Буди бржа од
болести

Обновите се: не
пропустите „Нову”

» страна 8

» страна 12

Број 4630, година CXLVI

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 8. ОКТОБРА 2015.

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

ЗАВЕРА

Гледајући из ваздуха,
наша варош оставља
леп утисак.
А тек када се сиђе
види се колико је
оронула, запуштена
и мусава.
И коначно смо
открили шта је узрок.
Није то недостатак
пара.
Није ни загађење из
јужне зоне.
Ни дим из
многобројних ложишта.
А није ни наша
лењост, небрига
и немар.
Узрок је германска
завера.
То јест, отрови
из ауспуха
„Фолксвагенових”
дизелаша.

У

Политика
Пензије иду
у Стразбур
» страна 4

Екологија

ФОТО

НИКОЛА СТОИЛКОВИћ

Соларни генератор
намењен
пољопривредној
производњи
» страна 7

ШТА ЗАНИМА ПАНЧЕВАЧКЕ ТИНЕЈЏЕРЕ?

Слободно време без
културних догађаја
Ученици завршних разреда основних школа у Панчеву слободно време највише воле да проводе с пријатељима, за компјутером и пред телевизором. Има и оних који се, када су
слободни, баве спортом (13 одсто
испитаника), деце која читају књиге
(4,9 посто) или се опредељују за креативни рад (три процента). Само 1,2
одсто ученика седмих и осмих разреда с целе територије нашега града
опредељује за одлазак на неки културни догађај. То је један од резултата истраживања културних потреба
деце Панчева „Колико волимо културу?”, које су спровеле Бојана Субашић и Богдана Опачић, истраживачи Завода за проучавања културног
развитка из Београда. Сам тај пројекат је презентован у уторак, 6. октобра, у Изабинском простору КЦП-а,
у оквиру „Дечје недеље”, која подразумева читаво мноштво занимљивих
садржаја за децу (програм за наредну недељу видети на страни 12).

У истраживању „Колико волимо
културу?”, рађеном у јулу ове године, учествовало је 355 испитаника
из 18 школа из Панчева и осталих
насељених места (две школе нису
партиципирале у томе). Како је рекла Богдана Опачић, седмаци и
осмаци су одабрани пошто су код
њих укус и културне потребе и навике већ изграђени.
Иако се наши млади суграђани у
слободно време ретко опредељују
за културне догађаје, постоје садр-

жаји које преферирају – као што су
биоскопске пројекције и школске
приредбе, и они које заобилазе у
широком луку, попут концерата џез
и класичне музике, балетских
представа и књижевних вечери.
Кад је реч о институцијама културе, панчевачки тинејџери најчешће
иду у школске библиотеке, потом у
Народни музеј, Градску библиотеку
или сеоