКУПШТИНА ЗАСЕДА
12. ОКТОБРА
Седница Скупштине града Панчева заказана је за среду, 12. октобар. На њој ће се наћи кадровске
тачке, али и ребаланс буџета за
ову годину. Поред кадровских тачака које су биле на заседању Већа, пред одборницима ће се наћи
и предлог да за в. д. директора
ЈKП-а „Зеленило” буде именован
Данило Бјелица, уместо в. д. директора Владиславе Чолић.
За директора ЈП-а ГСА биће
предложена Зденка Јокић, дипломирани менаџер, уместо Александра Бркића који је поднео оставку.
У ЈKП-у „Хигијена” такође долази
до промене, па ће уместо Милана
Станишића на то место доћи Богдан Савић, дипломирани менаџер.
привремено складиштење отпада ради третмана и даљег пласмана.
У образложењу се чуло да ће доношењем овог планског документа бити створени услови за развој пословне зоне.
Већници су дали сагласност и на
годишњи програм управљања Парком природе Поњавица, а тај посао,
који је у надлежности ЈКП-а „Зеленило”, годишње кошта пет милиона
динара.
М. Димитрић

НОВА КАДРОВСКА РЕШЕЊА

Пет именовања и оставка
Чланови Градског већа су 4. октобра
усвојили предлоге решења о именовању директора пет јавних комуналних предузећа, као и о престанку
мандата директору Градске стамбене агенције.
Усвојена су решења о именовању
Александра Радуловића за директора
ЈКП-а „Водовод и канализација”, Небојше Гајића за директора ЈКП-а
АТП, Предрага Стојадинова за директора ЈКП-а „Младост”, Треше Радоњина за директора ЈКП-а „Долови” у
Долову и Љиљане Станковић за директорку ЈКП-а „Глогоњ” у Глогоњу.
Председница Комисије за спровођење конкурса за избор директора
јавних и комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево, Зденка
Јокић, рекла је да је та комисија сачинила ранг-листу и образложила
сваки предлог решења, као и да је у
току процедура за избор директора
јавних комуналних предузећа у Банатском Новом Селу и Омољици.
На конкурс за директора „Водовода” јавио се само садашњи в. д. директора Александар Радуловић, дипломирани грађевински инжењер из
Панчева. За директора АТП-а јавила
су се два кандидата, а на ранг-листи

је бољи садашњи в. д. директора Небојша Гајић, дипломирани машински инжењер из Београда. Други
кандидат је била Јасна Ћосић, дипломирани правник из Панчева. На
конкурсу за директора ЈКП-а „Младост” такође су учествовала два кандидата: поменута Јасна Ћосић и в. д.
директора Предраг Стојадинов, професор физичке културе из Панчева,
који је био бољи на ранг-листи. За
директора ЈКП-а „Долови” из Долова јавио се само садашњи в. д. директора Треша Радоњин, дипломирани
инжењер пољопривреде из Долова.
И за директора ЈКП-а „Глогоњ” у
Глогоњу јавила се само Љиљана
Станковић, дипломирани економиста – менаџер у банкарству, која обавља дужност в. д. директора.
Већници су усвојили и решење о
престанку мандата директору ЈП-а
Градска стамбена агенција Александру
Бркићу из Панчева. Он је још 22. јула
поднео оставку на ту функцију из, како
је навео, личних разлога, а с обзиром
на то да Скупштина града није од тада
заседала, ова одлука ће се наћи пред
одборницима следеће недеље, када
треба да буде одржана седница.
М. Д.

КАКАВ ЈЕ НАШ ОДНОС ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА?

Требало би да их боље третирамо

Ђ. ЈОВИЧИЋ

Поводом Светског дана заштите животиња, који се обележава сваког 4.
октобра још од 1931. године, питали
смо суграђане какав је наш однос према њима, с којим проблемима се суочавамо и ми и они, као и на које начине бисмо могли да им помогнемо.
да ће то предузеће наставити сарадњу с ЈКП-ом „Хигијена”, у чијој надлежности ће бити ова паркинг-места.
– Фасциниран сам. Не бих рекао да
је у Панчеву бициклизам алтернативни вид превоза јер, колико видим,
многи возе бицикле. Уколико буде било потребно, поставићемо што више
ових паркинга – рекао је директор.
У Београду оваквих паркинга има
на преко 30 локација.
Ове профиле су направили сами
радници београдског „Паркинг сервиса”, то је њихов производ, купљен
је само материјал, па с обзиром на то
имају жељу да П-профилима помогну и другим срединама.
М. Д.

лица. О предлозима који до 14. октобра, до када је отворен конкурс,
стигну у Градску управу, одлучиваће
жири, најкасније до 25. октобра. У
жирију ће бити: Татјана Божић, Немања Ротар, Марија Јевић, Александра Трајковски, Душан Борковић,
Тања Алексић, Лазар Јонел, Јован
Петровачки, Филип Крумес, Милутин Којић, Смиљана Варга Гламочанин и Борисав Ратић. Жирију председава Вера Царина, професорка музичке школе и диригент ПСЦПД-а.
Ово градско признање традиционално се додељује поводом 8. новембра – Дана града Панчева, на
свечаној седници Скупштине града.
Награда обухвата повељу и новчани
део. Градоначелник сваке године
утврђује висину новчане награде у
складу са буџетом Града за годину у
којој се она додељује. Прошле године добитници Новембарске награде
били су: Гимназија „Урош Предић”,
хирург др Душан Стојић и учитељица Бранка Давидовић.
М. Д.

НАША АНКЕТА

Л. БУЛАЈИЋ

Захваљујући овој донацији у граду
је постављено укупно 30 П-профила
за паркирање бицикала, и то тринаест у дворишту Опште болнице Панчево, по шест на Зеленој пијаци и испред нове Поште, као и пет код старе
Поште.
Градоначелник Панчева Саша Павлов изјавио је да су ови паркинзи
постављени на најфреквентнијим
местима у граду.
– Промоцијом бициклизма желимо
да Панчево брендирамо као здрав
град, еколошки освешћен, а еколошко
освешћење иде кроз промоцију алтернативних видова превоза, попут бициклизма. Да је то правац којим идемо,

У току је конкурс Градa Панчевa за
достављање предлога за кандидате за
овогодишњу Новембарску награду.
Предлог у писаној форми који садржи податке о кандидату и детаљно
образложење о достигнућу или резултатима рада за које се предлаже,
као и личне податке предлагача
(име, презиме, адресу) треба доставити писарници у Градском услужном центру до петка, 14. октобра.
Критеријуми су остали исти као и
ранијих година, те се ова повеља додељује појединцима, организацијама или предузећима који имају пребивалиште односно седиште у Панчеву за вредна достигнућа значајна
за град у областима: уметности, науке, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, привреде, социјалног и хуманитарног
рада. Опширније о критеријумима
за доделу Новембарске награде наведено је на сајту Градске управе.
Право предлагања кандидата за
награду имају сва правна и физичка

В. МИЛИЋЕВИЋ

М. РАДУЛОВИЋ

има много паса луталица. Ја немам
љубимца, алергична сам на длаке,
помало се и плашим, а сматрам да
сви они који имају животиње, морају
да им се посвете максимално и да
буду одговорни власници.

ЛУКА БУЛАЈИЋ,
техничар пољопривредне технике:
– Сматрам да би требало много боље да се понашамо према животињама, јер им је наша помоћ неопходна.
Ја имам два пса и две мачке. Потребни су нам азили, а и много више пажње треба посветити заштићеним
врстама. Такође, не подржавам одлазак у лов, као ни кожне индустрије.

ВУКОЛА МИЛИЋЕВИЋ,
комерцијалиста:
– Ја немам љубимца, али моја ћерка и унук имају дивног пса, коме поклањају много пажње. Они људи који желе да имају животињу, морају
да воде рачуна о њој и да јој посвећују своје време. Веома је ружно што
има толико напуштених паса и што
постоје они који их имају, а малтретирају их.

ЂУРЂИЦА ЈОВИЧИЋ,
буџетски инспектор:
– По мом мишљењу, највећи проблем је збрињавање животиња. Претпостављам да надлежне службе раде
све што је у њиховој моћи, међутим

МИЛЕНА РАДУЛОВИЋ, пензионерка:
– Верујем да бисмо могли много
боље да се опходимо према животињама. То су племенита бића, нису љута као ми људи. Много их волим и
сматрам да их не би требало држати у

М. ЈОВЕТИЋ

Д. МАТИЋ

становима, који су као затвор за њих.
Такође, треба да се потрудимо да им
помогнемо, а уколико нисмо у могућности, макар да им не одмажемо.
МАРТА ЈОВЕТИЋ, студенткиња:
– Чини ми се да не знамо ни сами
о себи да бринемо, а камоли о животињама. Такође, када причамо о њима, људи углавном мисле само на
псе и мачке, а никако на све остале
животиње, поготово на оне које припадају угроженим врстама. Прво морамо сами себе да спознамо, па тек
тада да бринемо о другим бићима.
ДАРКО МАТИЋ, запослен:
– Волим животиње и чини ми се да
би требало много боље да се опходимо према њима. Сматрам да су нам
потребни азили, с обзиром на то да
постоји велики број напуштених паса
и мачака. Требало би заиста да се посветимо очувању заштићених врста.
Анкетирала С. Првуљ
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ЗАСТОЈ У „ПЕТРОХЕМИЈИ”

АПОТЕКАРИ ПОНОВО НА УЛИЦАМА БЕОГРАДА

Повишена бука

ФИРМА У БЛОКАДИ,
РАДНИЦИ НА ПРОТЕСТУ
Панчевачки апотекари
без плата и
здравствених књижица
Блокада рачуна због
460 милиона динара

У „Петрохемији” у суботу, 8.
октобра, почиње застој у раду производних постројења,
који ће трајати до 19. октобра. Петрохемијски гигант
ће у том периоду извршити
ремонт на процесној опреми
у фабрици Етилен. Активности током застоја обезбедиће
наставак безбедног и ефикасног рада компаније и обављаће се према претходно
утврђеном плану. Сви послови у склопу мањег ремонта у
потпуности су усклађени с
важећим безбедносним процедурама компаније.
– Посебна пажња током
застоја биће посвећена радовима на измењивачима, као
и санацији, чишћењу и осталим интервенцијама на процесној опреми у овој фабри-

ци. Застој у Етилену подразумева и заустављање производње у фабрикама ПЕВГ и
ПЕНГ – изјавио је за „Панчевац” Миша Булајић, извршни директор функције производње и техничке подршке
у „ХИП–Петрохемији”.
Надлежни из „Петрохемије” истичу да ће бити испуњене све планске обавезе
према купцима и напомињу
да се приликом заустављања
фабрика може очекивати појачана појава пламена на бакљи као последица поштовања безбедносне процедуре
приликом планског заустављања процеса рада, као и
повећање буке.
О заустављању фабрика
обавештене су све надлежне
институције.
З. Ст.

ПРОДАЈЕ СЕ ВОЈНА ИМОВИНА

Понуђена два објекта
у Панчеву
Дирекција за имовину Републике Србије расписала је
оглас за отуђење непокретности које нису неопходне за
функционисање Војске Србије. У понуди су 22 војна
комплекса широм Србије, а
међу њима су и војни објекти
у Панчеву.
На продају је понуђен део
Војног комплекса Качарево по
почетној цени од 9.891,48
евра, као и Војни комплекс Јабука у Панчеву, чија почетна
цена износи 477.851,53 евра.
Поред ова два војна објекта, у
понуди су и комплекси у Бео-

граду, Иригу, Краљеву, Нишу,
Новом Саду, Пироту, Старој
Пазови, Сурдулици, Ужицу,
Чачку, Ваљеву, Смедеревској
Паланци и Зајечару.
Најскупљи војни комплекс
који је понуђен налази се у
Чачку и његова почетна цена
је 6,7 милиона евра, а следе
објекти у Нишу по цени од
5,3 милиона евра. Сви војни
комплекси могу се разгледати, уз претходну најаву обиласка, 10. и 11 октобра, у
времену од 12 до 13 сати.
Рок за конкурисање је 16. октобар.
З. Ст.

НА ОСНОВУ АНЕКСА УГОВОРА С ПКБ-ом

Скидање шећерне репе

Усеви са узурпираних државних пољопривредних површина на територији Панчева скидају се у складу с
временским приликама и
технолошком зрелошћу култура. У претходном периоду
скинути су сунцокрет и соја,
а преостају шећерна репа,
кукуруз и још један део соје.
Чланови Градског већа су
прошле недеље усвојили
анекс уговора о пословној сарадњи за скидање усева с пољопривредног земљишта у
државној својини закљученог
с ПКБ Корпорацијом из Београда. Наиме, у јулу, када је
Град Панчево, у складу са законом, донео одлуку о скидању усева са узурпираних њива, на основу одлуке Већа градоначелник је потписао уговор с ПКБ-ом, комбинатом
којем је поверен тај посао.

Оно што се овим анексом мења, јесте обим посла за поменути комбинат, па ће убудуће
са узурпираних површина у
Панчеву скидати и шећерну
репу, што претходним уговором није било регулисано.
– Уговором је било регулисано скидање меркантилних
култура – сунцокрета, соје и
кукуруза. На терену смо уочили да имамо и један део
под шећерном репом која
треба да се извади, а с обзиром на то да је ПКБ Корпорација оспособљена да обави
овај посао, упутили смо
предлог за допуну уговора.
Такође, то предузеће је и једино заинтересовано за овај
посао на територији града –
рекла је Зорица Репац, чланица Градског већа за пољопривреду, село и рурални
развој.
М. Д.

Запослени у Апотеци Панчево
протестовали су 3. октобра у
Београду, испред Владе Србије и Министарства здравља,
како би подсетили надлежне
на тежак положај у коме се налазе и они и предузеће, које је
у блокади од почетка године.
Председник синдиката Апотеке Панчево Борко Бојић рекао је да његове колеге очекују
од надлежних решење за стање
у тој државној установи, али и
за себе, јер су запослени последњу плату примили за март,
а с обзиром на то да им нису
плаћени доприноси, остали су
без здравствених књижица.
– Нисмо у Београду ни са
ким разговарали, јер су сви
надлежни упознати са стањем
у којем се налази Апотека
Панчево. Рачун је блокиран и,
као што Панчевци знају, већ
дуго радимо само у једној смени, робе је све мање, а новца
нема – рекао је он.
Након протеста у Београду
апотекари су се упутили и ка
свом оснивачу. Бојић каже да
су се накратко састали с градоначелником Сашом Павловим и његовим замеником
Предрагом Живковићем.
– Упознати су са ситуацијом, а градоначелник нам је
обећао да ћемо ових дана добити априлску плату из буџета
Града и да ће нам бити уплаћени доприноси, како бисмо

Подсећају на свој тежак положај
имали здравствене књижице –
каже синдикалац.
Тренутно је предузеће у блокади због 460 милиона динара,
укупан дуг је око 800 милиона
динара, а камата око 200 милиона динара. У Апотеци Панчево је сада око 70 запослених,
а у време када је на челу фирме била Бранка Милојевић,
било их је скоро чак 180.
Радници су подсетили на то
да за тренутно стање криве директорку Бранку Милојевић,
која је фирму водила од 2012.
до 2015. године. Против ње је
прошле године Више јавно тужилаштво у Панчеву покренуло истрагу због основа сумње
да је починила злоупотребу
службеног положаја на штету
Апотеке Панчево. Истрага се
води и за још троје лица, а због

сумње да су оштетили ову
установу.
Радници кажу да предузеће
никада у историји дугој преко
два века није било у овако жалосној ситуацији и подсетили
су да им је у јулу била искључена струја, те да поједине
апотеке не раде.
На крају су додали да су им
се на протесту у Београду придружили и апотекари из других градова у Србији, као и да
ће до краја ове недеље бити
одржан састанак свих директора државних апотека у Србији. Тражиће да се изједначе
услови пословања за државне
и приватне апотеке.
– Пословање приватних
апотека је лакше јер оне, за
разлику од нас, нису у обавези
да расписују тендере за набав-

ку лекова. Тражићемо и повећање марже како би нам било
олакшано пословање – рекао
је Борко Бојић.
Претходни протест у Београду је одржан у априлу. Тада су
запослени у Апотеци Панчево
негодовали што њихов проблем
није почео да се решава, рачун
је био у блокади, а локална самоуправа је требало да преузме
обавезу отплате остатка дуга
како би добављачи поново почели да снабдевају ту установу
лековима. Од тада је укупан дуг
нарастао, а радници и даље чекају да се финансијски проблеми реше, како би Апотека Панчево, али и њена галенска лабораторија, поново почеле да раде у пуном капацитету, али и
резултате тужилачке истраге.
М. Димитрић

ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Важнa сарадња привредника и инспекције
Пуна примена Закона о инспекцијском надзору, иако је
он донет 2015, почела је у мају ове године. Тим законом
уређују се садржина, врсте и
облици и поступак инспекцијског надзора, овлашћења и
обавезе учесника у инспекцијском надзору. О томе је, с посебним освртом на тржишну и
туристички инспекцију, било
речи у Регионалној привредној комори 4. октобра.
Овим законом нагласак се
ставља на превентивне мере,
али и на повећање одговорности свих субјеката. Јелена
Славић Јаковљевић, шеф одсека туристичке инспекције у
надлежном министарству, рекла је да је основни циљ овог
закона сузбијање сиве економије, као и избегавање поклапања надзора.
– Више инспекција ће сада
истовремено моћи да вас посети, како би се избегло поклапање инспекцијског надзора.
Управо су се привредни субјекти жалили да их различите инспекције посећују више дана,

одузимају време, па убудуће
тога неће бити – рекла је она.
Тржишна инспекција је до
сада контролисала само оне
који су радили потпуно нелегално. Одскора они могу да
покуцају и на врата оних који
су привремено одјавили радње, а у ствари и даље раде у
пуном капацитету.

– Инспекције сада имају и
право да контролишу нерегистроване привредне субјекте.
То је значајно и за туристичку
инспекцију, која, на пример, у
многе објекте за издавање није могла да уђе јер њихови
власници кажу да је у питању
приватно власништво. Сада је
и то олакшано – рекла је Јелена Славић Јаковљевић.
Инспектори ће сада сачињавати службену белешку и давати рок од осам дана с препорукама како да приватници
отклоне неправилности.
Весна Ристић, начелник
сектора тржишне инспекције
у надлежном министарству,
рекла је да је значајна новина
и образовање координационе
комисије која је задужена за
усклађивање инспекцијског
надзора, чиме ће се обезбедити ефикаснији рад.
– Формирање координационе
комисије је неопходно како би
се усклађивали планови и размењивале информације. Њен
рад биће на вишем нивоу када
добијемо јединствен информа-

циони систем свих инспекција
који ће бележити податке о
свим инспекцијским надзорима, а то би требало да заживи до
краја 2017. године. То значи да
би тржишни инспектор могао
да погледа шта је о одређеном
приватнику забележила, на
пример, туристичка инспекција
– изјавила је Весна Ристић.
Обавезна употреба контролних листа, надзор по претходно усвојеном плану и обавезан
налог за инспекцијски надзор
– новине су које је предвидео
Закон о инспекцијском надзору и поједине инспекције их
већ спроводе. Контролна листа је документ који садржи
списак приоритетних питања,
провере и других радњи за које је овлашћена инспекција.
Привредници ће моћи сами
себе да преконтролишу и правовремено отклоне недостатке
помоћу контролне листе која
се објављује на интернет страници инспекција.
Овај закон примењује 36 републичких инспекција.
М. Д.

КОНКУРСИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Шест покрајинских кредита
Савет Покрајинског фонда за
развој пољопривреде расписао
је сет нових конкурса за доделу кредита намењених пољопривредним газдинствима,
физичким и правним лицима
с подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Како се
наводи и на сајту Града Пан-

чева, у току су конкурси за: набавку нове пољопривредне
механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди, доделу кредита за набавку кошница и опреме за пчеларства, набавку нових система и
опреме за наводњавање и бушење бунара, доделу кредита
за набавку нових заштићених

башта (пластеници, стакленици) и опреме, набавку нових
противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и
винограда и набавку квалитетне телади за тов.
Сви заинтересовани могу
преузети потребну документацију (текст конкурса и пријаву) са странице Покрајинског

фонда за развој пољопривреде. Максималан износ кредита, зависно од конкурса, јесте
40.000 евра, а минималан
1.000 евра. Конкурс је отворен
до 17. октобра, а пријаве треба
слати искључиво поштом –
наводи се на сајту Покрајинског фонда.
М. Д.
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АЕРОЗАГАЂЕЊЕ: СТАРТОВАЊЕ ПОГОНА НИС-а

АКТИВНОСТ ОШ „СВЕТИ САВА”

ЗАШТО БАШ У ЈЕСЕН?

Посета Народној
банци Србије

Пик укупних
угљоводоника
и бензена
Загађење
проузроковано
припремним
радовима
за старт Рафинерије
Еколошка судбина
града у рукама
непредвидивих сила
Прошлог викенда грађане је
узнемирио непријатан мирис у
раним јутарњим сатима. Већ
након поноћи у суботу, 1. октобра, градски мониторинг систем забележио је трочасовни
пик укупних угљоводоника

(максимална
једночасовна
вредност била је око 900 микрограма по метру кубном).
Забележен је и пораст бензена
(једночасовни пик је био 107
микрограма по метру кубном).
Према речима покрајинског
инспектора Шимона Банчова,
припремни радови за старт Рафинерије утицали су на то да

се квалитет ваздуха нагло погорша. Поред тога, и временске прилике су погодовале томе да се опасне материје надвију над градом.
Било како било, вишедеценијско искуство живота у Панчеву говори да је сасвим нормално – и Панчевци су већ навикли на ове „мале” еколошке
акциденте – да заустављање
постројења или њихов поновни старт узрокују емитовања
опасних и загађујућих материја. Ово је трећа година у низу
како крајем септембра и почетком октобра имамо овакве
„смрдљиве ситуације”.
Динамика и термини
Према речима Шимона Банчова, покрајинског инспектора за заштиту животне средине, пре више од десет дана
по го ни нафт ног ги ган та

ушли су у припремну фазу
(проверавају се производни
системи – оптерећују се притиском вентили и цеви, спојеви, прикључци итд.) како
би се уочили евентуални пропу сти пред ко на чан старт.
Како је он рекао за „Панчевац”, надлежни из панчевачке рафинерије доставили су

инспекцији динамику и термине спровођења предстартних ак тив но сти, ка ко је и
прописано законом, а заузврат су покрајински службеници задужени за екологију
упозорили директоре да морају водити рачуна о метеоролошким условима.
Међутим, управљачке структуре рафинеријског гиганта
нису се придржавале Протокола о поступању у случају неповољних
метеоролошких
услова и нису водиле рачуна о
томе како дува ветар или да ли
је ваздушни притисак висок.
Једноставно, они су постепено
проверавали и пуштали у рад
делове рафинеријског система
производње иако су извештаји
РХМЗ указивали на то да су
над Панчевом веома неповољне временске прилике за ове
делатности. Зато су опасне за-

гађујуће материје протекле
недеље свакодневно узнемиравале грађане, да би еколошки акцидент ескалирао у суботу.
Град одлучан
У уторак, 4. октобра, у сали
206 Градске управе Панчева
одржан је састанак градона-

челника Саше Павлова, чланице Градског већа задужене
за заштиту животне средине и
одрживи развој Катарине Бањаи, представника Секретаријата за заштиту животне средине, покрајинског инспектора за заштиту животне средине и представника јужне индустријске зоне, поводом суботњег еколошког инцидента.
Након састанка градоначелник Панчева је рекао да ће
Град овог пута покушати одлучно да прекине праксу која
је постојала у претходном периоду, а односи се на одговорност.
– Морам да констатујем да
ниво угљоводоника није нормиран ниједним законским
актом и да управо та чињеница спутава покрајинског инспектора да у одређеној ситуацији, као што је била 1. октобра око 3 сата ноћу, може
да реагује и да наложи одговарајуће мере. Град ће тражити од министарства да се
нор ми ра ју мак си мал не до звољене вредности угљоводоника да бисмо ми могли после тога да предузимамо друге мере – рекао је Саша Павлов и додао да је локална само у пра ва кон так ти ра ла с
Министарством пољопривреде и заштите животне средине усменим путем и да је договорено да Град Министарству упути допис у коме ће
на ве сти
сво ја
ис ку ства,
превасхoдно у вези са забележеним прекорачењима, и то у
овом периоду године, када
почиње грејна сезона.
Према наводима градоначелника, до загађења 1. октобра у јутарњим часовима дошло је услед покретања постројења НИС – Рафинерије
нафте Панчево након ремонта, повећаног интензитета рада фабрике за прераду отпадних вода у „Петро хемији”
(која прерађује и отпадне воде из Рафинерије), претакања
примарног бензина на пристаништу Рафинерије за потребе „Петрохемије” и претакања примарног бензина железничке цистерне у „ХИП–
Петрохемији” и веома неповољних атмосферских услова
– готово да није било ветра, а
постојеће струјање ваздуха
наносило је аерозагађење у
правцу града.

ЗАВРШЕН САЈАМ ЕКОЛОГИЈЕ У НОВОМ САДУ

Заштита природе веома важна
Нова заштићена
подручја природе
Неопходно удружити
стручне и финансијске
ресурсе свих нивоа
власти
Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић представио је планове Секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине у области заштићених подручја природе
на 24. међународном еколошком сајму „Еко-свет”, одржаном у Новом Саду од 28. септембра до 2. октобра.
Како је најавио на стручном
скупу „За зеленију будућност”,
покрајинским институцијама
биће ускоро упућен предлог да
се прогласе нова заштићена
подручја природе, односно четири парка природе: „Мртваје
горњег Потисја”, „Босутске шуме”, „Јегричка” и „Стара Тиса”
код Бисерног острва. Покрајински секретар је истакао да је
заштита природе један од битних сегмената заштите живот-

не средине, а да Покрајински
секретаријат има овлашћење
да проглашава заштићена подручја природе другог степена.
– Међутим, оно што је битно и на чему инсистирамо, јесте то да није довољно само
прогласити заштићено подручје природе, донети покрајинску скупштинску одлуку и
након тога одредити управљача и препустити то случају.

Примера ради, Секретаријат
је 2014. године прогласио парком природе бању Русанду и
подручје Караш–Нера, али у
буџету за 2016. годину за њих
није било новца – рекао је
Владимир Галић и истакао да
је последњим ребалансом буџета ова неправда исправљена, тако да ће ове године и бања Русанда и Караш–Нера добити по 700.000 динара.

Надлежни у Покрајини истичу да се мора радити на томе да се у наредном периоду
удруже стручни и финансијски ресурси свих нивоа власти
– од локалне самоуправе, преко АП Војводине, до Републике, у складу са законима, како
би се одржавала заштићена
подручја природе. Они који
управљају овим подручјима
упозорени су да морају испуњавати услове и оно што је зацртано, те да ће уколико то не
буду чинили, бити замењени,
а све с циљем што боље заштите природе. Да подсетимо, на територији АП Војводине су заштићена подручја
природе на 138.000 хектара,
што је 6,4 одсто укупне површине.
Стручни скуп „За зеленију
будућност”, који је одржан на
Новосадском сајму, заједно су
организовали Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински завод за заштиту
природе, Јавно предузеће Завод за урбанизам Војводине и
Јавно предузеће „Национални
парк Фрушка гора”.

Ученици
осмог разреда
Основне школе „Свети Сава”,
са својим наставницама Маријом Пољак и Драганом
Стојнић, посетили су недавно едукативно-изложбени
центар Народне банке Србије. Ђаци су имали прилику да
се упознају са историјатом
новца, улогом и задацима
Народне банке Србије као
централне банке Републике
Србије, с лажним новцем и

обележјима заштите на кованом новцу и на новчаницама.
За ученике су организоване радионице „Знамените
личности представљене на
динарским оптицајним новчаницама” и „Лажни новац –
како га препознати”, да би се
они упознали с технологијом
и процесом ковања новца и
стекли сазнања о важности
планског трошења и располагања личним буџетом.

АКТИВНОСТ КЛУБА „СОКО”

Шетња
Градском шумом
ПЕК „Соко” је прошлог викенда организовао шетњу
стазом на подручју Градске
шуме. Акција тог клуба обухватила је 45 учесника,
претежно деце, а „Соколу”
су подршку пружили и извиђачи одреда „Надел” из
Старчева. Малишани и њихови родитељи имали су
прилику да се упознају с
биљним и животињским
светом Градске шуме. Чланови „Сокола” демонстрирали су како се бере и распознаје јестива коприва,
учили децу о врстама дрвећа, а посебно је атрактивно
било тражење и препознавање трагова животиња.
Уједно је одржан и час оријентиринга, тако да су учесници могли да се окушају
и у препознавању шумских
и планинарских ознака и
маркирању стаза. На крају
дружења организована је
шетња до панчевачких светионика.
И поред уништених информационих табли, обилазак Градске шуме је и
овог пута био интересантан
и атрактиван, а чланови

клуба „Соко” најавили су да
је у плану да се наредне године табле обнове и поставе нове, као и да се настави
даље промовисање природних потенцијала Градске
шуме. Да подсетимо, недавно су вандали, из необјашњивих разлога, дуж
видно обележених стаза
уништили информативне
табле и путоказе који су на
интересантан и забаван начин приказивали живи свет
Градске шуме и помагали
љубитељима природе да се
лакше и безбедније крећу.
Наредног викенда чланови клуба „Соко” организоваће, поред активности на вештачкој стени, и одлазак на
Кучајске планине и врело
Грзе. Учесници полазе у суботу у јутарњим часовима, а
враћају се у недељу увече.
Планиран је успон на врхове Кучајских планина, уз демонстрације боравка у природи и планинарских вештина за најмлађе. Више
информација о овим активностима заинтересовани суграђани могу наћи на вебстраници www.soko.rs.

ЕКОЛОШКИ УЛТРАМАРАТОН

Коридор свести
Једанаести еколошки ултрамаратон од Рафинерије нафте Панчево до Поповице, популарног излетишта на Фрушкој гори, биће одржан у суботу, 15. октобра. Шесту годину заредом ова манифестација је посвећена и борби
против похлепе, глобализације, модерног робовласништва, експлоатације, сиромаштва и новог колонијализма. Пред искреним еколозима,
антиглобалистима,
спортистима, бициклистима и рекреативцима биће
траса дуга 140 километара.
Старт ће бити преко пута
главног улаза у Рафинерију,
у 9 сати.

Премa речима организатора, етапа води кроз центар
Панчева, преко Јабуке, Глогоња, Сефкерина и Опова, Титела, Вилова и Ковиљa, Бешке и
Чортановца, до излетишта
Поповица на Фрушкој гори.
Сви учесници који буду савладали пут од Панчева до
Фрушке горе добиће мајице,
медаље и дипломе. Планирана је и вечера у планинарском дому на Фрушкој гори.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Зашто вичемо?

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свакоме од нас
се десило да цикне од изненадне радости, среће, страха... Неочекивани сусрет,
позив или вест ишчупају
врисак из средишта бића и
тренутно обоје нашу реалност.
Сасвим друга прича је
пови шен тон изникао из
потребе да се буде у праву.
У намери да „убеде” саговорника да греши, да оснаже уверење о сопственој важности, поједини ће вербалном агресијом остваривати своје циљеве. Наметање свог мишљења је увек
праћено викањем, убеђивањем и уверавањем да је туђе погрешно. Покушај да се
утиче на другу особу, уз
претње и псовке, натераће
свакога да се још више веже за своја уверења. Свако
ће се држати свог већ формираног мишљења, одбијајући да уопште размотри
аргумен те и твр до главо
остајући при своме. Викањем особа прво себе убеђује у сопствену вредност. Од
буке коју прави не може да
чује ни себе ни саговорника. Нико никога не слуша,
само се речи које повређују
говоре све гласније. Код неких је толико нарушен осећај самопоуздања да једино
наметањем себе и свог мишљења могу за тренутак да
умире свој незасити его.

Када траје дуго и када је
интензивна, бука представља један од најзначајнијих
узрочника стреса. И опет
смо се нашли у зачараном
кругу. Желећи да „победимо аргументима”, правимо
у себи праву подлогу за настајање болести. Исто важи
и за немир који креирамо
сами себи сопственим мислима. Понављајући у себи
туђе речи и увреде и проживљавајући изнова осећај
повређености, дајемо некоме моћ да свакодневно утиче на то како се осећамо, да
прави реалност у којој живимо. Као одговор на дуготрај но, ис цр пљу ју ће, не престано излагање сопственој или ту ђој вербал ној
агресији настаје крик душе
– аларм, који други људи не
чују, а ми једва издржавамо. Наше биће нам шаље
поруку: доста је било! Пре
него дозволимо да се болест насели и завлада, пре
него што прихватимо уверење да нисмо довољно добри, спо соб ни, успешни,
пожељни, пре него урадимо
било шта – требало би да
застанемо и да се загледамо у себе.
Да ли примећујете колико гласно причају заљубљени или којим тоном се мајка обраћа беби? Када су
присутни љубав и поштовање, не постоји потреба за
викањем. Стазом која је посута љубазношћу увек се можемо поново шетати. Не
можемо променити ничији
став или мишљење. Једино
што се може мењати, јесте
наше понашање, које ће
изазвати другачију емотивну реакцију, а она ће потом
утицати на промену нашег
односа према самом себи и
другим људима.
Викати и даље или слушати себе, бити у праву или
бити срећан – одлука је, као
и увек, само на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Шта је мезотерапија

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Мало, разређено и у право
место – тако је француски
доктор Мишел Пистор, изумитељ мезотерапије, дефинисао ову методу. То је медицинска техника убацивања различитих активних
супстанци микроинјекцијама у слојеве коже и поткожно ткиво.
Мезотерапи ја успе шно
решава проблеме плитких и
дубоких бора, опуштене и
дехи дри ране коже ли ца,
врата, деколтеа и надлактица, као и поремећаја пигментације, затим спречава
губитак косе (али само у
случају где корен још постоји), уклања флеке и акне
и ублажава ожиљке. Третман подразумева убризгавање мањих доза различитих
активних супстанци у проблематичне регије на кожи.
Најбитнија супстанца за ко-

жу лица је хијалуронска киселина, а потом следе витамини (најчешће Ц и А), минерали, олигоелементи, ензими... Мезотерапија се може радити на два начина.
Први је да се самим убодима праве микроповреде коже, чиме се она стимулише,
те почиње више да се прави
колаген, захваљујући којем
се ткиво обнавља и регенерише. Други начин подразумева унос одређених активних супстанци, којима
се циљано делује на проблем.
Поред лица, мезотерапија
се успешно примењује и на
телу. Одлични резултати добијају се код скидања целулита и масних наслага. Могуће је чак једним коктелом
деловати на више проблема
одједном. Конкретно, могу
се истовремено третирати
локализоване масне наслаге, целулит и слаб тонус коже. Коктели предвиђени за
терапију ових неправилности формулисани су тако да
блокирају депоновање и
уједно подстакну ослобађање и сагоревање масти и
убрзавање циркулације. Масне наслаге ће бити разграђене, кожа ће се затегнути и
добити једрину и чврстоћу, а
целулит ће нестати. Најважнији састојци оваквих коктела су обично Л-карнитин,
артичока и кофеин.

Петак, 7. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА У ПАНЧЕВУ

ДРАГОЦЕНА ИСКУСТВА ИЗ ХОЛАНДИЈЕ
Скуп траје од
3. до 7. октобра
Сарадња организације
„Kinderperspectief”,
Сигурне куће
и „Споменка”
Друштвена брига
о деци и младима
„Међународна искуства, примери добре праксе у раду с децом и младима с тешким искуствима и понашања”, назив је
изузетно значајне интернационалне конференције која се у
нашем граду одржава од понедељка до петка, 3–7. октобра.
Ова стручна размена део је
пројекта „Академија”, који реализује холандска организација „Kinderperspectief” у
партнерству с Прихватилиштем за жене и децу жртве насиља у породици Сигурна кућа
и Домом за децу „Споменак”.
Примери добре праксе
Како је на прес-конференцији
приређеној уочи почетка активности у понедељак, 3. октобра, истакла Дијана Јанковић,
представница организације
„Kinderperspectief” и координаторка пројекта, у плану је да
чланови делегације из Холандије током трајања конференције пренесу и размене знања
и искуства са стручним лицима из установа социјалне заштите у нашем граду.
О конкретним активностима које ће се реализовати током ове недеље нешто више је
рекла Јасна Вујичић, руководилац Сигурне куће.
– Замишљено је да се наш
рад одвија у оквиру петодневних преподневних и поподневних радионица. Једна од тема
које ћемо обрађивати односи
се на постављање граница у

Део холандског тима
понашању деце и младих када
је у питању сексуални развој.
Потражићемо и прави одговор
на питање како разговарати с
децом о тешким темама и о
проблемима уз помоћ „дупло”
луткица. Разговараћемо и о томе како позитивно стимулисати развој и како неговати позитивно понашање, али и о томе
како се опходити са агресијом
код младих и одраслих. Једна
од веома важних радионица
биће посвећена заједничком
решавању проблема у организацији. Планирамо и да једно
поподне посветимо дружењу
свих корисника и запослених
стручних радника у Сигурној
кући и свих младих и деце који су на смештају у дому „Споменак” и њихових васпитача.
То ће бити прилика да део онога што будемо научили ди-

МЕЂУНАРОДНА НЕДЕЉА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ

Како се на знаковном
језику каже толеранција?
Последња седмица септембра
у целом свету обележава се
као Недеља глувих и наглувих
особа, с циљем да се у фокусу
читаве планете нађу потребе
ове популације и важност њихове инклузије, као и да се јавност позове на толеранцију,
уважавање и поштовање њихових права.
Током периода од 24. до
30. септембра свака организација која окупља глуве и
на глу ве обич но би ра је дан

Према речима Сузане Белић,
секретарке МОГН Панчево,
чланови организације одлучили су да тај дан проведу тако
што ће заједнички припремати
гулаш у котлићу, а потом се
дружити уз вечеру. Прослави је
присуствовао и градски већник
Миленко Чучковић. Он је посебно похвалио програмске активности ове организације које
Град из године у годину финансијски подржава увиђајући њихов значај и позитивне ефекте.

ректно и применимо – истакла
је Вујичићева.
Добробит за локалну заједницу
О значају овог догађаја за учеснике из Панчева, као и за саму локалну заједницу, говорила је Тања Лукић, директорка
дома „Споменак”.
– Размена искуства, праксе
и знања чија је примена неопходна у раду с децом која се
носе с тешким животним изазовима и са оном која имају
поремећаје у понашању има
неприкосновен значај за
стручне раднике у „Споменку”
и Сигурној кући, јер доприноси јачању њихових професио-

налних капацитета. Такође,
ово је изузетно важан догађај и
за Панчево, јер кроз реализацију ове интернационалне сарадње ми доприносимо развоју стратегије социјалне заштите у граду и указујемо на то колико водимо рачуна о друштвеној бризи о деци и младима – истакла је Тања Лукић.
Опширније информације о
искуствима која су представници институција социјалне
заштите стекли током ове конференције, као и о утисцима
учесника радионица, прочитајте у наредном броју „Панчевца”.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Кексићи од бундеве

Зар не обожавате ово доба
године? Иако нас јесен
тмурним и сетним временом враћа у затворен простор, поклања нам благодети које савршено служе за
окупљање породице. Кућа
која мирише на бундеву и
цимет је – дом, а на том

мирисном извору стварају
се успомене које се преносе
генерацијама. Бундева се
може припремити на хиљаду и један начин, а овог пута представљамо вам кексиће који не само да дивно
миришу већ су и мекани и
брзо се праве.

Састојци: 335 грама свеже бундеве, 100 грама бадема, 130 грама
интегралног брашна, један прашак за пециво, једна кафена кашичица цимета, прстохват соли, беланце од два јајета, 10 кафених кашичица меда и шест супених кашика маслиновог уља.

дан када ће на пригодан начин дати свој допринос интернационалној кампањи. У
Ме ђу оп штин ској ор га ни за цији глувих и наглувих Панчево прослава је одржана у
петак, 30. септембра.

Страну припремила
Драгана

Кожан

Међуопштинска организација глувих и наглувих, поред
чланова из Панчева, окупља и
оне из Алибунара, Ковина,
Опова и Ковачице. Око 3.000
наглувих и стотинак глувих
чланова током читаве године
учествују у бројним спортским
и културним дешавањима,
освајају награде с позоришним
представама које припремају,
а ове године су и државни прваци у стоном тенису.

Припрема: Бундеву ољуштите, исеците на коцке и ставите да се кува. Скувану бундеву ставите у цетку изнад шерпе да се добро оцеди. Затим је изгњечите као пире (не вадећи из цетке), како би се
сав вишак воде оцедио у шерпу. Самељите бадеме, а половину можете и да ситније насечете. У једној посуди помешајте суве састојке: брашно, прашак за пециво, цимет, со и бадем. У другој посуди
умутите беланца у чврст снег. Додајте мед у беланца, па лагано умешајте суве састојке и на крају уље. Плех од шпорета обложите папиром за печење. Кафеном кашичицом стављајте гомилице теста на
плех, али између остављајте размак од по неколико центиметара.
Добићете око 30 кексића. Пеците их у рерни загрејаној на 180 степени око 15 минута.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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УСКОРО

УСКОРО

УСКОРО

ОСНИВА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
(Завод за медицину рада)
ПРВИ И ЈЕДИНИ ПРИВАТНИ У ВОЈВОДИНИ, ВУКА КАРАЏИЋА 1
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Превентивни медицински прегледи радника
на радном месту с повећаним ризиком по здравље
(претходни, периодични, ванредни, циљани, контролни).

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
Професионална оријентација и селекција.
Едукација из области прве помоћи.
Промоција здравља на радном месту и здравих стилова
живота, едукација радника.

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ
И КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА:
– за заснивање радног односа
(на радном месту с повећаним ризиком и без њега);
– за возаче (аматери, професионалци, возачи таксија,
инструктори, ванредни прегледи);
– за суд и на захтев државних органа;
– за приватно предузетништво;
– код усвајања деце, за старатељство и хранитељство;
– за смештај лица у дом старих;
– за држање и ношење оружја;
– за упис у школу или на факултет;
– за склапање брака страних држављана
или малолетних лица;
– за продужење боравка страних држављана;
– за рад у просвети;
– за животно осигурање;
– за одлазак у иностранство;
– за послове комуналног полицајца;
– издавање дупликата уверења.

УСКОРО

Спец. медицине рада
Спец. неуропсихијатрије
Спец. офталмологије
Спец. урологије

Спец. гинекологије
Спец. хирургије
Спец. ОРЛ
Психолог

ЗА ВЛАСНИКЕ ВОЗИЛА
РЕГИСТРОВАНИХ
У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”
ЛОЈАЛИТИ КАРТИЦЕ С ПОПУСТИМА

за услуге:
– Завода за заштиту здравља радника;
– Ауто-сервиса „Зоки”;
– недељника „Панчевац”.
ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

УСКОРО

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР,
НАЈБОЉА УСЛУГА.

УСКОРО
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У ПОНЕДЕЉАК ПРЕ ПОДНЕ

СТЕВАН ЧИГОЈА, ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ПАНЧЕВО

Полиција спречила
пљачку поште

БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА
ЈЕ ПОВОЉНА
Откривен велики број
починилаца
кривичних дела

Захваљујући ефикасној акцији припадника панчевачке
полиције 3. октобра је у року
од само неколико сати расветљен покушај разбојништва
почињен током преподнева у
пошти у Војловици.
Тог дана око 11 сати двојица мушкараца из Панчева који су били маскирани капама
фантомкама ушли су у про-

сторије те поште с намером
да од службеника отму новац.
Један од дежурних службеника је присебно реаговао и
успео да се закључа у просторији у којој се налази каса с
новцем. Након тога осумњичени су побегли. Против њих
ће бити поднета кривична
пријава надлежном тужилаштву у Панчеву.

ОДЛУКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

Потврђене пресуде
за силовања
Апелациони суд у Београду
потврдио је две првостепене
пресуде Вишег суда у Панчеву,
изречене у мају и јуну ове године оптуженима за брутална
силовања. То значи да су казне
које су изрекле панчевачке судије оцењене као одговарајуће
и сразмерне тежини почињених кривичних дела.
На седници одржаној 12.
септембра судије највише
судске инстанце у нашој земљи одлучиле су да одбију
као неосновану жалбу окривљеног Стевана Ћирића (24)
и његовог адвоката и да прихвате првостепену пресуду.

Виши суд у Панчеву је 30.
јуна ове године осудио Ћирића на једанаестогодишњу
казну затвора. Та казна му је
изречена зато што је октобра
прошле године силовао своју
тринаестогодишњу сестру, с
којом живи у истој кући.
Након тога, на седници
Апелационог суда одржаној
15. септембра, потврђена је
пресуда од седам година шездесетједногодишњем Живку
Болесникову. Он је у мају
прошле године у својој викендици у једном селу два пута силовао хендикепирану седамнаестогодишњу девојку.

IN MEMORIAM

Пал
Дечов
У суботу, 1. октобра, умро је
колега, сликар Пал Дечов,
велики уметник, брижан
отац Ане и Милоша и Љиљанин супруг. За његову
борбу с болешћу знали смо
већ више од годину дана. Од
њега смо најмање очекивали
овакав исход, једноставно
нисмо могли да верујемо да
ће га болест победити.
Сигурни смо да је од првог дана свога живота знао
да ће бити сликар. Ликовну
академију је завршио у Новом Саду, у класи професора
Исидора Врсајкова, а последипломске студије на Факултету ликовних уметности
у Београду, у класи професора Зорана Петровића.
Време његовог живота
после студија за њега је било време узлета, развоја и
успеха; тада је са Љиљом
створио породицу, родила
су се њихова деца Ана и
Милош. Од тог времена сија као најсјајнија звезда на
сликарском небу наше земље. Приредио је бројне самосталне и колективне изложбе, добио многе награде на изложбама у земљи и
иностранству. Он је покренуо манифестацију једнодневног сликања акварела;
то је сваке године био јединствен уметнички дога ај
у нашој земљи. Основао је
Ликовну колонију Опово,
која је ове, 2016. године
одржана четрнаести пут.
Захваљујући овој колонији
Опово је посетило више од

Није било
међунационалних
инцидената, нити
ексцеса на спортским
утакмицама
Безбедносна ситуација у првих
осам месеци ове године у Панчеву и на територији јужног
Баната је повољна – изјавио је
у интервјуу за наш лист Стеван
Чигоја, заменик начелника
Полицијске управе Панчево.
– У односу на исти период
прошле године смањен је број
кривичних дела, прекршаја и
саобраћајних незгода, а повећан
је број расветљених кривичних
дела, као и број њихових починилаца који су ухваћени на лицу места, током извршења кривичних дела – додао је Чигоја.
Према његовим речима, добро је што од почетка године
није било међунационалних
ексцеса, с обзиром на то да је
територија коју покрива Полицијска управа Панчево вишенационална. Додао је да је
повољно и то што није било
нереда на спортским догађајима које је обезбеђивала панчевачка полиција.
Чигоја је истакао да је панчевачка полиција расветлила
и досадашње случајеве лажних пријављивања бомби у
школама. Рекао је да су откривени сви они који су на такав
начин узнемиравали јавност и
да су против њих поднете кривичне пријаве.
По Чигојиним речима, панчевачка полиција је била ефи-

Радимо ефикасно, озбиљно и одговорно – каже Чигоја
касна и када је реч о запленама дроге, дувана, алкохола и
кафе, јер су количине које су
одузете неупоредиво веће него
прошле године.
– Радимо ефикасно, озбиљно
и одговорно и МУП је оценио да
смо међу неколико најбољих од
27 полицијских управа у Србији.
То је посебно значајно ако се
узме у обзир да смо близу Београда, да преко наше територије
иде међународни пут за Румунију, а да водимо рачуна и о 90 километара водене границе с том
државом – истакао је Чигоја.
Он је додао да су припадници ПУ Панчево од почетка ове
године постигли добре резултате и када је реч о одузимању
акцизне робе од оних који су
хтели да је шверцују а да не
плате држави дажбине.
Према његовим речима, одузето је 36.137 килограма ду-

вана у листу и преко 860 килограма резаног дувана, 9.092
бокса цигарета, 18.000 литара
нафте и нафтних деривата,

527 килограма кафе и 1.500
литара разног алкохолног пића. Укупна вредност те робе је
скоро 23 милиона динара.

РАСВЕТЉЕНО ВИШЕ „Н. Н.” КРИВИЧНИХ ДЕЛА
Стеван Чигоја је истакао и да је од јануара до септембра
ове године на територији коју покрива панчевачка полиција
повећан број откривених кривичних дела из области привредног криминала, као и да је расветљен већи број кривичних дела с непознатим извршиоцима него прошле године.
Он је додао је захваљујући појачаном ангажовању припадника Полицијске управе Панчево откривен већи број
прекршаја закона о оружју, личној карти и странцима.
Иначе, у панчевачкој полицији је прошлог четвртка одржана конференција за новинаре на којој су говорили начелници Одeљења полиције, Одељења за странце и одељења
Криминалистичке полиције и Саобраћајне полиције. Они су
пред новинарима локалних и јужнобанатских медија сумирали резултате рада од почетка ове године.

ПРОШЛОГ ЧЕТВРТКА У КАСАРНИ „РАСТКО НЕМАЊИЋ”

Двоструко славље Специјалне бригаде

200 страних уметника, од
Норвешке до Египта. Од тада се Опово налази на ликовној карти Србије, а могло би се рећи и Европе.
Био је учесник у више од
200 ликовних колонија у земљи и иностранству. По
овоме би се могло рећи да је
у најмању руку био мисионар и амбасадор Опова и наше земље свуда где је боравио. Сликање у колонијама
је волео изнад свега. И као
да све то није било довољно:
бавио се и издаваштвом, објавио је монографију Опова,
монографију о Зорану Петровићу, први и други део
књиге „Село Сакуле а у Банату”, објавио је и капитално дело о Фонду Галерије
„Јован Поповић” од 1970. до
2014. године. У овом фонду
је пописано преко 1.000
уметничких дела која представљају основу неке будуће
сталне поставке савремене
уметности у Опову.
Сликарству се радовао
искрено, као чину и раду који је водио ка савршеном
свету. И то је била његова порука свима нама. Дело Пала
Дечова је споменик који је
он сам себи већ поставио.
Нека му је вечна слава и
хвала му.
Његове колеге

– Током десет година, колико
је прошло откад је формирана
Специјална бригада, припадници те јединице су извели више од десет хиљада гађања и
падобранских скокова и успешно завршили хиљаде сати роњења, стотине курсева и селективних обука. Поред тога што
су били успешни у ономе што
им је примарни задатак, учествовали су у бројним хуманитарним акцијама и спасилачким мисијама у којима су помагали цивилима жртвама
природних катастрофа – рекао
је бригадни генерал Зоран Величковић, командант Специјалне бригаде, на прослави дана те јединице и десетогодишњице од њеног формирања,
која је одржана 29. септембра у
касарни „Растко Немањић”.
Поводом та два јубилеја
председник државе Томислав
Николић одликовао је Специјалну бригаду Орденом заслу-

га за одбрану и безбедност
трећег степена, који је тој јединици уручио његов изасланик Милорад Симић.
Свечаности у касарни „Растко Немањић” присуствовали
су министар одбране Зоран
Ђорђевић и начелник Гене-

ШАН СА ЗА НЕ ЗА ПО СЛЕ НЕ
Сви држављани Србије који су незапослени, а одслужили
су војни рок са оружјем и нису старији од 30 година, могу
да се 17. октобра ове године најкасније до 9 сати пријаве за
посао у Специјалној бригади. Пријаве се подносе у касарни
„Растко Немањић” у Панчеву (Јабучки пут б. б.).
Након селекције с најбољим кандидатима ће бити закључени уговори о раду на одређено време и они ће бити примљени у професионалну војну службу 1. марта 2017. у
својству професионалног војника, на период од шест месеци. Имаће могућност продужења уговора о раду на период
од три године и моћи ће да их обнављају до навршених 40
година живота. Детаљнија информација о овоме може се
прочитати на сајту Војске Србије www.vs.rs.

ралштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић, као и
представници полиције, Јужнобанатског округа, Градске управе и Српске православне цркве.
У жељи да популарише свој
рад Специјална бригада је позвала на свечаност ученике
више панчевачких основних и
средњих школа, па је касарна
„Растко Немањић” тог дана
била препуна гостију.
Специјалци су за њих приредили изложбу дела наоружања, возила и опреме које
користе, а након церемоније и
дефилеа свих формација у саставу Специјалне бригаде група њених припадника је извела падобранске скокове.
Обра ћа ју ћи се при сут ни ма, Милорад Симић је рекао
да је орден који им је уручио
председник резултат њиховог вишегодишњег пожртвовања. Додао је да очекује да

ће им то бити подстицај за
још бољи рад, а осталим јединицама пример који треба
да следе.
– Историја Специјалне бригаде је исписана бројним успесима, умећем, одлучношћу,
патриотизмом и храброшћу
њених припадника. Жртве које је дала Специјална бригада
током одбране наше отаџбине
обавезују нас да их никад не
заборавимо. Достигнути ниво
опремљености и оперативне
способности њених припадника су довољне гаранције да
Специјална бригада може адекватно да одговори на све актуелне данашње претње и изазове – рекао је између осталог
Симић.
Он је похвалио то што се у
Специјалној бригади посвећује велика пажња одабиру,
школовању и обучавању њеног
кадра. Према његовим речима, захваљујући томе у тој јединици су ангажовани „најбољи међу најбољима”, спремни
и способни да извршавају све
задатке у одбрани Србије од
тероризма и других облика
угрожавања.
Симић је најавио да ће наше држава наставити да издваја новац у складу с могућностима ради даљег опремања
Специјалне бригаде и њеног
наоружавања.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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Петак, 7. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

УСКОРО РЕАЛИЗАЦИЈА ВЕЛИКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈАБУЧАНИ И ГЛОГОЊЦИ СВЕ БЛИЖЕ
ГРАДСКОЈ ВОДИ
Радови треба да
буду завршени
за пет месеци
Најповољнији
извођач ужичко
„Јединство”
Након подужег ишчекивања
сва је прилика да ће још два од
четири преостала северна села
добити градску воду. Реч је о
Јабуци и Глогоњу, чији би грађани могли најкасније за пола
године да из својих славина
троше драгоцену течност највишег квалитета.
Према речима директора
ЈКП-а „Водовод и канализација”
Александра Радуловића, након
што је консултантска фирма немачке банке за развој КfW спровела јавну набавку, тренутно је у
фази прављење и потписивање
уговора с „Јединством” из Ужица, најјефтинијим понуђачем за
извођење радова вредних око
милион и педесет хиљада евра.
– Ова инвестиција подразумева изградњу водовода од
раскрснице код „Алмекса” на
путу ка Јабуци и Глогоњу, у дужини од осамнаест километара. У тај посао спадају и два
резервоара са две пумпне станице. То значи да грађани поменутих места за око пет месеци могу очекивати драстичну разлику у квалитету воде,
будући да градска одговара
свим стандардима и за разлику од сирове, коју су досад користили, све елементе има у
законом прописаним количинама – најављује Радуловић
„Вод-ком” диже профит
Познато је да је вода у Јабуци
оптерећена металима попут
гвожђа и мангана, а у Глогоњу
и опасним арсеном, па се у
тим местима грађани махом
снабдевају са еко-чесама.
Док не дође до прикључења
на градску мрежу, тамошња

Банатски Брестовац: Почели
су радови на асфалтирању
Улице Моше Пијаде. У току
је израда пројекта за изградњу моста на Поњавици. Дом
културе припрема изложбу
дечјих радова из радионица
карикатуре Николе Драгаша.
Банатско Ново Село: Теку
припремни радови за асфалтирање Улице Бориса Кидрича. Промоција књига „Српски добровољци у Великом
рату у Русији” и „Незапамћена битка” (о чувеној бици код
Добруџе из Првог светског
рата) биће приређена у петак, 7. октобра, од 19 сати, у
Дому културе, када ће, поред
аутора Милан Мицића, доктора историје, говорити и његов колега Мирча Маран.

„Еколошка” течност цури на четири славине
комунална предузећа настоје
да водоводи функционишу
најбоље што је могуће.
Директорка јабучког ЈКП-а
„Вод-ком” Биљана Киковић наводи да је, поред свакодневног
испирања мреже и хлорисања,
било и озбиљнијих инвестиција.
– Санирали смо свих пет бунара и поправили оштећене
заштитне мреже око њих, које
баш ових дана фарбамо и тиме их практично ојачавамо.
Купили смо потапајуће пумпе,
које нивелишу воду, што је од
великог значаја. Ове године
нисмо имали проблема с притиском, пре свега зато што
смо кренули да наплаћујемо
воду по потрошњи, с обзиром
на то да смо претходно избаждарили све водомере, што
нас је коштало око два милиона динара. Управо већ друго
очитавање вршимо на тај начин, чиме је наплата упадљиво увећана, дуплирана у односу на протеклу годину. Захваљујући томе трећи квартал завршавамо с плусом од четири
милиона динара – истакла је
директорка „Вод-кома”.

Завод за јавно здравље обавља анализе воде двапут месечно и према последњима резултатима она је бактериолошки апсолутно исправна. Нажалост, као и у свим северним
селима има примеса гвожђа и
других метала, па је зато грађанима на услузи и еко-чесма
у парку, с резервоарима капацитета око хиљаду двеста литара и филтерима за пречишћавање, који се редовно замењују.
Глогоњска еко-чесма ради
беспрекорно
За разлику од Јабучана, који
могу да пију „чесмовачу”, Глогоњци то, због присуства арсена, никако не смеју. Ипак, они
је користе као техничку – за
купање, заливање...
На срећу, од фебруара им је
на располагању еко-чесма. Савременија је од оне у Јабуци,
па се главни филтер аутоматски испира, а резервоар има
капацитет од четири кубика
воде, која се точи на исто толико славина.
Директорка локалног комуналног предузећа Љиљана

Станковић каже да је у једном
моменту настала пауза због
нагомилавања велике количине арсена, коју филтери нису
могли да пречисте.
– Проблем је недавно отклоњен, што говоре и последњи
резултати анализа од 29. септембра, према којима је еколошка вода апсолутно исправна и не садржи никакве хемијске елементе. Када је реч о сеоском водоводу, редовно обављамо хлорисање, а имали
смо и одређена улагања на бунарима – променили смо мреже, катанце, металне плоче...
Поред тога, засад смо успели
да избаждаримо половину од
укупног броја водомера – навела је Љиљана Станковић.
Док Јабучани и Глогоњци
као озебли сунце чекају градску воду, а Доловци већ увелико уживају у тим благодетима,
када је о Качареву реч, у току је
припрема техничког пријема
за магистрални цевовод, након
чега ће доћи да прикључења.
Најдаље од градске воде су
Новосељани – може се рећи
миљама...

ЗА ВИКЕНД У ИВАНОВУ

Скуп младих фотографа
Тридесет пета омладинска изложба фотографије биће одржана наредног викенда у Иванову. Организатори Дом културе и Фото-група „Дунавац”
су то право стекли успешним
приређивањем прошлогодишњег издања, а ни овог пута
неће изостати подршка Фото-савеза Србије.
Млади уметници су се надметали на слободну тему у две
категорије – до шеснаест година старости, као и преко тог узраста до двадесет једне године.
У конкуренцији млађих фотографа пристигло је 380 радова

Месне актуелности

од 74 аутора, док су старији били нешто мање заинтересовани
– педесет један аутор послао је

двеста седамдесет три фотографије. Стручни жири је већ издвојио најбоље, а шездесет пет

Долово: Почели су радови на
санацији плафона изнад велике сале Дома културе. У
поменутој установи је у суботу, 1. октобра, одржана друга
рејв-журка. Рукометашице
су у оквиру такмичења у
Другој српској лиги победиле у Кленку, а рукометаши
су у истом рангу изгубили у
Шиду. У оквиру „Дечје недеље” основци су се упознали с
радом Месне заједнице кроз
разговор с председником
Драгославом Глигоријевим.
Глогоњ: Основна школа „4.
октобар” обележила је свој

дан. Почели су припремни
радови на асфалтирању Улице Бориса Кидрича.
Иваново: Новоформирано
удружење пензионера приредило је дружење у суботу,
1. октобра, у Дому културе.
Програми у оквиру Омла-

динске изложбе фотографије
Србије биће одржани од 7. до
9. октобра.
Јабука: Двадесети меморијални турнир у малом фудбалу
„Данијел Марковић” одржан
је у недељу, 2. октобра, у
спортској хали, а прво место
је освојила екипа „Иди ми, дођи ми”, испред ветерана „Глогоња” и панчевачког „Динама”. Радници АТП-а заменили су лексан на аутобуским
стајалиштима који је уништен
у скорашњем невремену. Креативни мештани су ових дана
обогатили двориште вртића
једним црвом од гума.
Качарево: Дан ослобођења
места обележен је у уторак,
4. октобра, полагањем венаца на споменике народним
херојима Светозару Качару и
Жарку Зрењанину. Извршни
одбор Скупштине Месне заједнице направио је састанак
на тему коришћења хале.
Уређен је прилаз код аутобуског стајалишта у близини
раскрснице Косовске и Маршала Тита.
Омољица: Делегација јапанске амбасаде боравила је у
селу у понедељак, 3. октобра,
како би проверила исправност коришћења ауто-смећара који је пре извесног времена поклонила комуналном предузећу. Виши разреди основне школе су у среду,
5. октобра, пропратили казивање из националне историје
под називом „Сердар Јанко
Катић”, које је извео глумац
Александар Дунић.
Старчево: Изложба слика Васе Милекића отворена је у
четвртак, 29. септембра, у галерији „Боем”. Предавање о
карциномима дисајних путева одржала је др Мирјана
Лазић Марковић у уторак, 4.
октобра, у Дому културе. Деца из четвртог разреда су, у
сарадњи с Домом омладине,
ишла на „Занимљиво путовање Панчевом”, а поједини
извиђачи су на Поњавици
полагали вештарства.

ТУРНИРИ У ЈАБУЦИ
радова одабрано је за изложбу,
чије ће свечано отварање бити у
суботу, 8. октобра, у 19 сати, у
ивановачком Дому културе.
Том приликом биће додељене награде победницима,
који су позвани да у овом селу
гостују од петка до недеље. За
њих је припремљен и садржајан програм, који ће чинити
обилазак града и села, а Имре
Сабо и Золтан Бисак одржаће
корисна предавања о фотографији. Након вожње чамцима
по ивановачким рукавцима
млади гости кренуће својим
домовима.

Сентиментални
фудбалери

ИВАНОВАЧКИ ПЕНЗИОНЕРИ СЕ ОРГАНИЗУЈУ

Треће доба лепше у друштву
У најмањем панчевачком селу пензионери дуго нису били
формално организовани. Пре
нешто више од месец дана,
тачније 26. августа, та грешка
је исправљена. Тог дана су најстарији Ивановчани конституисали огранак Градског удружења пензионера, када су, поред
осталог, оформљени и органи
управљања: за председника је

Страну припремио

Јордан
Филиповић

изабран Тома Гуран, његов заменик је постао Димко Богдановић, секретар је Анкица Чеке, благајник – Радмила Калапиш, а председништво броји
деветоро људи.
Ова организација, која моментално окупља осамдесеторо пензионера и двадесетак
чланова клуба, настала је на
иницијативу Скупштине Месне заједнице, која је за времешније суграђане обезбедила канцеларију, а просторије
су добијене од Фудбалског
клуба „Стрела”.
– На мера ва мо да ускоро
за поч немо на бав ку огрева на

два на ест месечних рата, док
ћемо оне који имају пензију
испод 12.000 динара обрадо ва ти прехрам бе ним пакетима. За иду ћу го дину планира мо раз не из ле те, као и
бра ти мље ња с вр шња ци ма
из других ме ста – наја вио је
Гу ран.
Прву активност најстарији
Ивановчани приредили су у
суботу, 1. октобра, поводом
Дана пензионера. Било је прилично весело уз музику и вечеру – жене су умесиле колаче,
док се пекара „Стоиљковић”
побринула за пециво, а Месна
заједница за пиће.

У кратком периоду у Јабуци
су приређена два интересантна такмичења, која су
имала хуманитарни и сентиментални предзнак.
Најпре је у спортској хали
23. септембра одржан шести
меморијални турнир у малом фудбалу под називом
„Милан Милутиновић Комшија”. Покровитељ тог догађаја био је Дом за ЛОМР
„Срце у Јабуци”, учествовала
су деца ометена развоју из

шест сродних установа из
свих крајева Србије, а резултат није био у првом плану.
Потом је у недељу, 2. октобра, такође у спортској хали,
приређен двадесети меморијални турнир у малом фудбалу под називом „Данијел
Марковић”. Након узбудљивих утакмица прво место је
освојила екипа „Иди ми, дођи ми”, испред ветерана
„Глогоња” и панчевачког
„Динама”.
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Културни телекс

Музика
Петак, 7. октобар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
премијера спота прве хип-хоп радионице.
Среда, 12. октобар, 19 сати, дворана Културног центра: хуманитарни концерт „Талентима у част”. Учествују: Данијела Олачи (клавир), Срђан Пауновић (саксофон), Габор
Бунфорд (саксофон); гости: Огњен Поповић (кларинет) и
Михајло Зурковић (клавир).

Представе
Петак, 7. октобар, 20 сати, Клуб војске: комедија „Данас
нам је дивно дно”, у извођењу Мићка Љубичића; режија: Петар Јовановић.
Уторак, 11. октобар, 19.30, дворана Културног центра: позоришна представа „Френки и Џони” Народног позоришта
у Београду и Народног позоришта Сомбор. Режија: Теа Пухарић, улоге: Слобода Мићаловић и Игор Ђорђевић.

Изложбе
Петак, 7. октобар, 19.00, галерија Градске библиотеке: отварање изложбе цртежа Николе Комосара.
Четвртак, 13. октобар, 20 сати, Галерија Милорада Бате
Михаиловића: свечано отварање „Нова фестивала”, изложба
стрипова „Tonto Comics” (Аустрија) и музичко-визуелни
перформанс квартета „Bilitis Different Trains” (Србија).

Програм за децу
Петак, 7. октобар, 18 сати, павиљон у Народној башти: отварање прве самосталне изложбе радова Јована Златановића,
додела награда КЦ Панчева „Муњевити Кринфолион” и наступ хора „Вокал кидс”.
Од суботе до понедељка, 8. до 10 октобра, 12 сати, Основна школа „Јован Јовановић Змај”: снимање спота хора „Вокал кидс” и промоција мурала у школском дворишту.
Понедељак, 10. октобар, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Шкрти берберин”. Режија: Петар Пејаковић, улоге: Младен Совиљ, Алиса Лацко, Јован Поповић,
Милош Лазаров и Бранислав Радовановић.

Петак, 7. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

„КРИЛАТЕ ПЕСМЕ” СТИГЛЕ ДО КАРЛОВАЦА

ПОЕЗИЈА У ВОЗУ „РОМАНТИКА”
Представљена нова
збирка
Путници били
захвална публика
Субота, први октобарски дан.
Сунчан, готово летњи. Воз „Романтика” на релацији Београд
– Сремски Карловци.
– Ми нисмо знали да ћемо
бити у овом вагону, али ни ви
нисте знали да ћете данас
присуствовати
промоцији
књиге. Задовољство ми је да
вам кажем да су „Крилате песме” идеја, односно пројекат
окупљених песника да поезију
говоре тамо где је људи не очекују, с једном једином жељом,
а то је да ту где се нађемо, одатле изађемо насмејанији него
што смо ушли. Да нас потакне
да мислимо и да нас потакне
да верујемо у светлије сунце –
речи су којима је песникиња
Гордана Влајић, једна од иницијаторки пројекта, поздравила путнике.
На то необично путовање
кренуле су и Иванка Радмановић и Милосава Павловић, које уз Гордану Влајић чине трио
„Крилате песме”. Своју поезију су говорили и Рајко Џаковић, један од највећих поета

код нас, песникиње Александра Михајловић и Јасмина Радовановић и ученице панчевачке гимназије Николина
Ђорђевић и Јована Ивановић.
Путници су имали прилику да
слушају и кратке приче писца

„ЛАГУНА” И „ДЕЛФИ”

Књижари у „Авиву”
име Исидоре Секулић

ИЗЛОЖБА СЛИКА МИХАЕЛЕ ВУЈНОВИЋ

дине. Михаела Вујновић је
дипломирала на Одсеку за
сликарство Факултета ликовних уметности у Београду. Завршила је и мастерстудије на ENSAN-у у
Француској, али и на Факултету ликовних уметности у Београду.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Life Journal”
Зоранe Јовановић
Након великог успеха књиге
„Life & Style” и романа „Vanilla Sky” наша најпознатија
модна блогерка Зорана Јовановић спремила је нешто
сасвим другачије.
„Life Journal” је модеран
дневник, брижљиво осмишљен тако да буде мали
водич, а велика подршка.
Дневник се састоји из три
дела. Први део носи назив
„Моји планови” и он није
замишљен као строг планер, већ као простор где се,
поред уношења планова,
сабирају утисци, оцењују
дани, истичу очекивања…
Други део, „Моје мисли”, проткан је мотивишућим цитатима. Свака
страница овог дела стварана је с пажњом и љубављу –
на парним странама налазе се мотивациони цитати,

„ЛИБЕРТАТЕА” И МАКЕДОНСКИ
ИНФОРМАТИВНИ И ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР

Часописи и књиге
на три језика

Приђи ближе
да не видиш ништа
Изложба слика „Приђи
ближе да не видиш ништа”
младе сликарке Михаеле
Вујновић отворена је у галерији „Caffe” у суботу, 1. oктобра. Изложенa су већином
уља на платну малог и великог формата, настала у периоду од 2014. до 2016. го-

Димитрија Буквића. У први
мах су били затечени, чак се
може рећи и сумњичави. Али
само у први мах. Поезија их је
убрзо „омекшала”. Толико да
су песме читане у три круга.
На њихов захтев, до краја путовања.
Још једно представљање
збирке „Крилате песме и пријатељи” одржано је тачно у
подне истог дана у библиотеци гимназије у Сремским

Карловцима. Уметницима из
воза придружили су се песник
Бранислав Зубовић и две ученице тамошње гимназије –
Емилија Паламаревић и Анастасија Бијелић, који су такође читали своју поезију. Занимљиво је то да све учеснике
повезује гимназија. Неки су је
завршили, неки су још њени
ученици, а у Карловачкој гимназији су се окупили због поезије. Један од путника „Романтике”, вођен утиском из
воза, нашао се у публици у
гимназијској библиотеци. У
знак захвалности добио је
књигу на поклон.
– Идеја пројекта је и да се
људи мало измакну од свакодневице у нешто што нас дефинитивно оплемењује, у нешто што може да нам се допадне или не допадне, али не
изазива монотонију, једноличност, агресију... – рекла је Гордана Влајић.
У недавно објављеној збирци „Крилате песме и пријатељи”, која је круна пројекта, поред песама Гордане Влајић,
Милосаве Павловић и Иванке
Радмановић, заступљени су и
млади ствараоци „строфу уз
строфу” с великанима српске
поетске сцене. „Крилате песме” су с посебном пажњом
проналазиле младе уметнике,
како оне који већ утабавају
стазе своје успешне каријере,
тако и оне који још увек траже
начин да своје стваралаштво
представе публици.

Књижара „Делфи” у тржном
центру „Авив парк” од петка,
30. септембра, носи име једне
од највећих српских књижевница и прве жене која је постала члан Српске академије
наука и уметности – Исидоре
Секулић. На малој свечаности
приликом именовања говорили су Немања Ротар, градски
већник задужен за културу,
Лаура Барна, књижевница и
чланица фонда „Исидора Секулић”, Данијела Мирјанић,
чланица Општинског већа за
културу општине Савски венац, и Весна Михајловић, ди-

ректорка књижарског ланца
„Делфи”.
До сада је имена великих
српских писаца који су оставили дубок и значајан траг у
нашој књижевности и култури
добило неколико књижара у
Београду, али и у Краљеву,
Новом Саду, Вршцу... Издавачка кућа „Лагуна” и књижаре „Делфи” настављају именовање својих објеката у сарадњи с локалним самоуправама
у којима имају књижаре, а
иницијатива за то потекла је
од Секретаријата за културу
Скупштине града Београда.

ДВАДЕСЕТИ РОЂЕНДАН БЕНДА „THE GROUP”

Мултикултурално књижевно
вече на коме су представљене
новинско-издавачке установе
„Либертатеа” (објављује на румунском језику) и Македонски информативни и издавачки центар (који објављује на
македонском и српском) одржано је у четвртак, 29. септембра, у дворани „Аполо”. Том
приликом су се представили и
неки од аутора чија су дела објавиле ове издавачке куће.
Македонски информативни
и издавачки центар постоји десет година. Поред књига прозе
и поезије, објављује и часописе:
дечји часопис „Алка” (излази
на румунском, македонском и
српском); гласило македонске
националне мањине „Македонска виделина” (излази једном
месечно на македонском јези-

ку); часопис за културу, уметност и књижевност „Видело”
(излази четири пута годишње)
и месечни часопис на македонском за децу „Зуница”.
Новинско-издавачка установа „Либертатеа”, која објављује на румунском језику, постоји већ седамдесет једну годину. Основана је у Вршцу, а
почетком шездесетих је прешла у Панчево. Објављује књиге на румунском – оригиналне
књиге румунских аутора и
преводе са српског на румунски, а понекад и обрнуто. Издаје и недељник на румунском
„Либертатеа”, часопис за књижевност који је покренуо велики песник Васко Попа (био је и
први уредник), месечник за
децу „Дечја младост” и часопис за омладину.

НАГРАДА ИЗ РУСИЈЕ

Гран-при „Дубини два”

Жестока свирка у „Аполу”
а на непарним је простор
за писање животних догађаја и мисли.
„Моје навике” представљају трећи део дневника. У
њему је објашњено како да
се уз снагу сопствене воље
отарасимо лоших навика.

Два читаоца који до среде, 12. октобра, у 12 сати, СМСом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Које лоше навике бисте волели да се отарасите?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Life Journal”
Зоране Јовановић. Најзанимљивије одговоре 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 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.

Панчевачки бенд „The
Group” прославио је свој
двадесети рођендан концертом у дворани „Аполо”
Дома омладине у суботу,
1. октобра. Подршку су му
пружили
пријатељски
бендови „The Elements” и
„Укратко Штеф”.
– Нико од чланова није знао шта да очекује те
вечери. Да ли ће доћи родитељи с децом, тинејџери или
старија екипа која је уз нас
била све ове године. Све док
једног тренутка, пред почетак
свирке, нисам видео велики
број људи испред „Апола”.
Унутра настаје хаос још током
наступа првог бенда. Публика
скаче. Невероватан осећај, видело се то и на нашим лицима. Публика је била фанта-

стична, али ми смо јој узвратили добром свирком – рекао
је још увек под утисцима Милош Бабић, певач бенда „The
Group”.
„The Group” чине бубњари
Миладин Ивањак и Срђан Миливојевић, бас-гитаристи Марко Зорић и Владимир Савичић,
гитаристи Давор Ивањак и Дејан Јовановић и вокали Славко
Козомора и Милош Бабић.

Документарном филму „Дубина два” нашег суграђанина
Огњена Главонића припао је
гран-при на недавно завршеном 26. међународном филмском фестивалу „Порука човеку” у Санкт Петербургу у Русији. Овај документарац са елементима трилера садржи сведочанства и снимке места на
којима су се десили злочини

пре седамнаест година, а покушава и да расветли причу о
масовној гробници у предграђу Београда.

Стране припремила

Милица
Манић
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КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ГРАДИМИРА СТОЈКОВИЋА

СВЕ ПРВО И ЛЕПО
ДОГОДИЛО МИ СЕ У ПАНЧЕВУ
Сусрет организовала
Хуманитарна
организација
„Светионик”
Деца разговарала са
омиљеним писцем
После више од деценије у панчевачкој библиотеци је одржано књижевно вече Градимира
Стојковића, најчитанијег дечјег писца у последњих петнаест година на просторима бивше Југославије. Писац „Хајдука у Београду”, романа чији је
тираж достигао око пола милиона примерака у преко двадесет издања, одазвао се позиву Хуманитарне организације
„Светионик” из Панчева, која
је организовала овај књижевни сусрет. Градска библиотека
је била препуна малишана који су дошли да уживо чују свог
омиљеног писца, а било је и
старијих – међу њима и пријатељи и другари књижевника,
који је већи део живота провео
у Панчеву. Деца из „Атељеа
младих” говорила су неколико
његових песама.
Стојковић је признао да има
трему и да је узбуђен јер је
Панчево оставило најдубљи
траг у његовом животу.
– Све прво и лепо што ми се
догодило у животу, догодило
се у Панчеву. Ту сам написао и
објавио прву песму, прву причу,

први пут се истински заљубио,
први пут се истински оженио,
ту сам и прво дете, првог сина
добио... Кад неко одрасте у
таквом времену, окружењу и
друштву као што сам ја, он је
срећан. Памтим то срећно доба и то што памтим, одржава
ме у животу. Све остало је дошло и прошло као борба за опстанак, за то да будем овакав
какав сам данас – закључује
Стојковић.
С публиком је поделио сећања на младост и панчевачки
„Атеље младих”, чији је члан

постао 1961. године, а говорио
је и о дружењу и сарадњи са
својим великим пријатељима
„атељеовцима”, сценаристом
и књижевником Милошем
Николићем, редитељем Иваном Ракиџићем, глумцима
Мирославом Жужићем и Зораном Ротаром, сликарком
Надом Оњин Жужић...
Писац је открио да је своју
прву књигу – збирку песама
„Потомак равнице” – објавио
на наговор великог дечјег песника Мирослава Мике Антића. Са Иваном Ракиџићем је

снимио свој први филм, а роман „Хајдук у Београду” (1985)
стигао је, захваљујући Милошу
Николићу, до издавачке куће
„Вук Караџић”, тада једне од
највећих, која га је прва објавила. Роман је добио престижну награду „Политикиног забавника” за најбоље дело намењено младима.
– Више нисам био „озбиљан”
писац, нисам више објављивао
„озбиљне” књиге. Од „Хајдука у
Београду” кренуо је пут којим
и дан-данас идем, мада сам сад
пензионисани писац, што ми
не признају на неким шалтерима – шали се Стојковић.
У Републици Српској Стојковићеве књиге су ушле у обавезну лектиру. Код нас неће...
– Не желим да ми деца замрзе књиге, јер лектира мора
да се чита. А и довољно је то
што их већина наставника
узима као необавезну лектиру
– каже писац.
Једно време је радио и као
новинар у „Панчевцу”, а четврт века је провео у просвети.
Осим једног, радио је само послове које је волео. Каже да би
радије гладовао него да ради
оно што не воли. Најдража му
је садашња професија – пензионер. Може да пише кад хоће,
кад неће – не мора.
Градимир Стојковић је објавио 23 романа, четири збирке
приповедака и више избора
поезије и прозе. Добио је многобројне књижевне награде.

ПРЕДСТАВА ТЕАТРА „ВИХОР”

Необичан љубавни троугао
„Тешко је рећи збогом”, име је
представе због које је у среду,
28. септембра, дворана Културног центра била пуна.
Представа је настала као пројекат путујућег позоришта Театар „Вихор”. Рађена је према
тексту Мира Гаврана, а режирала ју је Марија Липковски.
Глумци Невена Ристић, Нина Јанковић и Иван Михаиловић у овој позоришној причи
пуној обрта нашли су се у љубавном троуглу, који су проузроковали данашњи „брз” живот, недостатак комуникације
међу људима, развој друштвених мрежа...
– Комад испитује колико је
заиста тешко рећи збогом и
зашто је људима тешко да разговарају и да изговарају неке
речи које крију дубоко у себи.
Открива и поставља озбиљна

питања која парови ретко међу собом отварају, можда чак
и даје неке одговоре... Данас
је време „ћутања”, јер су разговори у ери друштвених мрежа реткост, што је велики
проблем у неким озбиљним

животним ситуацијама, као
што су бракови, везе, породица, деца... – каже Иван Михаиловић.
Театар „Вихор” прославиће
свој први рођендан у новембру. Основан је на иницијати-

ву глумице Невене Ристић. Један од циљева овог театра, који чине млади уметници, јесте
да позориште „доведе” у средине у којима је оно мало или
није нимало развијено.
– Сцене у Србији и региону
нису довољно актуелне, концентрисане су на велике градове, а позоришта у неким мањим срединама су углавом затворена, или их нема. То је велики проблем за земљу, за
културу, која је значајна за опстанак и просперитет једног
народа. Невена Ристић је у
статуту овог театра написала
да његова судбина почива на
точковима и тамо где има публике. Где има публике, ми
ћемо ићи и с радошћу ћемо
играти, а надамо се и новим
представама – каже Михаиловић.

ПРИЈЕМ ЗА ПОДМЛАДАК „ПАУНОВИЋА” У ГРАДСКОЈ КУЋИ

Изузетни резултати дечјег ансамбла
Чланови дечјег ансамбла виших разреда Културно-уметничког друштва „Станко Пауновић НИС–РНП”, предвођени
уметничким директором Дејаном Трифуновићем и секретарком друштва Снежаном
Живковић Савин, били су гости
градског већника за културу и
омладину Немање Ротара у понедељак, 3. октобра. Повод за
пријем су успеси постигнути на
Музичком фестивалу деце Војводине у мају ове године и на
Републичком фестивалу дечјих
фолклорних ансамбала у јуну,
на којима је подмладак „Пауновића” освојио прво место.
Ротар је истакао да то друштво де це ни ја ма успе шно
ради у нашем граду и постиже значајне резултате на пољу аматерског стваралаштва,
неговања традиције и културе. Разлог за овај пријем ни-

су само успеси у овој години,
већ је то труд генерација које су радиле и стасавале у
„Пауновићу”. Он је најавио
намеру локалне самоуправе
да сле де ће го дине, поред
Конкурса за (су)финансирање
пројеката у култури, распише

и конкурс за аматерска удружења као додатни подстицај
и помоћ за њихов рад и стваралаштво.
Дечји ансамбл је ове године
остварио, могло би се рећи,
историјски резултат, јер је први
пут за 55 година, колико покра-

јинска смотра постоји, једна
група добила максималних 100
поена. Добили су и специјалну
награду за најбољи певачки ансамбл, која до сада није постојала, а додељена им је зато што
кореографија коју су приказали, поред игара из Пиротског
Поља, приказује и песму.
– Ово је изузетно талентована генерација која ће бити достојан наследник првог извођачког ансамбла. Од једанаест
одржаних републичких смотри дечје кореографије фолклора, деца из нашег друштва
су до сада шест пута била прваци Србије – рекао је уметнички директор КУД-а.
Први ансамбл ће 22. и 23.
октобра учествовати на Фестивалу музичких друштава
Војводине у Руми, a певачка
група ће наступити на фестивалу „Етно глас”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Летње тајне”
Џејн Грин
Јун, 1998. Кет Кумбс није
нимало лако. Она живи у
Лондону, ради као новинарка и много се забавља.
Кад открије идентитет оца
кога никад није упознала,
изгубиће животну равнотежу. Прави грешке које прекидају тек започета пријатељства. Кетина најбоља
другарица постаје вотка.
Понекад се упусти у ватрену везу са заводљивим џином и несташном текилом.
Али може ли наставити да
води такав живот? Ближи
се тридесетој и све њене
другарице коначно сазревају, прихватају животне
одговорности, удају се и
посвећују деци. Хоће ли
Кет моћи без алкохола, који ублажава бол, да поднесе усамљеност?
Јун, 2014. Кет је направила пун животни круг.
Сад жели да се искупи људима које је повредила. Та
жеља је одводи на Нантакет, дивно острво у Новој
Енглеској, на којем и даље
живи њена породица. Међутим, Кет не схвата да њене
полусестре имају сопствене тајне. Како се прошлост
судара са садашњошћу,
Кет мора да се суочи с најмрачнијим догађајима из
свог живота и открије ко-

лико је нечија жеља за
осветом снажна.
Џејн Грин, ауторка романа „Летње тајне”, неувијено и сурово искрено говори о алкохолизму, болести
зависности која се често
прећуткује. Осврће се на
породичне проблеме и тајне, занемаривање у детињству и жељу за припадањем, који многе одводе на
странпутицу.
Уверљиво приказује муке младих жена које су свесне да управо пићем смањују прилику да стекну љубав и подршку за којима
жуде, а истовремено су немоћне да прекину зачарани круг који води у пропаст.

Два читаоца који до среде, 12. октобра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Зашто се човек одаје алкохолу?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Летње тајне” Џејн Грин. Најбоље одговоре 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 и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Прича о Гандијевима
Олгица Антић,
апсолвент политикологије
КЊИГА: „Црвени сари” је
књига која ме је оставила
без даха. Прича прати живот чувене индијске породице Ганди од тренутка када у
породицу улази жена италијанског порекла Соња. О
Гандијевима сам чула још
као мала, али се нисам интересовала толико за њих
док ми шака није пао „Црвени сари”. У сржи је љубавна
прича о Соњи и Раџиву, која
почиње на Кембриџу, где су
обоје студирали. Можда би
Соња остала упамћена само
као жена Раџива Гандија
или као снаја и те како утицајне Индире Ганди да је
није задесила велика трагедија. Атентат на њеног мужа
био је прекретница у њеном
животу. До тада је живела
мирним животом, није се
мешала у политику, али после убиства човека због којег је променила свој живот
из корена она излази из зидина породичног дома и почиње да се бави политиком,
пре свега како би заштитила
свог сина од очеве судбине.
СЕРИЈА коју пратим већ дуже време је „Бруско”. На
крају дана довољно је да пустим епизоду и да се осетим
као да сам на Криту или Кипру. „Бруско” је прича о љубави, страсти, прељуби, вину,
испреплетана породичним
тајнама и интригама главних актера. Рекла бих да је
понекад зачињена елементи-

ма трилера. Грчки хумор ме
понекад подсети на нас, тако
да су добра забава и смех до
суза загарантовани.
ФИЛМ: Филм којем се стално враћам је „Једи, моли,
воли”. Пре него што сам
прочитала књигу, погледала
сам филм. Кажу да сам направила грешку, али ја сматрам да сам направила прави избор. Остварена и успешна Лиз у ствари је била
једна изгубљена жена. Једна
од оних које су постигле све
што би могло да их чини
срећним, све оно због чега
би други могли да им завиде. У међувремену јој се догодило оно чега се сви плаше: у свему томе некако је
изгубила себе. Није знала
шта је то што је заиста чини
срећном. Како би спознала
себе, креће на пут око света.
Посетиће Италију, Индију и
Бали, и тамо ће научити да
ужива у храни једући најбољу маргариту; да верује у
нешто што је од човека јаче;
и да заиста воли.
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НАЈБИТНИЈИ СИСТЕМ НА СВАКОМ АУТОМОБИЛУ

ГОДИНА 1983. ПРЕСТУПНА
ЗА „ШЕВРОЛЕТ”

Немојте занемарити
резултате прегледа
Исправност сваког
дела је важна
Технички преглед аутомобила при регистрацији, поред
осталог, подразумева и контролу силе кочење односно
исправност система за кочење. Ако возило у мањој мери
кочи слабије него што је прописано за конкретан модел,
сервисер који ради технички
преглед ће вас упозорити да
бисте морали да обратите пажњу на систем за заустављање. Ову препоруку не треба
занемарити...
Потрошни материјал
и радни век
Правилно функционисање кочионог система зависи од исправности свих елемената у
њему и при његовом сервисирању не треба занемарити ниједан од њих. Зависно од модела
и године производње делови
овог система су: дискови, добоши, кочионе плочице, пакнови,
цилиндри, водови, црева, сајла
за ручну кочницу и кочиона
течност (уље).
Препорука је да се кочиони
систем, тј. његова исправност
контролише на сваких 5.000
пређених километара. Делови
који се најбрже троше јесу кочионе плочице и пакнови.
Они имају кочионе облоге направљене од посебног метала

који притиском на спољну
страну диска или унутрашње
облоге добоша стварају силу
трења и на тај начин заустављају возило. Трошење овог
материјала на плочицама и
добошима зависи од намене
возила, возачких навика, али
и квалитета самих делова. Замена плочица и пакнова се
обично ради када је на делу
остало око 15 одсто оплате.
При њиховој замени обавезно
се обрађују и дискови и добоши на посебној машини.
Ова обрада доприноси томе
да нове плочице и пакнови боље налегну на површине, а тиме се обезбеђују боље кочење

и равномерно трошење делова,
али се и избегавају вибрације
на педали кочнице приликом
заустављања возила. Кочиона
течност, односно уље, битан је
део у целом систему и кочење у
великој мери зависи од њеног
квалитета. Уље је хигроскопно,
тј. има особину да упија влагу.
С временом се количина воде
увећава у кочионим цревима и
загрева приликом кочења на
изузетно високим температурама.
Пропадање папучице
У оваквим условима вода испарава и у цревима ствара ваздушне чепове, који директно
смањују притисак, а самим
тим и кочиону силу. Стога је
препорука заменити комплетну кочиону течност на две до
три године или на пређених
60.000 километара. Кочионе
цеви и црева служе за дистрибуцију флуида од главног кочионог цилиндра до оних који
директно врше притисак на
плочице и пакнове. Цеви најчешће пропадају услед корозије, а црева имају свој радни
век јер су направљена од посебне смеше гуме.

Пуцање црева у току вожње
може бити веома опасно јер
папучица која служи за кочење нагло пропада услед губитка притиска и у таквим ситуацијама је веома тешко остати
прибран и безбедно зауставити возило. Баш због оваквог
могућег сценарија при сервисирању других делова кочионог система затражите да се
провери и стање црева. При
куповини овог дела имајте у
виду да је у тренутку кочења
притисак у овим цревима изузетно висок, те немојте набављати црева сумњивог порекла и она јефтинија, јер ћете
врло брзо након њихове
уградње вероватно поново посетити сервис, а возило ће бити небезбедно.
У тексту смо поменули и
стил вожње као један од фактора који утичу на исправност
и истрошеност делова. Правовремено и лагано кочење ће
свакако продужити радни век
система, док нагло заустављање аутомобила у ситуацијама
које такву радњу не захтевају,
скраћује сервисни интервал,
али и повећава потрошњу горива.

Шездесете и седамдесете
године у Америци се могу
назвати златним добом тамошње ауто-индустрије. У
то време су настали, али су
се и највише производили,
спортски аутомобили. Циљ
готово сваког произвођача у
овој „трци” био је да направи што снажнији мотор В8
који ће његовом аутомобилу
обезбедити најбоље перформансе. Готово све се улагало
у то, тако да поједини елементи на аутомобилима нису били толико битни. Тако
је, на пример, модел „шелби” из 1967. имао идентична
задња светла као и „меркури
кугар”, јер је Керолу Шелбију било незамисливо да уложи новац у производњу светала. Исто је поновио и на
моделу за следећу годину,
само је тада користио задња
светла од модела „форд тандерберд” из 1966.

„Корвета” је један од најпознатијих модела „Шевролета”. Сваке године излази нов,
унапређен модел, а једино
1983. године „Шевролет” није
представио наследника старе
генерације овог модела. Зашто – ни данас није познато.
Неки тврде да произвођач није могао да испуни нове норме
у погледу квалитета издувних
гасова, па је морао да поради
на конструкцији мотора. Друга пак теорија, она која се челницима „Шевија” мање допада, јесте да је модел за ту годину био испод сваког квалитета, те се због тога одустало.
Прави разлог се не зна, али
сви прототипови који су били
направљени за испитивање су
уништени, осим једног... Данас бела „корвета”, која никада није ушла у масовну производњу, стоји у званичном музеју у граду Боулинг Грин у
држави Кентаки.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - -

ПОРОДИЧНО ВОЗИЛО
НА ШПАНСКИ НАЧИН
Уколико тражите не толико
атрактиван породични аутомобил који је поуздан, а
јефтин као половно возило,
„Сеатов” модел „толедо” је
прави избор за вас.
Ова генерација „толеда”,
која се производила до 2004.
године, доступна је у две
верзије – као лимузина и као
хечбек, а по изгледу и атрактивности не заостаје за
„Фолксвагеновим” возилима
с којима аутомобили шпанских произвођача деле платформу. У кабину, која је,
према мишљењу захтевнијих возача, прилично једноставна, сиромашна и лошијег квалитета, може комотно
да се сместе четири одрасле
особе, а пртљажни простор

свим условима. Када говоримо о дизел-моторима, познаваоцима произвођача из
Волфсбурга не треба помињати ТДИ агрегате запремине 1.900 кубних центиметара
с распоном снаге, у зависности од верзије, од 108 до 150
„коња”. Сваки возач ће одабрати погонску јединицу у
односу на своје потребе, а
просечна потрошња готово
свих дизел-мотора неће прећи пет литара.
При куповини половног
„толеда” битно је проверити
да ли је зупчасти каиш редовно мењан ако сте се
определили за бензинац, а
није наодмет проверити и
стање трапа код сваког аутомобила. Дизел-мотори су

солидних димензија кандидује овај аутомобил за добро
решење породичних људи.
„Фолксвагенови” мотори
који су уграђивани, јесу они
што су се најчешће налазили
у „голфу” и „бори”. Аутомобили који су се производили
до октобра 1999. имали су
бензински мотор од 1.600
кубних центиметара и сто
коњских снага. Ови примерци су прилично стари и препорука је заобићи их при куповини. До 2004. овај мотор
је заменио агрегат од 1,8 литара импозантније снаге од
123 „коња”, што је и више него довољно за безбедна и лака
претицања, као и за вожњу у

захтевнији за одржавање, па
пре него што одлучите да
издвојите новац за овај модел, посетите сервис како
бисте проверили стање турбине, јер се дешавало да
услед недостатка уља тај део
откаже. Без обзира на све
слабе тачке, „толедо” је у суштини поуздан и робустан
аутомобил с којим нећете
имати много проблема.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ПРАКСА КОЈА ЈЕ ЗА РЕАКЦИЈУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

НОВА АКЦИЈА ДРУШТВА „ЕКОЛИБРИЈУМ”

УГОСТИТЕЉИ УЦЕЊУЈУ
СВАДБЕНЕ ФОТОГРАФЕ

Животиње су наши
пријатељи

Сликање званица
на једној свадби
немогуће без
претходног плаћања
власницима кафане
или ресторана
Организатори
свадбених весеља
који одбијају да госте
сликају „ресторански”
фотографи суочавају
се са уценама
Наша држава годишње губи
милионе евра због све чешће
праксе власника кафана и ресторана да уцењују младе који
желе да се венчају и њихове породице обавезом да на свадбеним весељима само одређени
фотографи сликају званице.
У случају да се младина или
младожењина породица успротиве томе, постоји могућност да ангажују неког другог
за снимање. Међутим, у том
случају знатно расте сума коју
плаћају власницима угоститељских објеката за организовање свадбеног весеља.
Фотограф Никола Стоилковић каже да су последице такве праксе вишеструко негативне. Уместо да, како каже,
свадбе сликају они који то знају, тим послом се најчешће баве приучени аматери којима
су то узгредне „тезге”, поред
свакодневних послова у друштвеним фирмама у којима
раде.
Као предуслов за то они најпре морају да дају одређену
суму новца власницима угоститељских објеката, а све што
након тога зараде је чист при-

Најсрећнији дан за брачне парове повод за уцењивање
ход, јер нису обавезни да држави плаћају дажбине. Поред
њих, обавезе не плаћају ни
власници ресторана и кафана
у којима се приређују свадбе.
Због тога испаштају и гости
на свадбама, јер најчешће добијају неквалитетне фотографије, а власницима легалних
фотографских фирми се не
исплати да запошљавају и
пријављују нове раднике.
– Када се склапају уговори
за организацију свадби, једна
од ставки у њима је да ће госте
сликати искључиво фотограф
с којим сарађује власник кафане или ресторана, нико други са стране. Пре тога, фотографи који би хтели да слика-

ју свадбе, морају најпре да
плате власницима угоститељских објеката „рекет”, који износи од једног до три евра по
једном госту. То је најобичнија уцена. Према мојим сазнањима, у Панчеву то не раде само власници двају ресторана,
а сви остали примењују ту неприхватљиву праксу и препоручују својим гостима неке
приучене фотографе. Када не
би било тих уцена, сви фотографи у Панчеву би сваког викенда могли да раде. Овако је
то немогуће. Ја не пристајем
ни на чије ултиматуме и зато
младенце не фотографишем у
угоститељским објектима, већ
у природи. Имам пријављену

фирму и спреман сам да запослим још људи, али је у оваквој ситуацији то немогуће –
истакао је Стоилковић.
Он је додао да је о овом монополском понашању власника ресторана обавестио организације за заштиту права потрошача и да ће поводом тога
затражити реакцију надлежних државних органа.
Према информацијама до
којих је дошао „Панчевац”, било је случајева да су власници
угоститељских објеката у Београду тражили од организатора
свадбених весеља који су хтели
да њихови фотографи снимају
младенце да плате две хиљаде
евра!
М. Глигорић

РАСПОРЕД ОДНОШЕЊА СМЕЋА ОД 10. ДО 14. ОКТОБРА

На време припремите кабасти отпад
ЈКП „Хигијена” наставља акцију „Октобар – месец чистоће”, у оквиру које ће радници
тог предузећа сваког дана, од
7 до 15 сати, односити кабасти
отпад: стари намештај, белу
технику, амбалажу, ауто-лимарију, гуме, баштенско смеће и сав други отпад изузев
грађевинског шута, по следећем распореду:
Понедељак, 10. октобар:
Светог Саве, Ружина, Кочина, Синђелићева, Браће Југовић, Југ Богданова, Милоша

Обилића, Мајке Југовића, Топлице Милана, Косанчић
Ивана, Моше Пијаде, Нишка,
Краљевачка, Ивана Милутиновића, Стевице Јовановић,
насеља Котеж 1 и Котеж 2, као
и Машинска школа.

Домановића, Граничарска,
Пере Сегединца, Стеријина,
Милоша Обреновића, Стевана
Шупљикца, железничка станица Предграђе и основне
школе „Исидора Секулић” и
„Ђура Јакшић”.

Уторак, 11. октобар:
Насеље Тесла, улице Ослобођења, Лава Толстоја, Милке
Марковић, Кнеза Михајла
Обреновића, Чумићева, Јосифа Маринковића, Аксентија
Максимовића, Др Марије
Прите, Петра Кочића, Радоја

Среда, 12. октобар:
Димитрија Туцовића, Марка Кулића, Хајдук Вељкова,
Патријарха Чарнојевића, Матије Гупца, Иве Курјачког,
Михајла Пупина, Јове Максина, Уроша Предића и ОШ „Васа Живковић”.

Четвртак, 13. октобар:
Насеља Стрелиште и Стари
Тамиш.
Петак, 14. октобар:
Радници „Хигијене” ће долазити по позиву грађана и
обилазити терен пређен те недеље.
Грађани се током трајања
акције радним данима од 7 до
15 сати могу обратити на телефоне 327-010 и 310- 931 за сва
обавештења у вези са овом акцијом.
М. Д.

БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА ЈУЖНИ БАНАТ

У плану 160 километара стазе
О пројекту „Бициклистичка
стаза јужни Банат”, који је покренут на иницијативу Министарства омладине и спорта,
било је речи на састанку 29.
октобра у Панчеву. Том приликом су градоначелник Панчева Саша Павлов и градски
менаџер Александар Фаркаш
угостили представнике свих
институција и градова и општина укључених у овај будући посао.
Овај пројекат треба да буде
реализован на основу споразума потписаног између ресорног министарства и локалних
самоуправа Панчева, Ковина,
Беле Цркве и Вршца. Укључио
се и Град Београд, што је потврдио и директор Јавног комуналног предузећа за гараже
и паркиралишта „Паркинг сервис” Андрија Чупковић, гостујући дан касније у Панчеву, ка-

да је то предузеће донирало 30
паркинга за бицикле Панчеву.

Пројектом „Бициклистичка
стаза јужни Банат” предвиђе-

на је изградња бициклистичке
стазе у дужини од око 160 километара.
Циљ је развој бициклистичког саобраћаја, спорта, туризма и циклотуризма, као и
привредно-економски развој
региона. Такође, поред повезивања поменутих градова и
општина, бициклистичке стазе ће бити спојене с постојећим бициклистичким стазама
европске бициклистичке мреже – „Еуро-вело 6” и „Еуро-вело 13”, с којима ће се траса ове
планиране бициклистичке руте у неким деловима преклопити.
Први наредни корак је израда студије оправданости и
про јект но-тех нич ке
до ку ментације за деонице Панчево–Београд и Ковин – Бела
Црква.
М. Д.

„Животиње су наши пријатељи”, назив је изложбе радова
деце из панчевачких основних школа која је отворена 4.
октобра у згради Градске
управе, поводом Међународног дана заштите животиња.
Организатори те манифестације били су Друштво за заштиту животиња и природе
„Еколибријум” и Учитељско
панчевачко друштво.
Они су тог дана осмислили
још занимљивих садржаја за
најмлађе, па су тако имали
прилику да присуствују вајарској радионици коју им је држала Светлана Каровић Деранић, ауторка скулптуре пса
Леа у Народној башти, да цртају своје кућне љубимце и
слушају занимљиве приче о
животињама.
Деца из основних школа у
нашем граду су на том дружењу могла да науче да се 4. октобар обележава као Међународни дан заштите животиња
како би се скренула пажња на
патње које нехумани људи наносе животињском свету.
– Четврти октобар је празник свих љубитеља и за-

штитника животиња. Тог дана се подсећамо да и оне, као
и људи, имају подједнако
право на живот и да осећају
бол, патњу и страх, те да онај
ко их злоставља треба да због
тога сноси последице као да
злоставља човека – изјавила
је Зора Коларски, председница друштва „Еколибријум”.
Она је додала да обележавање Међународног дана заштите животиња треба да
укаже људима на проблеме у
њиховој заштити и на недовољно спровођење законских
прописа који се тичу њихове
добробити.
Два недавна догађаја су показала да су ти проблеми и те
како присутни у нашем граду
и да их је немогуће игнорисати. Подсећамо, пре неколико
недеља један наш суграђанин
је осумњичен да је брутално
претукао више паса и да их је
потом повређене и истраумиране оставио везане у џаку
поред контејнера на Котежу.
Други је у Народној башти
нахушкао свог пса, који је потом тешко повредио једну
мачку.
М. Г.

ПИСМО ЧИТАОЦА

Надлежни, помозите!
Власник сам стана у приземљу стамбене зграде која је
саграђена у Мученичкој улици. На тој катастарској парцели уписане су породичне
стамбене зграде и помоћни
објекти чији власник је Град
Панчево.
Један од тих објеката је
магацински простор који је у
изузетно лошем стању и прети да ће се срушити. Кров тог
објекта је виши од крова нашег стана (живимо у приземној згради) и с њега стално падају црепови и цигле на
наш кров.

Живим са супругом, имам
78 година и изузетно сам тешког здравственог стања.
Када смо моја супруга и ја
били млађи, није нам био
проблем да надокнађујемо
штету коју годинама трпимо
због тог магацина и да дајемо новац за поправљање нашег дела крова. Сада више то
нисмо у могућности.
Молим Градску агенцију за
имовину и Градску стамбену
агенцију да нам помогну и
спрече да и даље трпимо
штету због прокишњавања.
Душан Алимпић, Панчево

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Лампицом против
„мракаваца”
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта вас је
плашило кад сте били деца.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Тајна црног зеца”
Ив Чејс за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Кад сам био дете, плашио
сам се мрака, а сада, након
овог најновијег поскупљења
струје, плашим се светла.”
062/2137...
„Плашила сам се ’мракаваца’ који вребају из мрака, иако ме је саветом ’лампицу зажежи и мрак одмах бежи’ безуспешно храбрила моја неустрашива бака.” 064/3456...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање да ли пазе куда корачају.
Они ће освојити по један
примерак књиге „Један погрешан корак” Марка Поповића.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„Да, обавезно, да не бих
налетела на ’нагазно-разгазну’ мину, јер код нас још
нису уведене казне за шетаче
паса.” 060/6672...
„Ако видим циљ, видим и
пут. Кад знам зашто, знам и
како. Никада ’преко мртвих’,
добро пазим да ни мрава не
згазим.” 069/7223...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

16

Петак, 7. октобар 2016.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПЕЖО 206, 1991. годиште, регистрован годину
дана, 450 евра.
064/351-42-23. (228903)

ПРОДАЈЕМ југо темпо
2002. регистрован до
28. 08. 2017. 060/36673-51. (СМС)

НИСАН примера 1.6,
бензин + гас, 1998, караван, 1.100 евра.
066/514-40-41. (228870)

ПРОДАЈЕМ опел мериву
2003. годиште, 1.7
ЦДТИ. 064/144-32-23.
(СМС)

ТОТАЛНА распродаја
ауто и теретних гума,
уља и филтера. 064/02690-54. (228808)

ВАРТБУРГ 1.3, први власник, регистрован до 1.
II 2017, нов акумулатор,
400 евра, није фиксно.
061/611-23-03. (228774)

ОПЕЛ кадет суза, у возном стању, повољно.
Тел. 065/230-76-84.
(228890)

РЕНО 4 ГТЛ, 1990. годиште, нерегистрован, у
возном стању, повољно.
063/103-22-73. (228653)

ГОЛФ 3, 1992. годиште,
1.4, бензин + плин, реатестиран до 2019, скоро
регистрован, 980 евра.
064/240-67-56. (228988)

СИТРОЕН берлинго 1.4,
теретни, 2005. годиште,
бензин, плин цена 2.000
евра. 063/329-340.
(228742)

ПУНТО 1, 1,1, 1997. годиште, петора врата, регистрован годину дана.
064/130-36-02.
(2129007)

НИСАН сани 1.9, дизел,
1991. годиште, регистрован, мало оштећен
од недавног града. Цена
по договору. 063/311915, 061/154-55-80.
(228752)

АУДИ А 3, 1.9, ТДИ,
2001, петора врата, дигитална клима, у првој
боји. 064/130-36-02.
(2129007)

НА ПРОДАЈУ мењач и
летва волана од мазде
626. 013/231-39-08,
066/502-94-91.
(228710)
СЕАТ ароса, 2000. годиште, регистрован до
2017, мали потрошач,
клима. 060/521-10-552.
(228716)
РЕНО сеник, 2003. годиште, 1.9 дизел, регистрован до марта 2017,
клима. 064/386-45-53.
(228907)
НИСАН примера, караван, 1997, бензинац, регистрован, одличан мотор. 065/333-55-25.
(2289619
НА ПРОДАЈУ застава
101 и метална гаражна
врата, кип. 065/656-4993. (228968)
ФОРД фијеста 1.3 Б,
2000. годиште, регистрован, власник, 1.150
евра. Тел. 065/976-3555. (228901)

СТИЛО 1.6, 16 В, 2002,
петора врата, секвент
плин, у првој боји.
064/130-36-02.
(2129007)
ОПЕЛ зафира 2004, 2.0,
дизел, у добром стању,
2.850 евра. 065/377-1570. (229014)

ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП свих врста возила комбија и страних
возила, долазим по позиву, од 100 до 3.000
евра. 064/552-31-19.
(228368)
НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила
од 100 до 1.500 евра.
Долазим по позиву. Исплата одмах. 069/20300-44. (228368)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.
(228708)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ приколицу
ЖТП „Кикинда”, 4 тоне.
065/561-01-03. (228678)
ТРАКТОРСКА војна баштенска приколица 2 м
х 1 м х 0,5. Дрвена вага
500 кг, прекрупара,оџаци, ручни круњач, ручна
прекрупара, чамац са
кабином, метални 8 м х
2,15 м. Тел. 064/179-5173. (228845)
ГАРАЖЕ

СУПЕР пунто 1.2, 2008,
5 В, металик, 72.000 км,
секвент плин, 2.600
евра. 064/051-51-61.
(2290049

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 2. Контакт телефон
063/313-568. (228834)

НА ПРОДАЈУ стило 1.9
ЈТД, 2004. 064/131-9875. (228994)

ИЗДАЈЕМ гараже, на
Котежу 1.Тел. 069/40983-42. (228817)

ФИЈАТ пунто 1.2, бензин, 2005. годиште, у
одличном стању.
064/439-60-40. (229042)

ГАРАЖУ дуплу, велику,
издајем испод зграде,
грејање гратис. Тесла.
061/225-16-43. (228950)

ПЕЖО 206, 2003. годиште, 2.0, плин, фул
опрема, гаражиран.
064/252-48-72.
(229038)
НА ПРОДАЈУ ауди А 3,
металик, 1997, вреди
погледати. 063/744-2866. (229075)

АПАРАТИ

ТЕЛЕВИЗОРИ половни.
37, 55, 72, замрзивач горење. 066/348-975.
(228684)

marketing@pancevac-online.rs

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД.
013/343-563, 063/288278. (228693)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607. (22796)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ нов кровни
прозор, 120 x 115 цм.
063/313-005. (СМС)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи као нове,
достава, монтажа, гаранција, повољно.
062/170-43-10. (228674)
КОКЕ носиље старе десет месеци, носе; тритикал 20 динара. 060/05467-70. (227812)
БРИКЕТ, 4.500 динара
кубик, буква, храст преостали, достава.
064/482-65-53. (228327)
РАСАДНИК украсних
четинара, Качарево.
065/820-90-15. (228270)
ПРОДАЈЕМ преостало
тврдо дрво, превоз на
кућну адресу, попуст за
пензионере. Цена по договору. 064/049-51-93.
(228453)

ПВЦ двокрилни прозор
120 х 130 цм, са венецијанерима продајем. 343563, 063/288-278.
(228613)

БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
060/603-32-32. (228460)

ПЕЋ алфа плам и саднице двородних малина.
061/462-71-94. (228712)

АЛУМИНИЈУМСКА
ограда, гелендери, монтажа, превоз, АЛУ ПВЦ
столарија. 063/801-8476, 065/801-84-76.
(228437)
ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст, мерење на
лицу места. 065/501-5651. (228446)
ВЕШ-МАШИНА горење,
радила само месец дана, гаранција три месеца. Тел. 371-551,
065/829-41-91.
(2286529
ПРОДАЈЕМ храстове
лутке за терасе стандардних димензија, са
шрафовима. 371-551,
065/829-41-91. (228652)
ПРОДАЈЕМ мешаону за
сточну храну, меша 100
кг на пет минута и чекичар, једно и друго производња „Утва” Панчево. 617-087, 064/55259-49. (228669)
ПРОДАЈЕМ комплет
опрему за нокте, договор. 065/251-52-37. (25)
ГАРНИТУРА за седење,
тросед и две фотеље,
некоришћено. 065/24109-52. (228672)
КОКЕ носиље, 200 динара комад; тритикал џакиран, 20 динара.
060/054-67-70. (228676)
ПРОДАЈЕМ абрихтер,
замрзивач, крека пећи,
шиваћу машину.
062/873-62-98, 013/361146. (228679)
ПРОДАЈЕМ гробницу на
Католичком гробљу.
064/848-84-22. (228682)
ПРОДАЈЕМ старински
креденац, ел. шпорет,
фотеље, бео брачни
кревет. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (228688)

ПРОДАЈЕМ салонит
плоче, половне, 125 х
100, један комад 300
динара. Миса, 066/373521. (2128721)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим услужно
печење на дрва, ражањ,
повољно. 064/997-7909. (228818)

ПРОДАЈЕМ добру половну грађу, греде и циглу великог формата.
Звездан, 063/224-435.
(228689)

ПРОДАЈЕМ мач тестеру,
нову, и емајлирану шерпу 40 литара. Тел. 347130. (228769)

КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (228785)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава,
монтажа, повољно.
061/198-81-42. (228770)

НА ПРОДАЈУ магнетна
трака за трчање, скоро
нова, 100 евра. 064/33048-91. (28773)

ПРОДАЈЕМ камин, коришћен, фиксно 200
евра. 063/787-13-33.
(228827)

СТОЛИЦЕ, столови, витрина, комода, ТВ сточић, телеивзор, кауч,
полице. 065/353-07-57.
(228713)
ПРОДАЈЕМ ћуране од
15 до 30 кг. 064/357-8208, звати после 17 сати.
(228704)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + регал,
гарнитуру мојца, сто + 4
столице, спаваћа соба
комплет, комплет кухиња, дечја колица, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш,
суђе, тепихе, половне
ауто-гуме, бицикле разне. 063/107-78-66.
(228777)

ПРОДАЈЕМ преостала
дрва, младу козу и очуван кауч. 064/901-8614. (228969)
ПРОДАЈЕМ палетар
ручни, скоро нов.
065/480-94-99. (228992)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, нова кухиња
10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97. (228990)
ПРОДАЈЕМ скенер, вешмашину, штафелај.
066/977-43-72.
(2289959

ОГЛАСИ

ВЕШ-МАШИНА за прање и сушење индесит и
судо-машина. 063/15827-50. (229033)

ПРОДАЈЕМ плац на Караули, 24 ара, иза
„ДМ”-а. 064/499-23-82.
(228845)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере и остали отпад.
064/158-44-10, 063/10111-47. (228277)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, повољно, викендица, на
асвалту, струја, вода,
усељива. 063/832-50-97.

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, енергетси пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (228756)

СТАРА МИСА, кућа 45
м2, 7 ари, помоћни објекат, 35.000 евра.
064/668-87-78. (227786)

ПУНТО 1.7 Д, 1999, кућа 6 х12, три етаже, нова Миса, плацеви 5 ари,
Златиборска. 064/42369-09. (228758)

НА ПРОДАЈУ тросед,
двосед, фотеља и табуре, брачни кревет,
електрични шпорет.
063/111-88-91. (228787)

ТВ сони, монитор, машина за сушење веша,
машина за судове, вешмашина. 061/631-99-26.
(228925)

ПРОДАЈЕМ полован
цреп медитеран 222.
Тел. 064/150-34-26.
(228791)
ПРОДАЈЕМ теле, прасиће, шиљеже, јаре. 632151, 064/380-56-30.
(228788)
ВИТРИНА, комода, тепих, кауч, земља у првом српском пољу, 59
ари. 060/750-70-65.
(228838)
ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монтажа, гаранција. Повољно.
065/284-11-86. (228864)

КУПУЈЕМ плинске боце,столове, столице, комоде, фотеље, остало
покућство. 066/900-7904. (228675)
КУПУЈЕМ кухињске клупе, кухиње, столове,
столице, мање угаоне
гарнитуре. 062/170-4310. (228674)

ПРОДАЈЕМ три козе и
јарца, 200 евра, патке
700 динара. 061/143-3520. (228801)

ФРИЖИДЕР, шпорет,
бицикл КТМ, веш-машина, машина за судове.
063/198-84-00. (228925)
ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет
са ринглама и машина
за судове, повољно.
063/775-99-86. (228941)
ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу на Старом
православном гробљу
близу капеле. 062/86080-87. (2290669)

НА ПРОДАЈУ преостала
дрва, топола и врба.
064/503-31-35. (229052)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи – 2, 3, 4, 6
кв, достава, монтажа,
гаранција. 064/366-5787, 335-930. (228873)
ТА 2,2 кв, замрзивач
фиокар 240 л, веш-машина, тучана пећ, тросед, фотеља мојца, угаона гарнитура мања/већа, трпезаријски сто са
столицама, кауч. Тел.
063/861-82-66.
(228900)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, шпорет, откупљујем
неисправне веш-машине, фрижидере.
060/180-02-83, 062/18648-22. (228958)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, фрижидер, комбинацију, замрзивач, може
ваше неисправно, уз доплату. 013/346-790,
064/129-73-60. (228958)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (229046)
ПРОДАЈЕМ пасирану
кашу за џем од шипка и
дрена и сируп од ароније. 064/979-07-19.
(229025)
ПРОДАЈЕМ продавницу
– здрава храна, због одласка у иностранство.
066/908-66-58. (229031)

ПРОДАЈЕМ викендицу
на Девојачком бунару.
063/771-68-69. (228454)
КУЋА на продају са 10
ари плаца, Горњи град.
064/133-32-02. (228389)

ТЕСЛА, миран крај, 80
м2 + 40 м2, гаража, трофазна струја, 49.000
евра, замена. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (228820)
КУЋА у центру на 6 ари
плаца, дозвољена градња П + 3 + ПК. Тел.
064/239-54-03. (228822)

КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи, остало
покућство. 063/898-0082. (228770)

КУЋА, повољно, 70 м2,
плац 5,40 ари, Србијанска 55. 064/651-16-22.
(228688)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
на црепајском каналу,
6.500 евра. Тел.
066/807-08-83. (228780)

КУПУЈЕМ гвожђе, старе
славине, старе веш-машине, фрижидере, замрзиваче, акумулаторе,
каблове и остали метални отпад. 060/521-9340. (228800)

КУПУЈЕМ обојене метале, веш-машине, замрзиваче, гвожђе, телевизоре и остали отпад.
061/321-77-93. (229045)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, месинг, алуминијум, бакар, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 064/484-13-76.
(229045)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ старију кућу
у Сокобањи. Ако имаш
астму, бежиш од смога,
купи је повољно. Ја сам
у њој излечила своје дете од астме.
026/653-413,
од 12 до 17 сати.
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Јабуци, 300 м2, 6.5 ари
плаца, геотермичко грејање, клима.
063/378-357.
(223545)

КОД Турске главе, кућа
са два локала, 150 м2, 2
ара, 55.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (228844)
СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2
ара, 38.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (228844)
НОВА МИСА, 150 м2,
48.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (228844)
ТЕСЛА, нова кућа, 130
м2, 1.5 ар, 95.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (228844)
ВОЈЛОВИЦА, 120 м2,
14,5 ари, 48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (228844)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, свих
кв, добро плаћам.
065/284-11-86. (228864)

КУПУЈЕМ гвожђе, вешмашине, замрзиваче,
шпорете, акумулаторе,
алуминијум, бакар, телевизоре. 061/206-2624. (229045)
ПРОДАЈЕМ пећ крекавесо, трпезаријски сто и
столице, грејалице. Тел.
060/351-96-41.
(2219058)

ОМОЉИЦА, кућа 120
м2, 8,6 ари. 064/200-0209. (228304)

ПРОДАЈЕМ стару, нову
кућу у Војловици са
воћњаком, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (228688)

КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре, кухиње,
остало покућство.
062/148-49-94.
(2238770)
ПРАСИЋИ, свиње, балирана детелина, 150-250
динара, слама на продају. Мића, 064/303-2868. (229069)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације. „Гоца”,
063/899-77-00. (228847)

ПРОДАЈЕМ плац 7,5 ари
са започетом кућом. Јабука, договор. Тел.
063/764-42-95. (228928)
НАМЕШТЕНА кућа 120
м2 + 50 м2 гаража, на 11
ари плаца. Јабука, може
замена стан у Панчеву.
Тел. 063/890-70-01.

ПРОДАЈЕМ кућу, трг
Мученика 18. Тел.
064/167-04-77. (228749)

КУПУЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, као нове, достава, монтажа, гаранција, повољно. 062/17043-10. (228674)

КУПУЈЕМ старински намештај, слике, сатове,
стари новац, старе флаше сифон соде, пошту,
старо покућство. 335974, 063/705-18-18.
(228873)

РАСПРОДАЈА новог намештаја, столице од
1.000, столови од 3.000,
кревети од 9.000, угаоне
клупице од 7.000, судопере 3.500. Стара утва,
060/600-14-52.
(228865)

ЦЕНТАР, кућа 100 м2,
3.5 ара, 39.000; 80 м2, 5
ари, 45.000; Стрелиште,
60 м2, 4 ара, 36.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(228847)

СТАРЧЕВО, И. Л. Рибара, 100 м2, 9 ари,
22.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(228749)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет са равном плочом, горење, као нов.
061/613-10-11. (228887)
ТА пећи, велики избор,
од 3 – 4.5 кв. 063/253028. (228777)
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ПРОДАЈЕМ 77 ари обрадивог земљишта у
грађевинској зони на Јабучком путу ка Штиркари, на улазу у насеље.
062/816-06-32, од 16 до
19 сати. (228726)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу 57
ари, повољно, струја и
вода на плацу. 065/50709-84. (228683)
ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Качареву. Тел.
013/601-281. (228711)
ПРОДАЈЕМ њиву у Војловици, 44 ара, дозвољена градња. Тел.
064/256-35-40.
(228759)

ВИКЕНДИЦА, баваништанац, 30 ари до асфалта, трофазна, бунар,
воће. 064/493-00-47.
(228786)
КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено.
061/333-31-19, 062/86080-94, 063/277-025.
(228785)
ПРОДАЈЕМ кућу у Шумарку. Информације на
тел. 064/199-79-24.
(228857)

САМОШ, кућа 80 м2, 10
ари, 8.500. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (228844)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 70 м2, 15.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(228844)
КУЋА сређена са два
стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97. (226718)

ПРОДАЈЕМ плац од 6
ари са кућом, повољно.
Танаска Рајића.
063/215-844. (228858)

ПРОДАЈЕМ плац 2,25
ари у центру, Ружина,
са грађевинском дозволом. 061/533-27-40,
065/849-09-38. (228891)

75 АРИ, уз асвалт, близу
Скробаре, северна зона.
066/354-791.
(228861)

ПЛАЦ 5,5 ари, Панчево,
грађевинско земљиште,
може замена за ауто.
065/201-66-39. (228894)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
064/866-23-36. (228906)
ТЕСЛА, лепа, на 4,6 ари,
62.000; Горњи град,
35.000, Баваништански
пут, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(2289239
ДВЕ одвојене стамбене
јединице са гаражом,
етажно грејање, повољно. 064/124-48-15.
(228922)
ВИШЕ сеоских кућа:
Старчево, Омољица, Дебељача и др. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(228920)
ГОРЊИ ГРАД, трособна,
88 м2, 2 ара, 27.000.
(398),„Кров”,
060/683-10-64.
(228938)

СТРЕЛИШТЕ, ново насеље – одлична укровљена
приземна кућа, 156 кв
бруто, нето 126 м2. Квалитет на врхунском нивоу, грађ. дозвола, струја 3 х 25 А, у току припреме за прикључак воде и канализације. Просторије: велики ајнфор,
трем, три спаваће собе,
купатило, велики дневни
боравак, кухиња, остава. Таван идеалан за додатних 80 м2 простора.
Све ограђено зиданом
оградом. Фронт плаца
14 х 39 метара или 4.13
ара. Школа на 300 метара, асвалт у улици. Све
врх. Цена фиксна,
62.000 евра. 063/637673. (228904)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског земљишта, преко пута
„Секиног салаша”.
062/891-26-31.
(228868)
ПРОДАЈЕМ кућу, Шимановци, два стана, 8,5
ари, плин, канализација,
један 20.000. (661), „Весна два”, 066/937-00-13.
(228878)
ПРОДАЈЕМ викендицу
са виноградом у старим
виноградима, код Црепаје. 064/523-28-32.
(228876)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу за стан, Котеж 1.
062/102-32-46. (228825)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (228955)
КАРАУЛА 43 м2, на 100
ари, 41.000 евра. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(228955)

ТЕСЛА, петособна вила,
178 м2, 5,5 ари, 95.000.
(398),„Кров”, 060/68310-64. (228938)
ВОЈЛОВИЦА, прелепа,
115 м2, два стана, 7.5
ари, 36.000.
(398),„Кров”, 060/68310-64. (228938)

КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара. 064/348-05-68.
(228955)

ЛУКСУЗНА кућа на Старом Тамишу, 75.000
евра. 064/217-79-88.
(228963)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ЦЕНТАР, кућа са два
локала, 84 м2, ПР + I,
TA, 62.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (228952)
ШИРИ центар, грађевински плац, 50 ари, 51
м фронт, комунално
опремљен, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (228952)
КУЋА на Баваништанском путу, супер сређена, 35.000 евра.
064/217-79-88. (228963)
БАШТА, 28 ари, грађевинска зона, под воћњаком, Јабучки пут, код
„Алмекса”. 064/448-6878. (228962)
ПРОДАЈЕМ 14 ари плаца на Новосељанском
путу. 064/199-00-62.
(228958)
ПРОДАЈЕМ кућу, Синђелићева, Панчево, 86
м2, пословни простор 18
м2. 064/431-07-31.
(229016)
ПЛАЦ 50 ари, одличан
за предузетнике.
063/389-962. (229002)

ОМОЉИЦА, 130 м2, нова, 7 ари, укњижена,
35.000. (679), „Tрем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(228942)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ хектар земље
у Банатском Новом Селу, до пута. 062/530477. (227758)
УЖИ центар, 70 м2, 3
ара, близу старог СУП-а,
75.000. (679), „Tрем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(228942)
КУПУЈЕМ кућу до
45.000, кеш. (679),
„Tрем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (228942)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, трособан стан
са ЦГ, IV спрат.
063/770-45-55, 013/331079. (226530)
НА ПРОДАЈУ једнособан стан на Стрелишту.
069/151-49-52. (227343)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту, без
посредника. 064/06914-11. (227795)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Тесла, 70 м2, VI
спрат, ЦГ. 064/867-4848. (228697)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште, укњижен, власник, две терасе, подрум. 069/267-6216. (228707)
ДВОСОБАН стан, Содара, 51 м2, V, TA. Повољно. 013/351-166,
063/185-28-26, 064/31934-19. (228718)

КУЋА на продају, са намештајем и уређајима,
Горњи град, П + ПК, 100
м2, са зиданом гаражом
15 м2. 068/522-69-12.
(228984)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(228749)
ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(228749)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
85 м2, новија градња,
VII, 41.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (228749)

ПРОДАЈЕМ седам ланаца земље. 060/153-2515. (229059)
ОБРАДИВО земљиште,
77 аро, између Омољице и Брестовца, велике
ливаде. 063/808-82-73.
(229054)
ДЕО куће, посебан улаз,
2 ара, Козарачка, 1/1,
14.000 евра. Тел.
069/485-12-66. (229024)
КУЋА 100 м2, 11, Козарачка, нова Миса,
27.000 евра, реновирана, усељива, 4 ара плаца. 069/485-12-66.
(2290249
КУЋА 30 м2, 2 ара плаца, на Маргити, 18.000
евра. 064/248-90-16.
(229021)
ОМОЉИЦА, укњижена,
нова,14.500; Миса, нова, 75 ари, 18.000.
„Милка М”, 063/744-2866. (229075)
МИСА, лукс, сут, ПР и
ПК, договор; Стрелиште,
одлична, две јединице,
41.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
(229075)
ПРОДАЈЕМ плац 3,6
ари, Светозара Шемића,
60-а, цена договор. Милош, 066/520-25-65.
(229073)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1, 32 м2,
ЦГ, власник. 063/82287-67. (228515)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
40 м2, центар Панчева,
продајем/мењам за кућу. 065/555-57-30.
(228539)

КОТЕЖ 1, једноипособан, 46 м2, I, тераса,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(228749)

КОТЕЖ 1, трособан,
други спрат, Радова
зграда, 38.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (228749)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
дуплекс 115 м2, са грејањем, власник. 061/41544-77. (228657)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
екстра сређен, ЕГ, две
терасе, одмах усељив,
IV спрат. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(228820)
ДВОИПОСОБАН, Котеж
2, 36.000 евра, двострано орјентисан. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (228820)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 и 34 м2, 23.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(228809)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 23 м2, VIII, ЦГ, балкон, 13.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (228809)
СОДАРА, једнособан,
37 м2, 23.000; двособан,
57 м2, 28.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (228809)
ТЕСЛА, двособан, 60 м2,
33.000, једнособан, 39
м2, 25.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (228809)
ЦЕНТАР, двособан, 45
м2, ВП, ТА, 28.000, власник. 064/417-69-61.
(228784)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
30.000; Котеж, 31.500.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.

ТЕСЛА, 2.5, 68 м2, I
спрат, ТА, застакљена
тераса, озидан подрум,
37.000 евра. Могућа замена за двособан стан
на Тесли, уз доплату.
064/650-33-83. (228815)

СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, 22.000; Котеж, 29.500. (324), „Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (228830)
ЈЕДНОСОБАН, 35 м2,
Стрелиште, Миса,
21.500; Тесла, 22.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(228830)
СТАН 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска, 26.000.
063/272-152. (228832)

ПРОДАЈЕМ стан у центру. 064/074-68-84. (228

СТРОГИ центар, ТА,
27.000 – 35.000 евра,
тераса, одмах усељиви,
двособни станови.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (228820)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Миси, 35 м2,
Стражиловачка 29, хитно. Цена договор.
069/134-45-51. (228671)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
пети спрат, двостран,
повољно. 064/143-0178. (228799)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 27.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (228844)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
23.000; 64 м2, двоипособан, 31.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (228847)

ТЕСЛА, једнособан, 29
м2, ЦГ, 18.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (228835)
СОДАРА, једноипособан, 45 м2, V, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (228835)
НОВА МИСА, једноипособан, 47 м2, I, 21.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (228835)
ЦЕНТАР, једноипособан, 38 м2, I, 27.500.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (228835)

СТРОГИ центар, двособан, I, 51 м2, TA, 31.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (228926)

ПРОДАЈЕМ стан у центру Панчева, Генерала
Петра Арачића 2-а, други спрат. Има централно
грејање. 064/394-06-58.
(228880)

КОТЕЖ 2, двособан, 58
м2, II, 32.000, договор.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (228926)

ТЕСЛА, продајем кућустан, I спрат, ЦГ, 95 м2,
44.000 евра. (661),„Весна 2”, 066/937-00-13.
(228878)

ДВОСОБАН, Котеж 1,
ЦГ, II спрат, 29.000
евра, тераса. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (228820)

ПРОДАЈЕМ стан, 54 м2,
без грејања. Тел.
013/370-740. (228791)

НОВА МИСА, 40 м2,
14.500, 55, 70, приземље, 24.000. 063/377835. (228326)
ТРОСОБАН, 64 м2, Котеж 1, III спрат, новоградња, укњижен, 700
евра по квадрату.
064/200-00-37. (228236)

СТРЕЛИШТЕ, 38 м2, једнособан, леп, 22.500; 60
м2, двособан, 34.000,
договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (228847)
НОВОГРАДЊА, Маргита, 600 евра; 58 м2 двособан, 66 м2 - 90 м2 трособан. „Гоца”, 063/89977-00. (228847)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
72 м2, II, 40.000; 62 м2,
33.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (228809)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, VII, две терасе,
28.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(228749)

КУЋА на екстра локацији, за бизнис и становање. 063/329-464,
066/001-050. (229071)

КОТЕЖ 2, 39 м2, једнособан, 20.500; 50 м2,
једноипособан, 24.000;
60 м2, двособан, 36.000;
70 м2, трособан, 43.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(228847)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан 58 м2,
сређен, близу школе.
Тел. 064/968-56-80, договор. (38771)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса, V,
ЦГ, 21.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (228594)

КУЋА 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15. Власник,
легализовано. 063/307674. (228982)

СОДАРА, двособан, ЦГ,
24.000 – 27.000 евра, 55
м2, тераса, замена.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (228820)

ПРОДАЈЕМ стан, 53 м2
на 7. спрату, Стрелиште,
21.000 евра. 063/86802-06. (228734)

НОВОГРАДЊА, Светог
Саве 85, двособан,
укњижен, власник, паркинг, гас, енергетски.
063/309-535. (228087)
УЖИ центар, станови 53
-120 м2, 600 – 850
евра/квадрат са ПДВом. 063/323-584.
(228184)
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ЦЕНТАР, 60 м2, двособан, 39.000; 73 м2, трособан, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (228847)

ТЕСЛА, продајем двоипособан, 63 м2, две лође, 31.000 евра. (661),
„Весна 2”, 066/937-0013. (228878)

ТЕСЛА, леп двособан, V,
55 м2, ЦГ, 35.000, договор. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (228926)
ОСЛОБОЂЕЊА, леп
дворишни двособан, 50
м2, 1/1, 21.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(228926)
МИСА, леп једнособан,
37 м2,II, велика тераса,
20.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (228926)

ЦЕНТАР, 47 м2, двособан леп, 35.000; договор, 64 м2, двоипособан,
43.500. „Гоца”, 063/89977-00. (228847)

КОТЕЖ 1, леп сутерен,
35 м2, једнособан, ЦГ,
16.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(228926)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан, 22.000; 50 м2, двособан, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (228847)

САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет реновиран,
прелеп, 13.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (228926)

КОТЕЖ 1, мањи двособан, 45 м2, 28.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(228844)
ТЕСЛА двоипособан, 69
м2, ВПР, 45.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(228844)
ТЕСЛА, двоипособан, 63
м2, 38.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(228844)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
69 м2, 37.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(228844)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
68 м2, III, 40.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(228844)

СОДАРА, продајем једнособан, 37 м2 и тераса,
повољно. (661), „Весна
2”, 066/937-00-13.
(228878)
ПРОДАЈЕМ двоипособан, ВП, 57 м2, ексклузиван. (661), „Весна 2”,
066/937-00-13. (228878)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан, 55 м2, тераса,
26.000. (661), „Весна 2”,
066/937-00-13.
(228878)
КОТЕЖ 1, једноипособан, ЦГ, 45 м2, приземље, функционалан, погодан за старије.
064/133-54-18, 304-854.
(2288871)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 13.000; код Стоматолошког, једнособан,
17.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(228923)

ИЗНАД СДК-А двоипособан, 52.000; Карађорђева, VII, троипособан,
62.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(228923)
СОДАРА, војне, двоипособан, 43.000; Доситејева, троипособан, 56.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (228923)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 43 м2, 23.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(228844)
ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
30.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (228844)
ТЕСЛА, троипособан, 79
м2, 49.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (228844)
ТЕСЛА, новоградња, 50
м2, 75 м2, нижа спратност. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (228835)
ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
III, ТА, 24.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (228835)
СТРЕЛИШЕ, трособан,
74 м2, ЦГ, 34.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (228835)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
61 м2, усељив, 31.500.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(228835)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан 43 м2, I спрат,
24.000 евра. 064/31707-35, 013/401-430.
СТРОГИ центар, новија
зграда, 74 м2, ЦГ, лифт,
II. 063/690-269.
(228897)
ПЕНЗИОНЕРИ. Купује
се стан или кућа са вашим плодоужитком,
остајете у стану. „Елпис”
удружење, Мите Топаловића 6. 061/324-40-85.
НОВ, укњижен стан,
близу центра, 76 м2, грејање гас. 064/049-62-72.
(228912)

СОДАРА, двособан,
27.000; трособан,
39.000; двособан, I,
30.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(228923)
ТЕСЛА, 35 м2, II, 22.500,
прелеп троипособан,
62.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(228923)
КОТЕЖ, мањи двособан,
30.000; тип станко, двособан, 26.500; Миса,
једноипособан, нов,
21.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(228923)
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МАРГИТА, трособан, 64
м2, 40.000; четворособан, 96 м2, 65.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (228955)
МИСА, двособан, 47 м2,
25.000; двоипособан, 52
м2, 30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(228955)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 65 м2, 31.000; трособан, 80 м2, 39.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(228955)
ПОЧЕТАК Котежа, прелеп двособан, 53 м2, II,
35.500, изузетан трособан, II, 76 м2, 53.000.
(398), „Кров”, 060/55164-50. (228938)
ЦЕНТАР, одличан дворишни, трособан, 81 м2,
гаража, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(228938)

СТАНОВИ
ПОНУДА

САЛОНСКИ 114 м2,
62.000; 104 м2, 50.000;
84 м2, 39.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(228923)
КОТЕЖ 1, Ослобођења,
једноиопособан, V,
лифт, ЦГ, 26.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(228960)

КОТЕЖ 2, двособан, 54,
28.000; Котеж 1, једнособан, 37, договор.
(338), „Јанковић”, 348025. (228959)

КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан
61 м2, 27.000. (097)
064/348-05-68.
(228955)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 26, 12.500; двособан, 54, 28.000; Зеленгора, 40, 22.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(228959)

КОТЕЖ, једноипособан,
50 м2, 28.000, тераса,
први спрат. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(228955)

НОВА МИСА, двособан,
57 м2, III, ТА, 23.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(228960)
КОТЕЖ 2, Моше Пијаде,
II, ЦГ, 60 м2, 35.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(228960)
СИНЂЕЛИЋЕВА, Самачки хотел, гарсоњера, III,
17 м2, ЦГ, 10.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (228960)
ТЕСЛА, двособан, IV, 49
м2, ЦГ, 25.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(228960)
СОДАРА, трособан,
ВПР, 63 м2, ЦГ, подрум,
31.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (228960)

ЦЕНТАР, двоипособан,
61 м2, 40.000; шири центар једноипособан, 46
м2, 20.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(228955)
КОТЕЖ, једнособан, 37
м2, 25.000, гарсоњера
25 м2, 15.000.
064/348-05-68.
(228955)
КОТЕЖ, једноипособан,
45 + 12 м2, 24.000; једноипособан, 45 м2,
27.000. (097) 064/34805-68.
(228955)

ТЕСЛА, једнособан, 27
м2, 16.500; двособан, 49
м2, 25.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(228955)

ЦЕНТАР, једнособан
стан 32 м2, сређен, тип
станко, II, ТА, изолована зграда, укњижен,
власник, 25.000.
063/188-40-31.
(228940)
ЦЕНТАР, Карађорђева,
једноипособан, 45 м2,
ЦГ, II, нов, 33.000.
(679), „Tрем” 01, 332031, 063/836-23-83.
(228942)
СОДАРА, 52 м2, IV, ТА,
сређен, 26.000. (679),
„Tрем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (228942)

ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
38.000; двособан, 61 м2,
31.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(228955)

СОДАРА, трособан, ТА,
ПР, леп распоред,
32.000. (679), „Tрем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(228942)

СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500; двособан, 53
м2, 19.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(228955)

ТЕСЛА, трособан, 66 м2,
ЦГ, VII, три собе, није
задњи, 37.000. (679),
„Tрем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (228942)

СОДАРА, двоипсобан,
70 м2, 36.000; двоипособан, 75 м2, 40.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(228955)

ТЕСЛА, 62 м2, ЦГ, ПР,
тераса, близу „Авива”,
33.000. (679), „Tрем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(228942)

СОДАРА, двоипособан,
62 м2, поглед на Тамиш,
39.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (228955)
МАРГИТА, новоградња,
60 м2, двособан, 650
евра, са ПДВ-ом. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (228955)

СОДАРА, 70 м2, ЦГ,
ВПР, добра зграда.
(679), „Tрем” 01, 332031, 063/836-23-83.
(228942)
СТРЕЛИШТЕ, трособни,
I спрат, 65 м2, 31.000; II
спрат, 80 м2, 38.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (228952)

ТЕСЛА, двоипособан, 58
м2, VI, ЦГ, 32.000, договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/88656-09. (228952)

ТЕСЛА, двособан, 45 м2,
без грејања, сређен,
28.500 евра.
063/341-821.
(228964)

АГЕНЦИЈА за посредовање у промету некретнина „Стрелиште некретнине”, Ул. Вељка
Петровића 7, локал 11,
купује некретнине на
свим локацијама града
и околним насељима.
062/886-56-09. (228952)

СТРЕЛИШТЕ, одличан
једнособан, 39 м2, III,
ЦГ, новија зграда, центар насеља, усељив,
24.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(228947)

КОТЕЖ 1, једноипособан, 46 м2, I, ЦГ, 27.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (2289
ТЕСЛА, 42 м2, већи једнособан, одличан, усељив, III, ЦГ, 22.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (2289
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2,
двособан, IV, ЦГ,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(228947)
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ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, Стрелиште,
ЦГ, III спрат. 069/40540-66. (228696)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, Стрелиште, центар, ЦГ, IV
спрат. 069/405-40-66.
(228696)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, центар, вреди видети, могу две особе.
063/734-82-31. (228755)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
кућу на Јабучком путу.
065/219-14-22, 060/34819-88. (2287629
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, I спрат,
ЦГ, Содара. 060/051-0244. (228767)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Тесли, звати после 15 сати. 060/303-3869. (228766)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли,
други спрат, 10.000 динара. Тел. 064/964-4609. (228886)
ЈЕДНОИПОСОБАН намештен, центар, кућа,
погодан за ученице.
060/434-45-01, 064/31386-87, 013/343-390.
(228896)
СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, одличан
трособан, усељив, 65 м2,
I, ЦГ, 32.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898. (227)
КОТЕЖ 2, 51 м2, сређен
једноипособан, без улагања, ВП, ЦГ, 31.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (228947)
ЦЕНТАР, већи једнособан, 47 м2, II, ЦГ, усељив, 29.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (228947)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 м2, I, ЕГ, 28.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стан на Тесли, са нуспросторијама, без улагања.
060/488-21-15. (228977)
ПРОДАЈЕ се поткровље
на новој Миси, 16.000
евра. Могућ договор.061/615-81-37.
(228996)

ПРОДАЈЕМ нову гарсоњеру, 20 м2, М. Пијаде
43. 063/728-36-78.
(228974)
ПРОДАЈЕМ стан 65 м2,
27.000 евра, центар,
зграда. 064/958-33-21.
(228983)
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 27.500; Котеж 2,
гарсоњера, 24 м2,
17.000. „Гоца”, 063/89977-00. (229008)
НОВОГРАДЊА, продајем троипособан стан,
ужи центар града.
063/327-884. (229005)
ЦЕНТАР, двособан, 56
м2, Ц Г, IV/V, 35.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(229001)
ЦЕНТАР, 2.0, ВП, ТА,
сређен, 27.000.
062/173-88-45. (229064)
КОТЕЖ 1, приземље, 45
м2, ЦГ, очуван, 28.000,
договор. 062/173-88-45.
ПРОДАЈЕМ стан на Содари, 37 м2, II спрат, ЦГ,
лифт, повољно.
064/866-20-78, 063/73762-52. (229035)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан 45 м2, и плац на
Кудељарском насипу, 34
ара, без посредника.
060/351-96-41.
(229058)
СТАНОВИ, нова Миса,
53 м2, 47 м2, код школе.
062/485-502.
(229062)
СТАН, новоградња,
укњижен, Светозара
Милетића, 34.900, први
спрат. 061/572-93-17.
(229050)
ТЕСЛА, двособан, II, TA,
24.500, трособан, IV,
ЦГ, 29.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (229075)
ЦЕНТАР, гарсоњера, I,
само 11.000; дворишни
до улице, 11.000. „Милка М”, 063/744-28-66.
(229075)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
II, сређен, прелеп,
27.000; Котеж 2, III,
33.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (229075)
ТЕСЛА, једноипособан,
I, лукс, само 35.000; једнособан, староградња,
23.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (229075)

КОТЕЖ 2, 68.46 м2,
укњижен, двоипособан,
уграђен плакар, подрум,
41.000, централно, бојлер, клима, близу београдског пута. 013/317565, 062/860-79-71.
(227923)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан ниже
спратности, Котеж 1, 2,
Тесла. 064/252-42-98.
(228779)
АГЕНЦИЈИ „Лајф”, потребни станови, куће,
брза реализација. 317634, 061/662-91-48.
(228923)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни станови, брза реализација.
064/668-89-15.
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, кућа Стрелиште,
без грејања, намештен,
звати после 17 сати.
063/811-82-54. (СМС)

КОМПЛЕТНО намештен
двособан стан, издајем,
нова Миса, ТА грејање.
064/231-23-59.
(228772)
СТРЕЛИШТЕ, издајем/продајем двоипособан стан, други спрат,
лифт, ЦГ. 063/759-9877. (228581)
ПОВОЉНО издајем стан
у центру Панчева.
063/786-92-06.
(228656)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на новој Миси. 060/552-34-32.
(228658)
ИЗДАЈЕ се једнособан
намештен стан на Стрелишту, усељив од 10. октобра.
065/331-63-58.
(228680)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, насеље Нови
свет. Тел. 064/416-9205. (228741)
ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера, 18 м2, ЦГ,
лифт. Георги Димитрова. 063/803-05-99.
(2287479
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли.
064/025-72-18.
(228731)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру, ТА,
70 евра. 069/113-00-73.
(228736)
ПРИМИО бих војно лице или две ученице на
стан. Тел. 065/865-6670. (228715)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 060/032-27-09.
(228699)

ЗА ИЗДАВАЊЕ мањи
стан на Тесли, у кући.
Тел. 063/849-94-07.
(228723)

ИЗДАЈЕМ собу у центру
града, засебан улаз.
Тел. 062/377-345,
065/416-49-78.
(228695)

ПОТРЕБАН мањи намештен стан са ЕГ, ЦГ, на
дуже, озбиљној жени.
Тел. 065/559-74-65.
(228719)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, празан, ТА, грејање. Тел.
251-02-80, 063/884-9262. (228721)

ИЗДАЈЕМ полунамештен једнособан стан на
новој Миси, за самца,
студента. Тел. 063/83956-81. (228833)
ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан, Котеж 1.
064/545-55-81.
(228825)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту, близу „беовоза”.
063/248-253. (2288858)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу, употреба купатила, кухиње, самици, студенткињи, ученици. 318321, 064/908-02-94.
(228860)
ИЗДАЈЕМ намештен
комфоран стан на Стрелишту. 061/274-81-39.
(228853)
НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код Хотела
„Тамиш”‘, 70 евра.
064/122-48-07.
(228884)
ДВОСОБАН, празан стан,
у ширем центру града, I
спрат, новоградња.
063/241-325, 013/351101, сем викенда.
(228883)
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ИЗДАВАЊЕ

ЈЕДНОСОБАН стан код
Преображенске цркве,
за издавање. 062/80155-43. (228882)
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ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен, ЦГ, I спрат,
Котеж 1. 064/323-91-93.
(228810)

ИЗДАЈЕМ стан 56 м ,
ЦГ, полунамештен.
Стрелиште. 065/439-8847. (228975)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
полунамештен, II спрат,
ЦГ, Стрелиште. 064/32391-93. (228810)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, нова Миса, Тимочка 32. 013/371-635,
064/297-81-68, 064/99371-74. (228994)

ИЗДАЈЕМ собу у строгом центру града, ученицима или студентима.
064/312-048. (228794)
ИЗДАЈЕМ стан, двособан, на Стрелишту, празан. 064/394-06-63.
(228797)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, насеље
Зеленгора. 063/213-195.
(228795)
ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, Стрелиште, ЦГ,
звати после 17 сати.
064/388-38-57. (228929)
ИЗДАЈЕМ стан намештен. 063/555-041.
(228927)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан.
066/209-400. (228939)
ЈЕДНОСОБАН стан, центар, нов, опремљен, кабловска, интернет, грејање ТА. 064/129-76-04.
(228951)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан у центру, централно, телефон.
062/860-30-66.
(228948)
ДВОСОБАН полунамештен стан, ЦГ, високо
приземље, К. Абрашевића, Стрелиште. 060/05394-86. (228967)
СТАН за издавање, Котеж 2, комплетно намештен, 40 м2. 064/074-3129. (229010)
ИЗДАЈЕМ у новој кући,
велику собу са трпезаријом, кухињом, празан
стан. 064/130-36-02.
(229007)
ПОЛУНАМЕШТЕН стан
за издавање на новој
Миси. Тел. 064/220-1725. (229003)
ЦЕНТАР, ненамештен,
кабловска, клима, телефон, двособан, 55 м2,
грејање. 069/606-630.
(228877)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту. 060/152-10-51.
(228974)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2,
С. Шупљикца, Тесла, повољно. 065/669-48-91.
(229061)

ИЗДАЈЕМ стан, стара
Миса. 060/011-96-66.
(228993)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан, 47 м2, ТА, кабловска, интернет.
063/275-514. (229060)

ИЗДАЈЕМ локал 130 м2,
бивша пекара „Тара”,
Војводе Путника 29.
063/278-250. (229036)

ИЗДАЈЕМ намештен/ненамештен стан, 100 м2,
нова Миса. 060/037-1922. (229063)

ИЗДАЈЕМ локале 15 и
25 м2, у дворишту. Војводе Путника 29.
063/278-250. (229036)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
код новог „бувљака”,
100 евра, намештену.
069/485-12-66. (229024)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал на Зеленој пијаци.
064/116-38-83. (229000)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
са централним грејањем
на Котежу 1. 064/64666-10. (229027)
ИЗДАЈЕМ кућу, Банијска. 069/485-12-66.
(229024)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева.
060/333-52-60. (228976)
ИЗДАЈЕМ пословни простор, 105 м2, Мите Топаловића 10 (код Социјалног). 063/278-151.
(228847)
ХАЛА 200 м2, погодно
за све, Јабучки пут, издајем. 064/490-33-18.
(229045)
ИЗДАЈЕМ пословно-магацински протор, 45 м2.
Тел. 013/347-209.
(228915)

ЗАПОСЛЕНОМ инжењеру потребна празна кућа, плаћање трошкова и
одржавање. Тел.
064/301-35-11. (228933)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, ТА, центар,
засебан улаз. 061/13179-04. (228954)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
Карађорђева 33. Тел.
346-448. (228806)

ИЗДАЈЕ се локал на
Стрелишту, Вељка Петровића, 32 м2. Тел.
066/303-999. (2290324)

ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, ученику,
употреба кухиње и купатила. 063/879-03-09,
321-408. (228933)

НАМЕШТЕНИ и полунамештени стан за издавање, у центру града. Контакт, 063/693-944,
063/313-844. (ф)

ИЗДАЈЕМ локал од 26
м2, у Панчеву, Ул. Немањина 8. Тел. 064/18487-50. (228813)

55 КВМ, локал издајем,
хитно, сређен, усељив.
Кочина 1-а, код Зелене
пијаце. 069/266-98-20.
(228920)
ИЗДАЈЕМ ненамештен,
једнособан, комфоран
стан, Котеж 2, Војвођански булевар. 064/67211-74. (229028)
ИЗДАЈЕМ једноипособан ненамештен стан,
ЦГ, Ул. Ослобођења,
Панчево. 065/669-4826. (2290299
ЈЕДНОСОБАН намештен, централно, кабловска, шири центар,
одмах усељив. 063/80934-18. (2290719
ЛОКАЛИ

МАГАЦИН, хала, радионица, Новосељански.
064/482-65-53. (228321)
ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру Трубач.
064/370-79-47.
(228302)

30 КВМ, локал издајем
хитно, сређен, усељив,
тржни центар – Змај Јовина, приземље.
069/266-98-20. (228920)

ПОСАО
ПОНУДА

КАФАНИ „Ђерам” потребна куварица са искуством. 013/631-872,
062/478-394. (228740)
ИЗДАЈЕМ радно место
за маникир или депилацију и масажу, у центру
града, у разрађеном
фризерском салону.
069/210-00-12. (228888)
ПОТРЕБНА жена за чување старих лица у Немачкој. Мало познавање
немачког, може ЕУ пасош или српски.
062/571-007. (227490)

ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци Панчево.
063/824-48-59.
(228667)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”, потребни пица-мајстор и
раднице за палачинке.
Доћи лично, од 16 сати.
(229047)

ИЗДАЈЕМ локал 16 м2,
Радомира Путника 17,
погодан за канцеларију,
или друге делатности.
064/448-68-15. (228677)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16. (228706)
ПРОДАЈЕМ локал, 52
м2, ТЦ Његошева 2. Тел.
060/562-62-96. (228862)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребни
радници за рад на роштиљу. 063/897-55-04.
(228532)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру града потребни радници за рад на роштиљу.
063/834-88-10. (228532)
ПОТРЕБНА радница за
рад у брзој храни „Зеки
2013”. 063/830-10-06.
(228668)
ПОТРЕБНА радница са
искуством, трговина,
СТР, PRO TRADE.
063/341-770. (228655)
ПОТРЕБАН продавац у
киоску кокица. СМС поруке, са личним подацима, слати на контакт
тел. 065/333-03-39. (ф)

ПОТРЕБНЕ раднице са
искуством за рад на индустријским шиваћим
машинама. СЗКР „Сандра”. 064/001-19-47.
(228008)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад, новоотвореном казину „Coloseum game”.
CV са фотографијом
слати на
bojan976@icloud.com
069/220-27-07. (229019)
ПОТРЕБНИ возачи, теретни комби, Б категорија, познавање Београда, искуство. 063/318592. (229011)
ПОТРЕБНА радница за
рад на роштиљу, ради
договора. Fast food. Tел.
063/203-559. (229017)
ПОТРЕБНИ возачи и
радници пекари у Старчеву. 063/307-996.
(228973)

ПОТРЕБНА озбиљна жена за чување близанаца,
1.5 година у Њујорку,
S.A.D. Контакт: nebojsamiljkovic@gmail.com,
skajp: nebojsany
(228672)
ПОТРЕБАН трговац.
Продавница „Ђурић”,
М. Горког 71. (228742)
ПОТРЕБНА конобарица.
063/525-115. (228775)
ПОТРЕБНА конобарица
са искуством, Caffe Picasso. 065/504-91-07,
065/504-91-09. (228892)
КЛУБ „Купе” тражи конобарицу за рад.
064/866-20-54. (228895)
ПОТРЕБАН столар са
искуством, тапетар за
намештај, Панчево.
060/600-14-52. (228865)

ГРАЂЕВИНСКОМ предузећу из Панчева потребни електричари, водоинсталатери, зидари,
армирачи, тесари.
333-311.
(2278970)
ПОТРЕБНА конобарица
за рад у кафићу.
060/362-22-21.
(228986)
КАФЕУ „Империјал”, потребна девојка за рад,
са искуством.
063/372-221.
(228993)
ПОТРЕБНЕ две раднице,
за помоћ у кући. Кућни
послови, 250 евра плата. 069/485-12-66.
(229024)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за шивење на
ендлерици. 064/127-5701. (228879)

ПЕКАРИ потребни мајстори за пециво и бурек.
Тел. 065/993-75-30.
(229039)

ПОТРЕБНЕ раднице у
ресторану „Шареница”,
са искуством, Баваништански пут 309, преко
пута „Зеленила”.
064/349-93-43. (228819)

ПОТРЕБНА девојка за
рад на бувљаку.
064/003-11-20.
(229040)

АУТО-ПЕРИОНИЦА
„АНТИКА” тражи раднике са искуством. Тел.
061/808-68-25. (228803)
ПОТРЕБАН бравар и вариоц са најмање пет година искуства. Тел.
064/640-32-85, у времену од 8 до 15 сати.
(228839)
РЕСТОРАНУ Poco-Loco
потребни: кувар, посластичар, радник у продаји, конобар и возач. Информације на тел.
064/874-03-01. (228826)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, мајстори
из Ковачице.
060/066-08-60.
(СМС)

ПОТРЕБНА радница
Caffe Pacifico, Б. Јовановић 9, од 9 до 14 сати. (228869)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ потребан перач. 063/86527-76. (228831)

ИЗДАЈЕМ локал, Карађорђева, приземље, 20
м2, грејање, телефон.
063/173-64-93. (228691)
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ИЗДАЈЕМ локал са полицама, у најстрожем
центру. 064/267-72-17.
(228866)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕ се дворишни
једноипособан стан,
Улица Стевице Јовановића 27-а. 062/362-325.
(228798)

ОГЛАСИ

ФРАНЦУСКИ језик, часови за све узрасте, помоћ-контролни, домаћи,
конверзација...
064/351-12-18.
(СМС)
МОЛЕРСКЕ услуге: фарбање столарије, изолација зидова, итд. Мајстор Павел. 063/809-6661. (СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, мајстори
из Ковачице. 060/06608-60. (СМС)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(227339)
АЛУ, ПВЦ, дрвена столарија, стакла, комарници, ролетне, тракасте,
венецијанери, поправка,
замена, уградња. Славко
Шпанац. 063/843-34-56.
(228186)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова,
замена ломљених црепова бетонирање, повољно. 063/865-80-49.
(2282262)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (228491)
ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором.
064/163-58-85. Дуле.
(228497)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор
са искуством. 062/80197-58. (228418)
АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
гуртне, уградња, превоз.
063/801-84-76. (228435)

ПОТРЕБНИ радници са
искуством перионици
„Пионир”. 013/258-0217. (229044)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде, канализације, кабина, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(226093)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ потребни радници са искуством прања возила и
тепиха. 063/809-34-18.
(2290719

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и нега болесника.
063/737-59-60.
(227417)

ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ и АЛ столарија, ролетне, комарници,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (228648)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде, канализације, кабина, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(226093)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (228659)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око
прозора. Комплетне
адаптације. 063/893-3994. (228681)

ПОТРЕБНА радница за
рад на роштиљу и помоћна радница, СТР
„Идеал”. 063/855-65-56.
(229053)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам, гуртне.
064/181-25-00. (228730)

ПОТРЕБАН конобар или
конобарица са искуством у ресторану и пица-мајстор или помоћни
кувар који жели да учи
за пица-мајстора.
060/635-57-73.
(229051)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-8595. (228693)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око
прозора, комплетне
адаптације. 063/893-3994. (228681)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, двадесет две године
искуства. 013/251-7897, 063/782-51-48.
(228859)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
столарија, чисто, педантно, повољно.
061/288-20-19. (228723)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (228872)

БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.
(2287674)

КИПЕР услуга, чишћење
тавана, одлагање шута
из подрума, селидбе
кратке, најповољније.
061/664-39-26, 063/80407-85. (229024)

РАДИМО све физичке
послове: рушења, ископи, бетонирања, утовари, одношење ствари.
060/035-47-40. (228761)
ОБАРАЊЕ стабала, кошење траве, чишћења
тавана, подрума, одношење ствари, итд.
064/122-69-78. (228761)
ЕНГЛЕСКИ и српски,
успешно, дугогодишње
искуство. Тел. 343-749.
(228777)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије, кречење, фасаде, чисто
квалитетно.
063/864-67-16, Влада.
(228776)
МОЛЕРСКИ радови.
Мајстор Неша.
069/444-23-76.
(228229)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније. 065/361-13-13.
(228477)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером,
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(228811)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација вашег ТВ-а. 064/86620-70. (228823)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Слободан. 063/865-80-74.
(228816)
НЕГА старих, болесних
и инвалидних лица, заказивање и пратња до
лекара. 063/868-04-51.
(228821)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, поправља
старе, поставка табле,
замена грејача и остале
поправке. 060/521-9340. (228800)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, вентили, одгушење канализације одмах. 063/269173. (228781)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, индикатори, бојлери, купатила, ТА. 062/271-661,
061/132-85-43. (228782)
ЧАСОВИ енглеског и немачког, за све узрасте.
Пословни енглески. Тел.
064/486-05-98. (228790)
СПРЕМАМ куће и станове. Позовите,
064/278-71-20. (228783)

marketing@pancevac-online.rs

БРАВАРИЈА, капије,
ограде, затварање тераса, надстрешнице, решетке, рукохвати, врата.
Варење, разне преправке, врло повољно.
060/140-54-44, Дуле.
(228792)

ПРОФЕСИОНАЛНА неговатељица пружа сваки
вид неге, старим, болесним, непокретним.
060/366-63-69. (228700)

РАДИМО физикалије:
бетонирање, рушење,
ископи, кошење траве,
све остало.065/600-0530. (228760)

ОГЛАСИ

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи посао.
064/120-77-64. (229012)
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, израда
пројеката. 064/131-9875. (228999)
РЕЛАКС, терапеутска
парцијална и антицелулит масажа. 064/011-3425. (229009)
ПОМОЋ у кући, старим
покретним и полупокретним лицима.
061/210-85-95.
(2128980)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, месечно плаћање, професор. Центар,
013/353-569, 066/405336, 061/603-94-94.
(228937)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до 2 кубика.
065/334-23-38. (228546)
ПСИХОТЕРАПЕУТ за лечење болести зависности. Успех загарантован.
Повољно. 063/354-262.
(228930)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (228910)
РЕЛАКС и терапеутска
масажа, естетски и медицински педикир. Јасмина. 013/351-907,
061/308-93-86. (228918)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073, 064/15720-03. (228924)
МАТЕМАТИКА, часови
за основце. Тел.
060/676-36-37. (228935)
ПРЕВОЗ тамићем кипером, до 2 кубика, песак,
шљунак, шут, остало.
061/612-14-50.
(229057)
КОШЕЊЕ травњака,
дворишта и воћњака,
тримером. Могућност
одвоза траве. 061/61214-50. (229057)
ЧИСТИМО шут, таване,
подруме, радимо све
послове. 061/321-77-93.
(229045)
КЕРАМИЧАР с вишегодишњим искуством,
уградња свих врста,
подне и зидне керамике.
064/128-38-49.
(229030)
КРЧЕЊЕ, кошење, сечење дрвећа, вађење пањева, фрезирање баште.
064/196-17-32. (229065)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја,
аутомобила. Наташа.
361-474, 066/361-474,
060/361-47-41. (229068)
КЕРАМИЧАР, мајстор
квалитетан, све врсте
керамичарских радова.
064/227-43-70. (229072)
УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
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.
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(228777)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66. (228777)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24,
сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (228777)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74. (228777)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис – комбијима,
камионима, професионално, екипа радника,
све релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(228777)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа, демонтажа, 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
ww.selidbepancevo-boris.ser.rs. (228777)

ПРЕВОЗ песка, шљунка,
сејанца, ризле, мањим и
већим камионом.
064/648-24-50. (227659)
УТОВАР и превоз шута,
рушење објеката, најповољније у граду.
064/648-24-50. (227659)
СЕЛИДБЕ 1.000, попуст
ванградске, радници.
064/482-65-53. (227653)
РАДИМО зидање, бетонирање, оправка старих,
нових кровова, разне
фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89. (227651)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (225465)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117,
013/365-051. (226633)
СЕЛИДБЕ и превоз друге робе. Панчево, даље,
цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(228022)
СЗР „МАКИ”. Паркет:
постављање свих врста
паркета, хобловање, полирање и лакирање. Дугогодишње искуство.
063/822-94-82, 063/86545-31. (228341)
ПОВОЉНО! Превоз робе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311514. (228254)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке, замене.
013/331-657, 064/49577-59, 063/777-18-21.
(228420)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
уградња ауто-радија,
електричар, ауто-електричар. Дејан, 063/80001-96. (228698)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (228687)
ОБЕЗБЕДИТЕ аутомобил, локал, стан, кућу,
ауто-сервис, гаражу новом методом. 063/80001-96. (228698)
ПРЕВОЗИМ кипером,
повољно, багрем из Пешчаре, песак, шљунак,
сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94.
КИРБИ, дубинско усисавање и прање намештаја. Сервис „Гоша”
064/338-49-78. (228807)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара. 024 сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32,
Поповић. (228856)
РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (228881)
СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа
радника, одвозимо непотребне ствари.
063/731-77-67, 064/28030-16, 013/236-77-34.
Владимир. (228932)
У СТАН ЗА ДАН. Селидбе станова и пословних
простора, паковање и
заштита ствари, монтажа и демонтажа. Одношење непотребних ствари. 061/288-28-38,
065/560-85-85.
(228913)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, нова ПВЦ столарија, храстов паркет, купатило,
власник. 064/260-05-34.
(228914)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и
санитарија, све за воду,
0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/317-26-33.
(228916)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 064/31710-05. (228943)
ОВЛАШЋЕНИ електросервис, поправља: вешмашине, фрижидере,
бојлере, шпорете, електроинсталације.
060/180-02-83, 062/18648-22. (228958)
КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, 1.300 динара, песак, шљунак.
062/355-154. (2290439
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117,
013/365-051. (226633)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, гипс, ламинат, јесењи попуст. Проверите. 061/141-38-02,
063/177-69-74. (228987)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере,
поправљамо квалитетно
са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (228607)
СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних, програмирање даљинских. „Плус”, Туцовића 28. 353-463.
(229070)
ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану,
прање тепиха, одвоз-довоз. 063/329-464,
066/001-050. (229071)

СМЕЂ, ситуиран, 64, познанство шланг даме до
50 година. 061/167-7746, 063/194-84-26.
(228649)
МАСЕРКА потребна за
релакс, опуштајућу масажу. Позив или СМС,
061/298-96-69. (228751)
МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен
жели да упозна жену
или девојку до 40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21 сат.
013/352-203. (228768)
ОЗБИЉАН брачни пар
чувао би старију особу,
доживотно. 345-874.
(228875)
УДОВАЦ, пензионер, добро је материјално и
стамбено обезбеђен,
тражи жену од 60 – 75
година, није алкохоличар, не мора да има никаквих својих прихода.
013/365-346. (228898)
ПЕНЗИОНЕРИ, стручно
саветовање: доживотно
издржавање, купопродаја са вашим плодоужитком. Едукација, „Елпис”,
Мите Топаловића 6.
061/324-40-85. (228917)
ПЕНЗИОНЕР, 70 година,
миран, тих, непушач, не
пије, тражи жену ради
брака, до 65 година (не
слати поруке). 062/212082, 013/343-850.
(228966)

РАЗНО

ИЗДАЈЕМ кафић са великом халом, за прославу Нове године.
060/362-22-26. (2289869

ИЗДАЈЕМ простор прелепог кафеа, за сва ваша славља. 065/271-1002. Биљана. (228156)

ИЗДАЈЕМ кафић за журке и рођендане.
060/362-22-26, 060/36222-21. (228986)

Петак, 7. октобар 2016.

ТУРИЗАМ

ОГЛАСИ

Најбољем деди

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ИЗДАЈЕМ апартмане на
Златибору, центар, паркинг, ЕГ, КТВ. Повољно.
Тел. 063/759-98-77.
(228581)

понедељком и уторком
од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати

GOLDEN BEATY SHOP-u potrebni

BAUTY KONSULTANTI.
Prijave, CV sa fotografijom, poslati
na email: office@gbs.rs

Потребни
конобари са искуством.

„Magnolija lux”, Панчево
060/393-56-96
Предузеће „БЕДЕМ ПРЕВОЗ” д. о. о. Пословни огранак „Голуб такси”, Масарикова 3, Панчево, расписује

ОГЛАС
за пријем радника за посао:
ТАКСИ ВОЗАЧ, више извршилаца
Услови:
– Положен возачки испит Б категорије са возачким
стажом од минимум три године, у овој категорији;
– Лекарско уверење о психофизичкој способности за
обављање посла;
– Сертификат о познавању града Панчева
Предност ће имати кандидати млађи од 45 година.
Пријаве се подносе у седишту Предузећа, Масарикова
3, Панчево или mail-om нa
m.bartolome@bedemprevoz.com

„METAL LOGISTIC”, д.о.о. Панчево, Жарка Зрењанина 106, расписује
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С великом тугом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 4. октобра 2016, преминуо
наш драги

ALMEX d.o.o. raspisuje konkurs
za sledeće radno mesto:
Koordinator službe transporta
Opis radnog mesta:
• Organizacija transporta i rasporeda vozača
• Analiza i izveštavanje o troškovima transporta
• Prijem i realizacija zahteva za prevoz
• Vođenje precizne evidencije o realizovanom transportu i putnim nalozima
• Kontrola faktura za transport
• Ažurno vođenje evidencije voznog parka
Uslovi:
• Viša saobraćajna škola
• Obavezno prethodno radno iskustvo
• Aktivno znanje engleskog ili nemačkog jezika
(poznavanje drugog stranog jezika je prednost
• Poznavanje rada na računaru
• Izražena komunikativnost, sklonost ka timskom
radu
Kontakt e-mail: zaposlenje@almex.rs
Konkurs je otvoren do 15. 10. 2016.

ЛАКИЈУ
Хвала ти за најлепше
детињство.

ЛАЗАР ЈАДРАН
ЛУКА, МАТЕЈА,
ЈОВАНА и МАКСИМ
(90/229032)

Последњи поздрав оцу
и тасту

1940–2016.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ВЕРИЦА, деца
САЊА, САША, СНЕЖАНА и ДАНИЈЕЛА,
зетови НОВИЦА, МИША и МАРКО, унуци
ЛУКА, МАТЕЈА, ЈОВАНА и МАКСИМ
(89/229032)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЛАЗАРУ
ЈАДРАНУ
ЛАЗАРА ЈАДРАНУ
Ћерка САЊА, зет
НОВИЦА и унук ЛУКА

од његових пријатеља ТОНЧИЋА
(99/229056)

(93/229032)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

Последњи поздрав оцу
и тасту

Последњи поздрав пријатељу

Са неизмерном тугом се
опраштамо од нашег

ЛАЗАРУ
ЈАДРАНУ

ЛАЗАРА
ЈАДРАНА

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја на животну

КОНКУРС

средину

за пријем у радни однос – возаче Е категорије
Услови: минимум ССС и једна година радног искуства

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Улица На-

Кандидати треба да се јаве лично, Улица Жарка Зре-

родног фронта бр. 12, Нови Сад поднео је захтев за од-

њанина 106, дана 10. октобра 2016. године, у времену

ређивање обима и садржаја студије о процени утицаја

од 10 до 13 сати; 11. октобра 2016, у времену од 10 до

на животну средину за ПРОЈЕКАТ Реконструкција

13 сати.

ФЦЦ постројења ради отклањања уских грла при раду
капацитетом 1400 t/dan и 1600t/dan (у летњем периоду), у Блоку 6 у склопу РНП.

Последњи поздрав Миши

ЛАЗАРУ
ЈАДРАНУ
Ћерка СНЕЖА, зет
МИША, унуци МАТЕЈА
и МАКСИМ

АЛЕКСАНДАР,
СЛАВИЦА, НИКОЛА,
ТИЈАНА и ИНЕС
КОНРАД

Остаће нам у трајном
сећању и без заборава.

(92/229032)

(91/229032)

(79/2290139

Породица ВУЛЕВИЋ

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта
могу се добити на увид у просторијама Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне среди-

4. октобра 2016. преминуо је наш

Последњи поздрав оцу
и тасту

не, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,
канцеларија бр. 39)
Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје ми-

МИЛОШ ЂУРИЋ
од паше и сваје и НИКОЛЕ и БОКЕ

шљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

(103/229077)

Последњи поздрав зету Миши

ТОМИСЛАВ КРСТИЋ

Последњи поздрав Миши

Сахрана је обављена 6. октобра 2016, у 13 сати,
на Новом гробљу.

МИЛОШ ЂУРИЋ

ЛАЗАРУ
ЈАДРАНУ

Син ЈОВИЦА, снаја НАТАША, унучад МИЛОШ,
МАЈА и МИЛИЦА

Ћерка ДАНИЈЕЛА, зет
МАРКО, унука ЈОВАНА
и ЈЕЛЕНА

(75/228984)

(94/2290329

МИЛОШ ЂУРИЋ

Од таста и таште

од друштва са Мисе

(100/229077)

(102/229077)

Последњи поздрав

Последњи поздрав Миши

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

ТОМИСЛАВУ
КРСТИЋУ

МИЛОШ ЂУРИЋ
1966–2016.

1936–2016.

од мајке ЗОРЕ, супруге САНДРЕ
и ћерки ТАТЈАНЕ и НЕВЕНЕ

Ћерка НАДА и унуке
ЈЕЛЕНА и ДРАГАНА
с породицама

(101/229077)

(84/229011)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

После кратке и тешке болести 28. септембра преминуо је
наш

МАРИЦА ГОЦИЋ
Последњи поздрав куму

МИЛАН СТОЈАНОВ

Последњи поздрав, анђеле мој.

1952–2016.

Прерано нас је напустио, али ће његов ведар дух и његова љубав заувек остати у нашим сећањима и срцима.
Ожалошћени: супруга РАДА, синови ИВАН и ПРЕДРАГ,
снаје ДАНКА и МАРИЈАНА, унуци ОГЊЕН,
СТЕФАН и ПЕТРА

Твоји: ЈОВАН и МИКИ
(12/228711)

Последњи поздрав младом фудбалеру

Последњи поздрав

(8/228709)

Последњи поздрав мом
деди

Последњи поздрав куму

СТЕВАНУ
ИЛИЋУ
сину нашег пријатеља
МИЛОРАДА.

БОГОЉУБУ
СТАНОЈЕВИЋУ

МИЛАНУ СТОЈАНОВУ
1952–2016.

од кума ЗОРАНА и куме ВЕРЕ
(7/228705)

Деда, отишао си без поздрава.
Чуваћу успомену на тебе.
Твоја унука МИЉАНА
с породицом

ПЕТРУ
БОГДАНОВУ
ПЕРИ

Породица ПАЛОЦ

од станара
у Пилотској школи

(39/228828)

(78/229000)

Последњи поздрав

Последњи
стрицу

поздрав

(72/2289819

4. октобра 2016. године напустио нас је заувек
наш племенити супруг, отац, таст, деда и прадеда

Последњи поздрав мом
деди

чика ДУЛЕТУ
АЛИМПИЋУ
од БРАНКЕ, НИКОЛЕ и
ТИНЕ.

БОГОЉУБ ЉУБА СТАНОЈЕВИЋ
1937–2016.
Отишао си тихо, као што си и живео. Без тебе
наш живот биће тужан и празан. Био си стуб породице, звезда водиља која се сада тихо угасила,
али знај да имаш нас који ћемо те чувати од заборава, и наставити како си нас учио.
С поштовањем: супруга ВЕРА, ћерке СЛАВИЦА
и МИРЈАНА с породицама

БОГОЉУБУ
СТАНОЈЕВИЋУ
Деда волео си сву своју
децу, и ми смо тебе. Чуваћемо те од заборава.
Твоја унука МАРИНА с
породицом

Остаћеш нам у лепом
сећању

МАРИЦА
ГОЦИЋ

од породице РАДОВИЋ

(2/228685)

(1/228651)

Последњи поздрав драгој колегиници, искреној и великој пријатељици

Последњи поздрав мом
тати

МИРА из Баваништа

учитељица
Научили сте нас да будемо добри, истрајни
људи и пријатељи за цео
живот.
Хвала Вам на томе.
Ваше VIII-3, 1979/1987

(24/228749)

(6/228703)

РАДМИЛИ
ЗЕБИЋ

После дуге и тешке болести, 30. септембра, преминуо је наш вољени супруг и отац

ДУЛЕТУ
АЛИМПИЋУ
Заувек ћемо те памтити
по твојој доброти и шалама...
НЕЛА, РИЛЕ,
АНА и ТЕА

(86/229022)

(67/228971)

БРАНКО ЈОВАНОВИЋ
1954–2016.

Обавештавамо све рођаке и пријатеље да је
наш драги

Последњи поздрав

Остаје нам велика празнина и туга за тобом. Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга ВЕРИЦА
и син СТЕФАН

(73/228981)

(49/228854)

Последњи поздрав мом
деди

ДУШАН
АЛИМПИЋ

БОГОЉУБУ
СТАНОЈЕВИЋУ
Татаааа... зашто?
Пре два дана смо прославили твој рођендан.
Зашто ми ниси рекао да
је последњи? Видела
сам да си тужан!
Тата, волим те и чуваћу
успомене на нас.

БОГОЉУБУ
СТАНОЈЕВИЋУ
Тај последњи стисак
твоје руке памтићу док
сам жива.
Следићу твој пут и нећу
те изневерити.
Тата, вољени никад не
умиру.

Твоја СЛАВИЦА, БАТА,
ВЛАДА и МИЉАНА

Твоја МИКИЦА,
ЗОРАН, МАРИНА
и БОРИС

(69/228981)

(70/228981)

БОГОЉУБУ
СТАНОЈЕВИЋУ
Деда, вољени не умиру.
Чуваћемо успомену на
тебе.
Твој унук ВЛАДА
с породицом

Уместо поздрава

РАДМИЛА
ЗЕБИЋ

(68/228981)

Последњи поздрав мом
тати

ДРАГАНУ
ЈОВИЧИЋУ
МУЊИ

1961–2016.
Била си и остаћеш заувек једина и непоновљива.
Вечно неутешна твоја
кека ЗОРИЦА
с породицом

преминуо 4. октобра
2016.
Сахрана је обављена 6.
октобра 2016, на Старом
православном гробљу.
Ожалошћена супруга
КАТИЦА

ДУШАНУ
АЛИМПИЋУ

Последњи поздрав драгом брату и деверу

од брата ЈОВЕ и снаје
МИРЕ.

БРАНКО
ЈОВАНОВИЋ

Никада те нећемо заборавити.
(85/229022)

(87/229022)

БРАНКУ
ЈОВАНОВИЋУ

Последњи поздрав

1954–2016.

Заборав не постоји, утехе нема, а моја љубав,
сећање и бол за тобом
трајаће вечно.
Сестра ЗОРИЦА,
сестричина САЊА и зет
ЈОВИЦА СЕКУЛИЋ
(54/228874)

(71/228981)

Заувек ћеш живети у
нашим срцима.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ПАНЧЕВАЦ

ДУШАНУ АЛИМПИЋУ
од брата МИЛЕТА, братанца ДРАГАНА, братанице
БРАНКИЦЕ, снаје ДАНИЈЕЛЕ, зета ЖЕЉКА и унуке
МИЛИЦЕ и ЈЕЛЕНЕ

Брат ДРАГАН и снаја
ОЛГИЦА

(82/229018)

(50/228854)

телефон:
013/301-150

Петак, 7. октобар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 2. октобра 2016, у 69. години,
преминула наша

Последњи поздрав драгој стрини

МИЛЕНА ШОЛЕВИЋ

МИЛЕНИ
ШОЛЕВИЋ
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Последњи поздрав драгом оцу и деди

27. септембра 2016, у 82. години преминуо је
наш

НЕЏИБУ ХОДОВИЋУ

НЕЏИБ ХОДОВИЋ

Ожалошћени: син ЗОРАН и сестра РАДА
с породицом, као и многобројна
родбина и пријатељи

САЊА с породицом

Твоји најмилији

1935–2016.
Сахрана је обављена 2. октобра 2016, у 15 сати,
на гробљу у Банатском Брестовцу.
Ожалошћени: ћерка ЗЕКИЈА, син МИРСАД,
снаја СЛОБОДАНКА и унуци ДИНО,
МИНА и ОГЊЕН

(20/228738)

(35/228795)

(52/228683)

(51/228863)

1948–2016.

30. септембра 2016. пре-

Љубав не престаје одласком, ни сећање временом.
Увек у нашим мислима и срцима.

Последњи поздрав

После дуге и тешке болести преминуо је наш

минула је наша мајка,

8. октобра 2016. даваћемо једногодишњи помен
на гробљу у Јабуци, нашем вољеном

ташта, бака и прабака

МИЛЕНИ ШОЛЕВИЋ

НИКОЛА ИВАНЧИЋ

Сестра РАДА с породицом

1931–2016.

(27/228756)

НАДА ЂУКИЋ
1931–2016.

БОРИ ЛУЖАЈИЋУ

Наш вољени преминуо је 30. септембра 2016. године. Хвала Ти за све.

1. октобра 2016. године умро је

Заувек у срцима супруге РОЗИНЕ, ћерке
ЈЕЛЕНЕ и унука МИЛОША с породицом
Последњи поздрав од

Увек ћемо се сећати с љубављу и поштовањем.
Синовац СИНИША ЛУЖАЈИЋ с породицом
(95/229041)

(26/228753)

ћерке ДРАГАНЕ
и МИРЈАНЕ, зета

Драги наш

ЗОРАНА, унука АДЕЛЕ,
СНЕЖАНЕ, НЕМАЊЕ
и МАРКА с породицама

У суботу, 8. октобра 2016, у 10.30, на гробљу Котеж обележићемо годишњи помен

ПАЛ ДЕЧОВ

(19/228737)

дугогодишњи члан УО Историјског архива из
Панчева.
Архив је његовим одласком изгубио драгог сарадника и пријатеља.
Колектив Историјског архива у Панчеву
(57/ф-1684)

НИКОЛА ИВАНЧИЋ
1931–2016.
Биле смо твој понос и ти наш.
Твоје најмилије: АНА, КАЋА и МАЈА
(25/228750)

ПАЛ ДЕЧОВ

Последњи поздрав

Прошло је пет година откада је преминула наша

МИРОСЛАВИ МИНИЋ

5. октобра 2016. преминуо је наш вољени

Твоји најмилији

Збогом друже.
Породица ХУСАР

(80/229015)

(14/228727)

Пре четрдесет дана напустио нас је наш отац

ЉИЉАНА
ЖИВКОВИЋ
новинарка у пензији

АЛЕКСАНДАР
ДАМЊАНОВИЋ
Ожалошћени: ћерка
ВЕРА, синови
МИРОСЛАВ, ПЕТАР,
МИЛОРАД и АНДРЕЈА
са својим породицама
(5/228701)

6. октобра навршава се
осамнаест година од
смрти нашег

ГОРДАНА
СПРЕМИЋ

од брата ВУКОМИРА
с породицом
(98/229049)

Доносила си радост у
наше животе. Хвала ти.

Њени: ЉУПКА,
БЛАГОТА, ТАМАРА
и НЕНАД

ЦАЛЕ и КРСТА
ЈОВАНОВИЋ

(96/229047)

(60/228908)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

СЕЋАЊЕ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком
и уторком
од 8 до 18,

8. октобра даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном супругу и оцу

ПАНТИ
МИЛИКИЋУ

ПАНТА
МИЛИКИЋ
Сахрана ће бити 7. октобра 2016, на Новом
гробљу, у 12 сати.
Ожалошћени: супруга
МАЦА, ћерка МАЈА,
син МИЋА и најдража
и једина унука
СЛАТКАЧА, сестра
ЦРНКА, снаја МИРА
и зет ШОМИ
с породицама

БОГОЉУБУ ТАНЕВУ
Дани пролазе, али ни један без сећања на тебе.
Твој одлазак оставио нам је велики бол и вечну
тугу.
Супруга ЉУБИНКА, ћерке ГРОЗДАНА и ЈЕЛЕНА

(97/229049)

(65/228935)

ДРАГОЉУБ ЦОЛНАРИЋ

2002–2016.
Заувек у нашим срцима.
Твоје ДАНИЦА и МАЈА
(83/229020)

ДОБРИВОЈА
ЖИВКОВИЋА
Твоја ћерка ДУШКА,
зет РАНКО, унуци
ДЕЈАН и ИВАН
(81/229016)

средом
од 8 до 15,
а четвртком
и петком

Сећање на

ЖИВКО
МРЧКОВИЋ

МАРИЈА ГАЈИЋ
БЕБА

9. X 2015 – 9. X 2016.

12. X 1996 – 12. X 2016.

МИРОСЛАВ
ПЕШИЋ
8. X 2009 – 8.X 2016.
Недостајеш...

од 8 до 13 сати

МИЛАНУ ЛАКИЋ др МИЛАНА ЛАКИЋА
1994.
Заборав не постоји.

Породица ЛАКИЋ

Син ПРЕДРАГ и снаја
РОЗАЛИЈА

Твоји најмилији

Твоји најмилији: ћерка
МАЈА, унук ВАЊА
и унука МИА

(77/228997)

(76/228990)

(74/228989)

(66/228965)

2013.
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7. октобра даваћемо четрдесетодневни
помен нашем вољеном

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

10. октобра навршава се шест месеци откада више ниси с нама

Прошло је пет година откад није с нама наша драга

МАРА ЛАЗИЋ
ГОРАНУ ДЕНЧИЋУ

ДЕНИС СКУМПИА

1980–2016.

Нека те наше мисли загрле, нека те пољубе сузе наше, а успомене и бескрајну љубав коју си нам пружио остаће заувек у
нашим срцима.

Хвала ти за сваки осмех, лепу реч, неизмерну љубав и позитивну енергију коју си
нам упућивао.
Бескрајно нам недостајеш.
Вечно у срцима и мислима
твојих најмилијих

Ожалошћена супруга ЈЕЛЕНА, син
ПРЕДРАГ, мајка МАРИЈА, отац ЈОН,
сестра ДОРИНА и сестрић ИВАН

(46/228880)

(40/228836)

Драгом и вољеном

У среду, 12. октобра 2016, у 12 сати, на гробљу у Банатском Карловцу даћемо помен.
СПАСОЈЕ, ЛЕОНИДА, ЛИДИЈА, МИЛАН, ИТАНА и ПАВЛЕ
(37/228805)

Прошло је шест месеци од смрти мога милог зета

ВЕСЕЛИНКА БОГДАНОВИЋ
1939–2016.
Наша вољена преминула је 28. октобра.

ГОРАНУ ДЕНЧИЋУ

Ожалошћени: МИЛАН, ЗОРАН, БОЈАНА, ЈАЦА, БАНЕ, АЦА
и породице ВЕЧАНСКИ и БРАТИЋ

С љубављу те чувамо од заборава.
Твоји: ДРАГИЦА, МАЈА, МАРКО, ИВАНА, ДАЧА,
ИСИДОРА, ЕМА, ДАНИЛО, ЛАЗАР и ДУШАН

(45/228849)

(47/228850)

ДЕНИСА СКУМПИЕ

Драги наш

Ти другујеш са звездама, а ми са тугом без
тебе.

У недељу, 9. октобра 2016, у 11.30, на Новом гробљу, обележићемо
четрдесетодневни помен нашој драгој

Никада нећу заборавити твоју доброту и
љубав јер си био моје треће дете.
Ташта МЛАДЕНКА

др АНТЕ МЕЈИЋ

(59/2288)

БОСИЉКИ АМИЏИЋ

2012–2016.
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју
време не лечи.
Твоја породица

Боска, никада нећеш изаћи из наших сећања.
9. октобра навршавају
се четири године откад
нас је напустио наш
драги

Две тужне године

Супруг БРАНИСЛАВ, син СРЂАН, ћерка СВЕТЛАНА,
зет БОЈАН и унука МИЛА
(56/228888)

(43/228843)

Сећање на драге родитеље

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо нашем вољеном

ЈОВАНОВИЋ

Драги наш

ДИМЕ
ПРЕМЧЕВСКИ
БОГДАН
ШТРБАН

ДЕСАНКА

ВИТОМИР

7. X 2011.
11. X 1976.
Време које је прошло не може да умањи нашу
љубав и избрише сећања на Вас.
Заувек у срцима ваших ћерки МИЛИЦЕ
и ЗОРИЦЕ с породицама
(44/228843)

10. октобра навршава
се годину дана откад
није с нама

ШАМУ БИРО
1962–2015.
Нека ти ништа не ремети вечни сан.
Почивај у миру!
Супруга МИРЈАНА
(48/228852)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДО ЈАВОР
8. X 2009 – 8. X 2016.
Сећање не тебе никада
не умире.
Твоји најмилији
(53/228867)

Али, вољени живе вечно у срцима твојих најмилијих.

12. X 2014 – 12. X 2016.

Недостајеш нам у сваком дану и сваком догађају, јер без тебе више
ништа није исто.

Супруга БОРКА, син
АЛЕКСАНДАР и ћерка
БИЉАНА с породицама

Дубоко у души те носи

(33/228788)

(61/228710)

4. октобра навршила се
година од смрти мог вољеног оца

МИЛАНА
СУЧЕВИЋА
Поносни што смо те
имали, бескрајно тужни
што те више немамо.
Ћерка ЗОРИЦА
МАРКОВИЋ
с породицом
(62/228919)

твоја породица

ПРЕДРАГУ ВАСИЋУ

ПРЕДРАГ
ВАСИЋ

1986–2016.
дати шестомесечни помен, 8. октобра 2016, у
11.30, на Новом гробљу. Шест месеци нам недостајеш, али те с поносом чувамо у нашим срцима.
Никада те неће заборавити твоји: тата ЗОРАН,
мама ДУШИЦА и брат СЛОБОДАН

Много нам недостајеш,
зато те чувамо у нашим
срцима и са нама си
стално у мислима.
Твоји ЧИЧА, МИНА,
НЕМАЊА и СТЕФАН

(58/228893)

(55/228885)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ
САВАНОВИЋ

БОСИЉКА
ПИВАШЕВИЋ

2004–2016.

2014–2016.

Заувек си у нашим срцима.
Ћерка ЉУБИЦА
с породицом

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји синови: НОВАК
и ЂУРО с породицама

У недељу, 9. октобра
2016. године навршавају се две године откако
ниси са мном. Никада
те прежалити не могу.
Твоја супруга
НЕВЕНКА с породицом

(64/228933)

(63/228920)

(36/228803)

СЛАВОМИР
ДОБРИЧАН

ВЕСЕЛИН
БЛАЖЕВСКИ
18. X 2000 – 18. X 2016.
У нашим мислима заувек.
Твоји најмилији
(38/228824)

Петак, 7. октобар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

15. октобра, у 11.30, на Новом гробљу даваћемо годишњи помен
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У суботу, 8. октобра 2016, у 11 сати, на
Старом православном гробљу у Панчеву
даваћемо једногодишњи помен нашој вољеној

ЉИЉАНИ МУТАВЏИЋ

ПИЛЦ

1949–2016.

СЕЈИ ОЛГИ
НИКАШИНОВИЋ
С тугом, болом и љубављу много нам недостајеш.
С љубављу породица

Најмилији

(9/228714)

У суботу, 8. октобра 2016. године, у 10.30, у Храму Успења, пресвете Богородице (црква са два торња), даваћемо годишњи помен нашем вољеном

(22/228744)

8. октобра 2016. навршава се седам година откако није с нама наш вољени

ЉУБОМИР

РАДМИЛА

1985.

2010.

Успомену и сећање на вас заборав никада неће
да ми одузме.
Ваша ЉИЉАНА
(18/228715)

ДУШАН ЛЕВНАЈИЋ

СЕКУЛИ ЖИВАНОВИЋУ
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Супруга МАРИЈА и син МИОДРАГ

Радо те се сећа твоја породица

(10/228717)

(11/228720)

ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ
11. октобра 2016. навршава се година откако ниси с нама, али си увек у нашим мислима и чувамо најлепше успомене на тебе.
Воли те твоја породица.

СЕЋАЊЕ

Супруга ЉИЉАНА с децом
(32/228778)

СТАНКА
КРСТИЋ
2007–2016.
Године пролазе, туга
остаје. У мом срцу и мислима си увек.
Твоја сестра ЉУБИНКА
ЈОВАНОВИЋ

ВИЦО ГРУБОР
10. X 2003 – 10. X 2016.
Ни време, ни године не
могу избрисати сећање
на тебе.
Супруга СЕКА, син
ГОРАН и ћерка
МАРИЈАНА
с породицама

(21/228739)

СЛАВОЉУБ
БОНИН

СЛАВОЉУБ
БОНИН

СЛАВОЉУБ
БОНИН

12. X 2016.

12. X 2016.

Вечно живиш у нашим
успоменама и мислима.
МЕЛАНИЈА, НЕВЕНА
и МИЛИЦА

Једанаест година туге и
бола за вољеним сином.
Прерано си нас оставио.
Твој отац и мајка

(30/228763)

(29/228763)

Пре четрдесет дана напустила нас је наша драга мама, баба и прабаба

12. X 2016.
Твој ведри лик чувамо
као драгоцену успомену.
Твоја сестра
с породицом
(31/228763)

(4/228692)

ГОРИЦА
МАРЈАНОВ
1941–2016.

Прошло је пола године
откако ниси с нама. Све
подсећа на тебе, али тебе више нема драги наш

РАДЕНКО
ЦЕТИЋ ЦВРЛЕ
Година која је прошла
није умањила нашу бол
и тугу за тобом.
Таст СЛАВКО, свастике
ЈЕЛИЦА и ЉИЉА
с породицама

Твоји најмилији

(13/228726)

(23/228745)

ВОЈО

Наша драга

Четрдесет дана без тебе

СМИЉА
ВИДАНОВИЋ
ЗОРКА

МИЛЕНА
ВИРИЈЕВИЋ

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо у
среду, 12. октобра 2016,
у 10 сати, давати четрдесетодневни помен.
СТЕВА и ВИДА

Нека те анђели чувају,
кад ми нисмо могли.

10. октобра навршава
се шест месеци откако
нас је напустила наша
драга мама, бака и прабака.

Помен драгој

МИЛЕНИ
ВИРИЈЕВИЋ

Твоји: ПАВКОВИЋИ
и ДОБРАШИНОВИЋИ

15. III 1951 –
30. VIII 2016 –
8. X 2016.
Мир и спокој твојој души.
Кумови – породица
ЈОВАНОВИЋ

(17/228733)

(88/229026)

КОВИЉКА
МИЛОВАНОВИЋ

Увек ће је волети
и мислити на њу:
НЕНА, МИЛАН,
МАРКО, МИЛИЦА,
УРОШ и ЛУКА

1931–2016.
Много је разлога да те
вечно памтимо и с поносом од заборава чувамо.
Твоји: син БАТА, снаха
МИЛКА, унук ИВАН,
унуке ЈЕЛЕНА,
СЛОБОДАНКА и МАЈА
и праунуци ФИЛИП
АНДРЕЈ

(16/2287329

(34/228793)

6. октобра навршава се
шест тужних година откада није с нама наш вољени

СЕЋАЊЕ
Прошло је шеснаест тужних година од преране
смрти нашег тате и супруга

(28/228759)

9. октобра 2016. навршава се годину дана од смрти нашег драгог

Шестомесечни помен

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МОМЧИЛУ БУДАЛИЋУ

БРАНКА ИСАКОВИЋА
дипл. инж. геологије
Породица
(41/228837)

Сећање на тебе не бледи, заувек ћеш остати у нашим
срцима.
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији
(42/228841)

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

СТАНКО
МИШКОВИЋ
2010–2016.
Неизмерно нам недостајеш.
Твоји: супруга
МИЛЕНА и синови
РАНКО и НЕБОЈША
(15/228727)

АНТАЛА
ДОМОКОША
ПАНТЕ
Синови: АТИЛА
и АЛЕН са мамом
ФАТИМОМ
(3/228690)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 7. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили близанце – ћерку и сина
15. септембра: Марију и Михајла – Драга Асанов и Златко Никола.

Добили близанце – синове
18. септембра: Вељка и Војина – Драгана и Слободан Ђукић; 20. септембра:
Душана и Вука – Наташа Бугарски и Ненад Јевтовић.

Добили близанце – ћерке:
20. септембра: Леонору и Хелену – Магдалена и Карољ Фекете.

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Пословни план је динамичан,

Добијаћете подршку која ће

али будите опрезни ако радите с
новим особама. Битно је да вас
не понесе тренутак, јер су могуће
погрешне одлуке. Нисте сигурни
одакле долази ваш немир. Можда је време за промене.

вам отворити многа врата за даље напредовање. Мирно покажите колико сте способни и креативни. Недеља обећава веома
активан друштвени живот и пуно
забаве, па за партнера остаје
мало слободног времена.

Добили ћерку
7. септембра: Емилију – Маријана Раду и Јасмин Шајн; 12. септембра: Дариу
– Барбара Цветковић Стојановски и Ђура Стојановски; 14. септембра: Јелену –
Драгана Амбруш Динић и Драган Амбруш, Јелену – Ванеса Журж и Божидар Недељков; 18. септембра: Емилију – Љиљана Демироски и Љубиша Бану, Анђелу – Зорица Мачкић и Драган Петровић, Сташу – Наташа и Далибор Алексић,
Олгу – Јована и Невен Селаковић; 19. септембра: Николину – Љиљана и Недељко Самарџић; 21. септембра: Сару – Данијела и Бојан Брзевски, Дуњу –
Данијела и Орце Алексовски; 23. септембра: Доротеју – Зорица и Милан Барјактаров; 26. септембра: Милицу – Ивана и Мирослав Гаћеша.

Ован

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Будите обазриви при анализи

Ангажујете се на више страна и

свог тренутног статуса. Имате
опробану формулу кад постављате циљеве, али овог пута то би
могла да буде и грешка. Превише очекивања понекад донесе
превише разочарања. Можда сте
бацили око на погрешну особу.

расипате енергију. Нисте тимски
играч – најбоље одлуке доносите
сами. Следите свој инстинкт. Могућа је нова пословна понуда, али
будите на опрезу у вези с тим.
Турбулентна седмица у породици,
мањи неспоразуми с партнером.

Добили сина

Близанци

Стрелац

4. септембра: Михаља – Дијана Стефановић и Имре Михаљ; 10. септембра:
Рељу – Ивана и Милан Антонијев; 15. септембра: Николу – Марија и Јован Пау;
16. септембра: Богдана – Мирјана Јовановић и Милан Јевтић; 17. септембра:
Стефана – Ивана и Марко Делић; 20. септембра: Огњена – Ивана Михајлов и
Срђан Сорић; 21. септембра: Милоша – Гордана Кеча Трењи и Михаљ Трењи,
Вељка – Ивана и Александар Свирчев; 23. септембра: Лазара – Сандра и Предраг Марковић, Николу – Марија и Иван Анђелковић; 24. септембра: Уроша –
Ивана Вукадиновић и Иван Анђелковић; 25. септембра: Вука – Ерика и Душко
Марков; 26. септембра: Владу – Сања и Никола Илић.

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Идеје, контакти, нови тим људи
око вас – све указује на то да сте
на добром путу да остварите велики финансијски успех. Добро
процените своје могућности и држите језик за зубима. Пуно нових познанстава ће вам заголицати машту.

ВЕНЧАНИ
24. септембра: Зденка Новаковић и Гергељ Варга; Гордана Тодоров и Љубомир
Стејић; Сузана Ерић и Момир Николић, Марина Воденичар и Зоран Лакичин; 25.
септембра: Милица Булајић и Владимир Антић, Маријана Ристески и Владимир
Ивановић, Јована Радованчев и Милош Шарац, Јелена Максимов и Зоран Поповић.
УМРЛИ
22. септембра: Богдан Новковић (1948), Лука Димитрић (1932), Гордана Спремић (1965), Радован Богојев (1957), Урош Подунавац (1937); 23. септембра: Аница Балта (1933), Данка Васиљевић (1952), Михаил Величковски (1949), Персида
Маринковић (1930), Љубица Траиловић (1928); 24. септембра: Еуген Картали
(1928), Радмила Зебић (1932), Јелена Тодоровић (1961), Вера Мате (1940), Радомир Јелић (1939); 25. септембра: Ристивоје Корањић (1927), Веселинка Лакић
(1938), Драган Јовичић (1971), Велин Томов (1937); 26. септембра: Мара Балаж
(1937), Марија Марко (1938), Ружица Јевтић (1950); 27. септембра: Неџиб Ходовић (1935), Трајан Пинку (1945), Мирјана Кузмановић (1955); 28. септембра:
Драган Рулић (1956), Марица Гоцић (1961), Милан Стојанов (1952), Миладин Циглер (1959), Богомила Најдановић (1927); 30. септембра: Мика Мадић (1950).

Склони сте да себе прецените и
преузмете превише обавеза.
Овог пута вам је потребна помоћ
сарадника, јер ће посао бити
обимнији од очекиваног. Пружите партнеру мало више љубави, а
заузврат ћете добити велику и
преко потребну подршку.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Јако је битно да сачувате своју

Мноштво нових пословних при-

енергију за предстојеће догађаје.
Можда губите подршку надређених, али већ имате своје место.
Не таласајте, гледајте свој интерес. Ново емотивно познанство
ће вам дати додатну снагу и мотивацију.

лика, позива од странаца, обнављања сарадње. Правилно усмерите своју снагу и одредите приоритете, па ће успех бити загарантован. Партнер пролази кроз тежак период. Подржите га и уверите га у своја осећања.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Практични сте и ангажовани на
сто страна, једино још да се концентришете на приоритете и ето
успеха без много мука. Вешти
сте и окрећете воду на своју воденицу. Пред вама је страсна веза, али и могућ губитак сталног
партнера ако се сазна.

Немојте делити идеје са сарадницима. Одредите своје место у
свему и тога се чврсто држите,
не дозволите да се други ките вашим перјем. Емотивно сте нестабилни. Разговарајте отворено с
партнером о свему што вам лежи
на срцу.

Девица

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

БЕЛА УКРШТЕНИЦА

ВОДОРАВНО: 1. шкотски писац (Валтер) (0), 2.
очекивање (0), 3. спев, епос (1), 4. заштићени
знак производа (1), 5. део молекула (0), 6. судско
веће образовано за специјалне случајеве (мн.)
(0), 7. први вокал – наш глумац (Небојша) (1), 8.
симбол рубидијума – затвор (1), 9. женски певачки глас – подређени племић (1), 10. не нарочито (0), 11. иницијали писца Драјзера – град у
Немачкој – ознака за волт (2), 12. други вокал –
житељи највећег грчког острва (1), 13. лепетање –
птић (песн.) (1), 14. летопис, годишњак (лат.) (1).
УСПРАВНО: 1. живахни италијански плес (0), 2.
ознака за пречник – град у Словенији – енигматске новине (скр.) (2), 3. змијски отров – показна
заменица – комунистичка партија Аустрије
(скр.) (2), 4. Јужноафриканац беле расе – словеначки смучар (Борис) (1), 5. закључити уговор
(0), 6. фолк певачица рођена у Панчеву (на слици) (2), 7. вршити капитализацију потраживања
(0), 8. предлог уз генитив – див, титан – ред, ниска (2), 9. пустиња у Индији – наша глумица
(Слобода) (2).
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(19. 2 – 20. 3)

Ваша очекивања не само да су
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превелика већ су срамно безобразна. Спремни сте да загризете и више него што можете. То ће
се исплатити финансијски, али
коштаће вас неког пријатељства.
Пазите да вас не заболи то што
седите на две столице.

Уз пуно мудрости и помало лукавости успећете да завршите доста
послова и потпишете неки важан
уговор. Све полако креће набоље.
Уз мало такта, враћате се на позиције које су биле пољуљане. Породица нема много разумевања за
вас. Ипак не дижите зид око себе.

2

КОЊИЋЕВ СКОК

3

Aко правилно повежете дате слогове скоковима
шаховског коња, почев од посебно обележеног
поља, добићете једну стару латинску сентенцу.
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АНАГРАМ
СТАРА КЊИЖЕВНОСТ (К = Л)

ЧИТАНА РУСКА ЛЕКТИРА
РЕШЕЊА – Бела укрштеница: Скот, нада, еп, р, жиг,
атом, трибунали, а, Дугалић, рб, робија, алт, вазал, не
особито, тд, Трир, в, е, Крићани, лепет, тић, анали, из.
Анаграм: класична литература. Коњићев скок: Права
линија је најкраћа, али је прави пут најсигурнији.

Сами треба да откријете положај црних поља
и да их уцртате у лик. Њихов број је означен у
загради на крају описа за сваки ред и колону.
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Рибе

(23. 8 – 22. 9)
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ФОТО-РЕПОРТАЖA

Петак, 7. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ВРЕМЕ НАБАВКЕ ПОВРЋА ЗА ЗИМНИЦУ

ПИЈАЦА ИПАК БОЉИ ИЗБОР ОД ХИПЕРМАРКЕТА?
Зелена пијаца је место за опскрбљивање поврћем, воћем и
другим потрепштинама.
Истовремено, многима тај
одлазак у набавку најосновнијих животних намирницама
представља и незаменљиви
ритуал.
Посебно је живо у време
припремања зимнице, баш
ових дана, па се екипа „Панчевца” протекле недеље нашла на лицу места не би ли у
разговору с купцима и продавцима дознала каква су тренутна гибања у „пијачној економији”.
Иако се времена мењају и пијаце у последње време делују
као да губе трку с хипермаркетима, многи се никада не би
одрекли ритуалног одласка у
набавку поврћа и воћа. Једнима то представља забаву и традицију, другима квалитетнији
избор хране, а за треће је у питању прилична нужда – ипак
је јефтиније, а могу и да се
ценкају.
Посебна прича је јесен, време припремања зимнице.
Озбиљан је то посао – потребно је провести сате у јурњави
за што бољим а јефтинијим
поврћкама: краставцима, карфиолом, шаргарепом, зеленим парадајзом и, наравно,
паприком – бабуром, љутом,
сомборком, брестовчанком или
црвеном, зеленом, жућкастом,
прошараном...
Као свака економија, и ова
пијачна је веома сложена, па
је увек занимљиво шта о томе
мисле главни актери.
Mукe с хипермаркетима
Када је о продавцима реч, они,
очекивано, у данашње кризно
време нису презадовољни.
Једна релативно песимистична Новосељанка сматра да

су све тежа времена па сви закерају око „парица”, а да добро
иде само када стигне пензија.
Истиче и да управа пијаце годинама ништа не улаже, па чак
ни чесма већ данима не ради.
– Срамота је што овакав
град нема наткривену пијацу.
Страшно је када удари снег
или киша. Смрзавамо се, а роба пропада. Морам да истакнем да произвођачи без накупаца не могу, јер мало веће
количине робе сами ни у лудилу не можемо да пласирамо. Није исто донети на пијацу тридесет или триста килограма – каже продавачица.
С тим се слаже и комшија са
суседног штанда, који производи јаја већ двадесет година
и на тезги може да прода до
двеста комада. Велики проблем им стварају и све бројнији хипермаркети.
– Наравно да нам отежавају
ситуацију, јер када „ударе”

закупнину. Мене, рецимо, две
тезге коштају око 150 евра и за
те паре могао бих локал да изнајмим и будем у топлом, а не
да се смрзавам. То ствара проблеме и при чувању робе, која
зими мрзне, а лети брже пропадне. Имам редовне муштерије, навикле на квалитет, роба није прескупа, али се сваки
трећи ценка до изнемоглости.
Иако многи мисле да је у маркетима јефтиније, цене су отприлике идентичне, с тим што
је код нас већи избор, док тамо
може на одложено. Покушао
сам и ја да дајем на вересију,
али се то показало неефикасним, јер када дође време за
плаћање, сви заћуте. И стара
народна каже: ако желиш да
изгубиш пријатеља, само му
позајми новац – каже Јован.
акцију и спусте, рецимо, бабуру за педесет динара, без обзира на то што је толико трула да
буквално цури, неко ће је купити. Што се цена тиче, има
разних примера, па рецимо
бундева, која на пијаци по килограму кошта од 30 до 50 динара, у „Максију”, исечена на
кришке и вакуумирана, износи чак 280 динара – наводи
овај произвођач.
На то се, с друге тезге, надовезује једна Глогоњка речима
да су маркети веома немилосрдни и кад је реч о плаћању
добављачима – рокови су им
предуги, а и кад најзад за то
дође време, праве се луди.
Сви они сагласни су у једном: држава мора да подржи
наше произвођаче, а не да им
уместо тога континуирано смањује субвенције – пре десетак
година било је 14.000 динара

по хектару, а сада је мизерне
4.000 с тенденцијом да и то буде укинуто, док су истовремено
у Европској унији ти износи од
триста до хиљаду евра.
Неопходно наткривање
Као што је наведено, важну
улогу у „пијачној економији”
имају препродавци. И они се и
те како муче – да би се зарадило, треба погодити цену и количину робе, будући да се она
брзо квари и тада је штета велика.
Јована Милићевића је, као и
многе, нужда натерала да се бави овим послом, јер је после 35
година стажа остао без посла.
– Робу набављам на кванташима – нешто овде, а нешто у
Београду. Што се саме пијаце
тиче, може много боље – на
отво ре ном смо, а пла ћа мо
при лич но ви со ку ме сеч ну

ДРУШТВО „ЉУБИМЦИ” ОБЕЛЕЖИЛО ВАЖАН ДАТУМ И ЈУБИЛЕЈ

За двадесет година удомљено шест хиљада животиња
Светски дан животиња обележен је петнаести пут заредом
у уторак, 4. октобра, у организацији Друштва пријатеља
животиња „Љубимци”. За ову
прилику је осмишљено неколико активности, а централни
догађај је одржан у дворани
„Аполо”, када је уједно прослављено двадесет година постојања поменутог удружења.
Програм је почео отварањем
изложбе фотографија под називом „20 година у 20 фотографија – заштита животиња у Панчеву”. Потом су ученици Музичке
школе „Јован Бандур” приредили концерт и побрали бројне
аплаузе, а Иван Курајов, председник Друштва пријатеља животиња „Љубимци” и амбасадор фондације „Nature Watch”,
у кратким цртама је описао
бројне активности удружења.
Вредно је истаћи да је за протеклих двадесет година удомљено

Страну припремио

Јордан
Филиповић

обезбедила фирма „Графос”.
Почела је и достава редизајнираних налепница с ликом малог хероја пса Леа „пет френдли” локалима, а покренута је
и иницијатива код ЈКП-а „Зеленило” за отварање дела за
псе у Народној башти (према
Плинари), који би понео име
„Леово ћоше”.
Идеја је да сви они који шетају (и пуштају) своје љубимце
на површини поменутог парка
имају јасно обележен простор
за то, чиме би била побољшана
безбедност свих посетилаца.
преко шест хиљада животиња,
што је без премца у окружењу.
Одржано је педесетак манифестација и едуковано око две хиљаде школске деце. Уследила је
додела признања за установе и
појединце с којима су „Љубимци” сарађивали, а вече је окончано приказивањем видеа о раду те организације.
Током дана су градском
прихватилишту (и другим заинтересованима) дароване кућице за напуштене животиње,
направљене уз помоћ столарије „Савков”, а материјал је

На пијаци провереније
А шта на све то кажу сами купци?
Буба Глумац набавља „материјал” за туршију – зелени парадајз, краставац и карфиол;
прави је само за себе, јер су се
ћерке близнакиње осамосталиле. Ове године ће „заобићи” ајвар, а пробаће га ако, евентуално, сестра нешто донесе. Она
додаје и да је недељом пијаца

скупља, јер се, рецимо, паприка
креће око педесет динара, што
је десет више него у суботу.
Биљана Барна овамо традиционално долази око 11 сати и
већ дуго се снабдева код другара сељака, па тачно зна где
узима зелен, парадајз или
кромпир. Зимницу не прави
због недостатка времена, али
се опробаним домаћим рукотворинама снабдева код вредних домаћица. Сматра да то
није прескупо, јер треба ценити њихов рад. Биљана наводи и
да наша пијаца још увек нуди
нешто што није превише прскано. С друге стране, овде понекад може да буде драстично
скупље него у неким хипермаркетима, па је тако, рецимо,
ђумбир у „Максију” 290 динара, а на „зелењаку” и до 700.
Горан Пејић Смоле дошао је
по мало паприке, краставаца и
зеленог парадајза за туршију.
Од ајвара је одустао јер је, како каже, велика перипетија од
посла, па га купује код комшинице Снеже за око 250 динара
и ништа му не фали.
Било како било, пијаца је
вишемиленијумска „институција” и нема сумње да ће постојати докле год је људи...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Блекица
Млад, енергичан и блескаст
чупавац, „прва фризура” Содаре, желео би да се скући.
Шестомесечни Блекица одрастао је на улици, а привремено је збринут (притом је
вакцинисан, кастриран и чипован) захваљујући старатељима који већ дуже време покушавају да нађу прави дом за
њега.

Трио „фантастикус”
Прелепи штенци, стари око три месеца, у
потрази су за одговорним власником који ће
бринути о једном или
више њих.
Разиграни су и активни, па би им требало посветити мало више времена док не стасају.
Биће нижег раста и,
као такви, погодни за
др жа ње у ста ну или
кући.
Контакт-телефон 061/613-13-63.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ТАМИШ КРЕЋЕ У ТРКУ
Љубитељи магичне игре
под обручевима дочекали
су својих пет минута. Викенд пред нама доноси
старт нове сезоне у Кошаркашкој лиги Србије, која ће,
према проценама стручњака, бити изједначена и веома неизвесна.
– Са одласком ФМП-а наша лига нема изразитог фаворита, али зато има неколико одличних тимова који
имају високе амбиције, а ту
мислим на Спартак, Динамик, Вршац, Борац и Младост из Земуна. Али добро,
првенство је дуго, па ћемо
видети шта ће се све издеша ва ти. Ми смо до ве ли
девет нових играча, биће

потребно време да се тим
уигра, да све „легне”, али
као и увек, даваћемо све од
себе. Већ у првом колу
предстоји нам дуел са екипом Младости, која ће ове
сезоне покушати да се домогне Суперлиге. Довели су
Бакића и Бојића, који је два
пута био MVP у КЛС-у. Биће нам тешко, али не предајемо се. Покушаћемо да парирамо фавориту и да га
победимо – рекао је тренер
Тамиша Бојан Јовичић.
Утакмица се игра у суботу, 8. октобра, у Хали спортова на Стрелишту, од 21
сат. Овај дуел ће преносити
и ТВ „Арена”, а улаз у халу
је слободан.

НАДМЕТАЊЕ КАРАТИСТА У РИЈЕЦИ

СРЕБРНИ НИКОЛА ЈОВАНОВИЋ
Чланови карате репрезентације Србије
учествовали су прошлог викенда на великом
међународном
турниру у Ријеци. Сениорима је то било
треће јако такмичење,
а све у склопу припрема за Светско првенство, које ће бити одржано у Аустрији.
С обзиром на то да је
Никола Јовановић због
приватних обавеза морао да пропусти наступ у Хамбургу, ово је
за њега била одлична
прилика да, кроз тешке мечеве у јакој
конкуренцији, провери тренутну форму. Он
се надметао у категорији до
75 кг и одлично се борио, а
остварио је и четири сигурне
победе. У финалу, против ривала из Мађарске, поражен је
на прегласавање судија после
нерешеног исхода у регуларном делу меча. Јуниор Урош
Петровачки наступио је у категорији до 60 кг, али је већ у

првом колу с 1:0 изгубио од
такмичара из Немачке. Слободан Битевић није учествовао на турниру у Ријеци.
Шеф стручног штаба Динама Предраг Стојадинов задовољан је наступом својих такмичара, који ће већ наредног викенда бити на новом искушењу,
јер ће учествовати на турниру
„Београдски победник”.

КОШАРКАШКИ ТУРНИР ПРИЈАТЕЉСТВА

ПОБЕДИО КРИС-КРОС

Традиционално такмичење
за најмлађе кошаркаше под
називом „Турнир пријатељства”, које организује КК
Крис-крос, одржано је прошлог викенда на СЦ-у „Младост”.
Надметало се шест тимова: Лавови (Брчко), Шумадија (Крагујевац), Младост
(Земун), Борац (Старчево) и
две екипе домаћина Крискроса. Учествовало је укупно
80 малишана, а такмичење
је добило и подршку Покрајин ског се кре та ри ја та за
спорт и омладину.
Турнир је и овог пута
оправдао свој назив. Пријатељство је било присутно у
сваком тренутку, па и када се
одвијала велика борба на терену. После такмичења по

групама одржано је и надметање у шутирању и кошаркашком полигону. Најбољи шутер био је Вук Јовановић (КК
Лавови, Брчко), а на полигону је победио Петар Цветковић (КК Шумадија).
После тога су уследиле финалне утакмице. У борби за
пето место Младост је с „тесним” резултатом савладала
Крис-крос 2. Бронзана одличја су припала дечацима
из Брчког, који су победили
Борац, а финале је оправдало
сва очекивања. У узбудљивој
и неизвесној утакмици, која
је одлучена у последњем минуту, Крис-крос је савладао
Шумадију.
Све се лепо завршило, уз
обећање присутних да ће се
дружење наставити...

Петак, 7. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ТЦР ШАМПИОНАТ УЛАЗИ У САМ ФИНИШ

ДУЦА ОДЛИЧАН И У МАЛЕЗИЈИ
Тренутно на седмом
месту у генералном
пласману
Крај сезоне
20. новембра у Макау
Најбољи српски аутомобилиста Душан Борковић, наш суграђанин, успешно је завршио
још један тркачки викенд у
ТЦР шампионату.
У првој трци на стази „Сепанг” у Малезији возач НИС–
Петрол и Б3 рејсинг тима
освојио је нових осам бодова,
јер је надметање завршио на
шестој позицији. Он је у квалификацијама био једанаести,
а с тог стартног места је и започео трку. После одличног
почетка Дуца је већ у првом
кругу избио на осму позицију,
а након инцидента који су
имали Хомола, Грачев и Ориола дошао је до шестог места.
– Нисам возио као обично,
хтео сам само да „преживим”
са овако лошим сетапом. Нови
бодови и померање у генералном пласману за једну позицију нагоре свакако су добра
ствар и бар мало су учинили да
заборавим ситуацију с квалификација која је била сигурно
најгора у овој сезони. Имали
смо само један слободан тренинг и тимски смо имали
огроман проблем да нађемо
сетап. У квалификацијама нам
то апсолутно није пошло за руком, али на трци је већ била
боља ситуација – рекао је Дуца
после прве трке у Малезији.
Стаза „Сепанг” је недавно реновирана, тако да ниједан возач

није имао тачне податке о њој,
што је овај тркачки викенд чинило још интересантнијим.
У спектакуларној другој трци наш ас је освојио нових
дванаест бодова. Надметање је
завршио на четвртој позицији,
па после азијске турнеје у генералном пласману заузима
седмо место, са сто шездесет
једним бодом.
Због проблема с просутим
уљем на стази, трка је стартовала са закашњењем и уз сигурносни аутомобил, који је
био на стази цео први круг. Дуца је стартовао с једанаесте позиције на основу пласмана у
квалификацијама у којима је
имао велике проблеме, али је

уз тактичку и стабилну вожњу
дошао до четвртог места. У изузетно узбудљивој трци, која је
обиловала жестоким дуелима,
Борковић је после инцидента
возача „хонде” избио на осмо
место, убрзо је престигао и
Вернеа, а онда је једним сјајним потезом оставио Хомолу и
Ориолу иза себе и тако дошао
до пете позиције. После казне
коју је добио Стефано Комини,
наш ас је трку званично завршио на четвртом месту.
– Јако сам срећан. Била је
ово сјајна завршница азијске
турнеје, у којој сам коначно
„прорадио” онако како умем.
Ово је била једна од бољих трка, у којој сам показао шта могу.

Стартовао сам као једанаестопласирани, а завршио сам на
четвртом месту. Морам да будем задовољан. Криво ми је само због инцидента који сам
имао с младим колегом Атилом Ташијем, а за који сам сазнао тек после трке. Улетео ми
је у мртви угао са спољне стране и ја уопште нисам видео да
је излетео са стазе. Све у свему,
презадовољан се враћам кући
и настављам да се припремам
за саму завршницу ТЦР сезоне
и веома опасну и узбудљиву трку на улицама Макаа – истакао
је Дуца Борковић.
Последњи тркачки викенд
овогодишње ТЦР сезоне биће
на програму 20. новембра.

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ КК-а ДИНАМО

МЛАДИЋ ОД СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА
Божидар Маљковић
специјални гост
Лепа организација,
сјајан одзив
Кошаркашки клуб Динамо је
прошлог викенда обележио
леп јубилеј – седам деценија
постојања. Тим поводом је организовано неколико занимљивих догађаја, који су окупили бивше кошаркаше, али и
све праве пријатеље спорта у
нашем граду.
Делегација КК-а Динамо је
најпре у петак, 30. септембра,
била гост у кабинету градоначелника Саше Павлова. Предвођени председником клуба
Марином Перићем, бивши кошаркаши су се присетили лепих времена, али и са челницима нашега града разговарали о будућим активностима
свог спортског колектива.
– Када неки клуб постоји седамдесет година и притом ради
у континуитету, онда он по аутоматизму постаје и бренд средине која је тај клуб изнедрила.
Локална самоуправа мора да
цени и вреднује труд и залагање свих који доприносе да Кошаркашки клуб Динамо даље
ради. Поред фантастичних резултата који су обележили
историју српског и југословенског спорта, посебно је значајно то што Динамо велику пажњу посвећује раду с млађим
категоријама. Трудићемо се да
помогнемо раду овог спортског
колектива – истакао је градоначелник Саша Павлов.
Поред председника Марина
Перића, кошаркашку делегацију Динама на пријему код
градоначелника чинили су: некадашње звезде игре под обручевима Љиљана Царић, Петар
Пупић и Рашко Петровић, као
и члан Управног одбора клуба

Слободан Коцољевац, али и
челници Спортског савеза Панчева и КК-а Тамиш Дарко Јовичић и Ненад Марин.
Већ сутрадан, 1. октобра, у
холу Градске управе отворена
је изложба фотографија која
обухвата свих седам деценија
постојања КК-а Динамо, а потом је одржана и свечана седница овог спортског колектива,
којој је, захваљујући пријатељству с Марином Перићем,
присуствовао и легендарни
кошаркашки тренер Божидар
Маљковић.
– Без размишљања сам прихватио позив да присуствујем
овом скупу. Сматрам да је то
моја обавеза, али и обавеза
свих оних који су живот провели у кошарци и који су играли у Панчеву. Пре неколико
месеци сам био на прослави
шездесет година Кошаркашког савеза Црне Горе. Можете да замислите, Динамо слави седамдесети рођендан, што
значи да је панчевачка кошарка десет година старија од црногорске. С великим задовољ-

и мушкарце, припаднике свих
генерација... Од оваквих колектива цело друштво може
имати само користи – рекао је
један од најуспешнијих европских тренера Божидар Маљковић.
Успомене на кошаркашке
дане у свом Динаму евоцирали су и осамдесеттрогодишњи
Ђорђе Дракулић, члан екипе
која је ушла у Прву савезни
лигу СФРЈ 1961. године, али и
некада најбољи играч света у

ством сам овде, јер сви ми који смо нешто постигли у кошарци у ствари смо производ
велике кошаркашке базе. Драго ми је да видим овде и жене

великом рукомету Душан Патић Факси, који је у Кошаркашком клубу Динамо био од
његовог оснивања, као млад
играч.

Дарко Каран, председник
Кошаркашког савеза Војводине, уручио је признање Марину Перићу, председнику КК-а
Динамо, поводом седамдесет
година постојања клуба, али и
за изузетан допринос развоју
спорта у Војводини.
– Успели смо да сачувамо,
да одржимо наш клуб. Али није било нимало лако. Због тога
захваљујем свима који су нам
помогли да прегурамо тешка
времена. Сада сам изузетно
задовољан, пре свега посетом
на свечаној седници. Нашем
позиву се одазвао велики број
чланова и мушке и женске
екипе, и старији и млађи... Дошли су и наши пријатељи, навијачи. То је у ствари победа
Кошаркашког клуба Динамо –
поносно је рекао Марин Перић, један од највећих „криваца” за развој кошарке у нашем
граду.
Организација прославе јубилеја је за сваку похвалу.
Професионално, с много историјских података, валидних
докумената... Видео-презентација је била сјајна, а посебну
атракцију су представљали велики постери на којима су кошаркаши који су играли од
1946. до 2016. године.
Свака част, динамовци!
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„ЖУТО-ЦРНИ” РУШЕ РЕДОМ

ПАВКОВИЋ НАЈБОЉИ
ТК „Свети Сава” из нашега
града организовао је и ове године турнир за тениске рекреативце. Такмичење је одржано
од 30. септембра до 2. октобра.

Победнички пехар је освојио Алек сан дар Пав ко вић,
друго место је заузео Марко
Алексић, а треће Владан Кладарин.
На утешном турниру је победио Срђан Милеуснић, други је био Иван Сталетовић, а
трећи Владимир Ђуришић.

КУП ШАМПИОНА

Рукомет
СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
Каћ: ЈУГОВИЋ–ДИНАМО

Победиле и девојке
Пет утакмица у српској елити –
четири победе! Сјајан почетак
сезоне за рукометаше Динама.
После шабачке Металопластике
прошлог викенда је на Стрелишту пао још један великан, некадашњи првак државе, учесник
Лиге шампиона – београдски
Партизан. Био је то још један
празник спорта у нашем граду,
који је привукао око 1.000 гледалаца, углавном наклоњених
„жуто-црнима”... Бранко Радановић и његови саиграчи ниједног тренутка нису дозволили
младој и талентованој екипи
гостију да се размахне. Покушавали су с клупе Партизана
да изврше притисак и на судије, на записнички сто, на делегата – овог пута није вредело.
Квалитет је пресудио: Динамо–
Партизан 31:26 (18:11).

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Краљево: МЕТАЛАЦ–ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Црвенка: СИВАЦ–ЈАБУКА
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ДЕРОЊЕ
недеља, 16 сати
Мокрин: МОКРИН–ЈЕДИНСТВО
мушкарци
Футог: МЕТАЛАЦ–ВЛАДИМИРОВАЦ
Хртковци: СЛОГА–ДОЛОВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ
Субота, 21 сат

Баруџић. Панчевци су на одмор отишли са седам голова
„вишка”, а друго полувреме су
започели бројчано слабији
због искључења Жујовића.
То им није много сметало.
Павле Бандука је убрзо пови-

и залагању, на раду на тренинзима, али не смемо и нећемо
да западнемо у еуфорију. Идемо даље, меч по меч, има још
много да се игра до краја првенства – истакао је тренер Динама Иван Петковић.
Најефикаснији је био Срђан
Комланов, са седам голова.
Петар Жујовић је шест пута
погодио мрежу ривала, а Јован
Стојановић је пет пута био
прецизан. Миљан Буњевчевић
се три пута уписао у листу
стрелаца.
Динамо после пет кола у Суперлиги заузима друго место
на табели, са осам бодова, а
наредног викенда путује у
Каћ, на мегдан с Југовићем.
Рукометашице Панчева су у
другом колу Супер Б лиге

оствариле прву победу. Девојке које предводи тренер Марко Крстић савладале су Пролетер из Зрењанина с 32:27 у
Хали спортова на Стрелишту.
Све девојке заслужују похвале за освојене бодове, али
овог пута највише су се истакле Ивана Танелов, која је постигла десет голова, и Маја
Радојчин, која је девет пута
погодила мрежу ривала. Мила
Беадер се четири пута уписала
у листу стрелаца, Јелена Цветковић трипут, а Невена Џелајлија и Марија Миличевић
учиниле су то по два пута. По
један погодак су постигле Невена Станишковић и Светлана
Ничевски.
Панчевке наредног викенда
гостују у Краљеву.

ПОНОВО РАДИ ОРК ПАНЧЕВО
Гости су успели да парирају
само у првих пет-шест минута
утакмице, а онда је, предвођена
феноменалним голманом Радулом Радуловићем, кренула
Динамова „казнена експедиција”. Срђан Комланов, Петар
Жујовић и Јован Стојановић
били су нерешив проблем за
одбрану Партизана, а са три
поготка постигнута у првом полувремену феноменалан утисак је оставио и млади Милош

сио на 19:11, а када је у 42. минуту севнуо цепелин који су
реализовали Срђан Комланов
и Миљан Буњевчевић, победник је већ могао да се наслути.
– Успели смо добром тактиком да спречимо њихову брзу
игру, а чврстом одбраном дозволили смо Партизану да постигне свега једанаест голова у
првом полувремену. Презадовољан сам, честитам мојим
момцима на изузетном приступу

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

У БЕЧЕЈУ – ПОДЕЛА ПЛЕНА
Утакмицама осмог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Војвођанској лиги група „Исток”.
Фудбалери Динама 1945 су као
лидери отпутовали у Нови Бечеј
на мегдан с Јединством и били
су фаворити и у том дуелу, али
нису успели да се врате са сва
три бода: Јединство – Динамо

1945 1:1. Стотинак гледалаца,
колико је привукао овај сусрет,
оно најзанимљивије видело је у
првом полувремену, када су постигнута оба поготка. Домаћи су
повели у 40. минуту, а у самом
финишу првог дела утакмице
изједначио је Скокна.
Панчевци су овај меч завршили са десет играча, јер је

Радојевић, због другог жутог
картона, морао пре времена у
свлачионицу.
Динамо 1945 је сада други
на табели, са 19 бодова, два
мање од првопласиране Козаре, а идућег викенда на свом
терену игра против Будућности, која је тренутно на петом
месту.

Група рукометних ентузијаста, некадашњих играча Динама,
али и клубова из околних места, покренула је једну лепу
спортску причу: поново постоји ОРК Панчево.
Предвођени тренером Милованом Ћурчијом и капитеном
Љубомиром Јовановим, момци се надмећу у Трећој лиги
група „Јужни Банат”, а у првом првенственом мечу савладали су Владимировац 2 са 38:17. Амбиција свих у клубу јесте пласман у виши ранг.
Идућег викенда ОРК Панчево игра против Гаја у Ковину,
а потом, 16. октобра, у Хали спортова на Стрелишту дочекује Омладинац из Иланџе.

ТРОФЕЈИ СТИГЛИ СА СВИХ СТРАНА
У дворани „Бијели бријег” у
Мостару прошлог викенда је
одржан међународни турнир
на коме се надметало 1.300
бораца из 28 земаља. У веома
јакој конкуренцији такмичило
се и шесторо чланова ЏК-а
Динамо.
Златне медаље су освојили
Андријана Кртенић и Филип
Француз, сребром су се окитили Милица Секуловић, Владимир Богдановски и Филип
Француз, а Богдановски је успео
да освоји и једно бронзано одличје. Учествовале су и Анђела
Радуловић и Неда Остојић.

Александар
Живковић

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ХАЈДУК
Недеља, 19 сати
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Опово: ОПОВО–ЈЕДИНСТВО
Б. Н. Село: БНС–ВОЈКА

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БУДУЋНОСТ
Субота, 15 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Избиште: ПОЛЕТ–МЛАДОСТ
Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА
Иваново: СТРЕЛА–ЈЕДИНСТВО
Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (С)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–ПОЛЕТ
Дебељача: СПАРТАК–ГЛОГОЊ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ – С. ТАМИШ
Долово: ДОЛОВО–БОРАЦ

Прошлонедељни
резултати
Рукомет

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

Стране припремио

Овог викенда

Пао и Партизан

Чланови Карате клуба Младост учествовали су прошлог
викенда на турниру у бањи Ковиљачи, који је организовао
КК Шампион.
Наступило је 350 малих бораца из 25 клубова из Србије и
БиХ, а наши суграђани су
остварили запажене резултате.

Пионирка Тара Ђурђевић
освојила је златне медаље и у
катама и у борбама. Лука Станојковић је зарадио сребро у
катама и бронзу у борбама, а
на треће место су се пласирале
и Миљана Романов и Анастасија Крстић.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Сјајни су били и такмичари
ЏК-а Панчево, који су такође
учествовали на оба турнира.
Немања Нишић се из Мостара вратио са сребрном и бронзаном медаљом. На турниру

у Бе че ју Алек сан дар Лу пу лов и Јо ва на Ми ло шев осво ји ли су сре бр на од лич ја, а
Ла зар Ва нев ски и Ла зар Ал би ја нић су се оки ти ли брон за ма.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН

31:26

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ПРОЛЕТЕР

32:27

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ

32:34

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Качарево: ЈЕДИНСТВО–РАДНИЧКИ
Платичево: КЛЕНАК–ДОЛОВО
мушкарци
Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–АПАТИН

27:25
29:33
24:32

Кошарка
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Србобран: АКАДЕМИК – КРИС КРОС

92:80

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЛОКОМОТИВА

98:60
98:72

Фудбал
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО – ДИНАМО 1945

1:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гај: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–БОРАЦ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА
Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (В)

1:2
2:2
1:4
3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ТЕМПО
Баранда: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ

1:0
4:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–ДОЛОВО
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–БУДУЋНОСТ
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БСК

2:3
2:5
2:1

ШАХОВСКИ КУТАК

Weenink
8
7
6
5
4
3

У исто време је одржан и
меморијални турнир „Жељко
Николић” у Бечеју. Динамо
је освојио седам медаља, као
и пе хар на ме њен нај бо љој
еки пи ка дет ки ња. Нај вред ни је тро фе је су за ра ди ли:

Алекса Ђуровић, Матеја Зубовић, Андреа Стојадинов и
Анђела Ранђеловић. Сребром
су се окитили Немања Јурица и Ђор ђе Ја ки мов ски, а
бронзу је заслужио Милош
Стојановић.

2
1
A

B

C

D

E
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дe3)
Избор Р. Радојевић
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СПЕКТАКЛ У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЛУБА „ФЛЕКС”

ПАНЧЕВО ВИДЕЛО СВЕТСКИ КУП
У ФИТНЕСУ И БОДИ-БИЛДИНГУ
Светски куп у фитнесу, боди-билдингу и дечјем фитнесу први пут је одржан у
нашој земљи, а привилегију да буде домаћин тако
еминентног скупа имао је
управо наш град.
За то је пре свега заслужан Фитнес-клуб „Флекс”,
већ једанаест година носилац организације манифестација које промовишу
врхунски извајана тела.
Фитнес-клуб „Флекс” је, заједно с федерацијама НАБА
и WFF, у суботу, 1. октобра,
у панчевачком Културном
центру приредио Светски
куп у фитнесу и боди-билдингу. Том приликом се
окупило преко двеста такмичара од седам до седамдесет седам година. Поред
домаћих учесника у поменутим спортовима надметали су се и репрезентативци
из Шведске, Пољске, Бугарске, Пакистана, Палестине,
Аустрије, Емирата, Немачке, Грчке, Мађарске и Хрватске, а најбројнија је била
екипа Турске, с тридесет девет такмичара.
Међу двеста тридесет четири учесника нашло се и
много деце – око сто двадесеторо, а највише их је дошло из Пољске. Овом
догађају су присуствовале и
светски познате фаце када је
реч о поменутим спортовима. Тако је из Немачке сти-

Пут
Кад си дете, не можеш ни приближно да добациш колико је пут
пред тобом вијугав, шта све може да искочи из шуме зване живот. Сусрећеш се с препрекама и оградама, представљају ти изазов за прескакање, терају те да тражиш рупе у њима.
И да идеш даље...
Мустафа Мохамад из Јордана, легендарни светски првак у боди-билдингу, такође
стари знанац Панчеваца, а
тик до њега седела је Александра Кобилак, вишеструка
шампионка и председница
пољске НАБА федерације.
Чланови комисије су
имали лаптопе или таблете, који су били умрежени с
централним компјутером,
па су резултати аутоматски
сабирани и одмах затим су

Знак за почетак спектакла
дали су Александра Рапајић,
председница Националне
аматерске боди-билдинг
асоцијација Србије (НАБА
Србије), и њен заменик Милан Костић, први човек панчевачког
Фитнес-клуба
„Флекс”, главног организа-

тина Скроза из хрватског
Шибеника, док је апсолутни
победник код мушкараца
био Турчин Мурат Касап.
Светски куп је по рангу
одмах иза избора за титулу
мистер универзум који се
сваке године одржава у
Лондону. На том такмичењу

Стаза

гао Маркус Кирхнер, који је
и прошле године предводио
тим своје земље. Он је уједно био и део судијске екипе,
у којој се нашао и професор

штампане дипломе. На тај
начин је избегнута свака
могућност намештања, која су рак-рана на сличним
догађајима широм света.
Што се такмичења тиче,
прва су стартовала деца, чија су мерења почела малтене у саму зору. Малишани
су дефиловали бином велике сале Културног центра
све до планираног отварања
главног програма за сениоре, јуниоре и ветеране.

тора овог догађаја. Такмичења у тридесет четири мушке
и четрнаест женских категорија, класификованих по
висини, тежини и старости,
почела су након интонирања химне „Боже правде”. А
онда су бину окупирали
прави модели савршенства
анатомије, праћени аплаузима и неретко громогласним овацијама. Тешко је
побрајати све победнике,
али вредно је истаћи да је у
најатрактивнијој
модел
фитнес категорији за даме
(од преко 168 центиметара
висине) тријумфовала Мар-

ће се 15. октобра огледати и
сви прваци с панчевачког
спектакла.
Ни представници домаћег „Флекса” нису прошли
незапажено. Бојана Симић
је заузела друго место у
категорији фигур плус 1,
док је бронзана одличја
освојило троје такмичара
– Бојана Мијатов у категорији модел фитнес до 168
центиметара, Жарко Мићић (фитнес плус 3) и Владимир Петковић (фитнес
плус 2). Катарина Драгићевић је била четврта у
модел фитнесу, а најпознатији
југословенски
билдер свих времена и пионир овог спорта Петар
Челик, који се традиционално такмичи за панчевачки клуб, био је најбољи
међу ветеранима преко
шездесет година.
Све три првопласиране
такмичарке у женским категоријама даривала је
фирма „Данијела комерц”
пакетом производа „голден
роуз”, а покровитељ манифестације био је Град Панчево.
Ј. Филиповић

Онда пут утабаш, даш му боју по избору (ух, избори те одређују, они
те обликују!) и походиш. Изабрао си га и офарбао слободном вољом, свестан да га сам, уз ослушкивање непредвиђеног, ствараш.
И потом сазнаш да и такав пут, сада већ стаза, мора да вијуга.

Степенице
И степениште је пут. Додуше нераван, за његово савладавање
треба да се додатно напрегнеш, да укључиш још моторике, екстра
чула, мораш да се уравнотежиш. Посебно када кренеш надоле.
Или ка врху, што зависи од аспекта, од ока проматрача...

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Нина Минић,
средњошколка:

Беба Ристић,
гимназијалка:

– У петак идем с
друштвом у „Фламинго”,
а у суботу ћемо изаћи
у „Ударник”. Недељу
ћу провести на селу
код бабе и деде.

– Планирам да у петак
увече посетим „Бјанко”,
а у суботу идем с
друштвом на „Црни
лептир”. Недељу ћу
провести учећи.

Александар
Бугарин,
гимназијалац:
– Викенд ћу
највероватније провести
учећи за школу.
Планирам и да изађем
с друштвом, а остатак
времена ћу искористити
за одмарање.
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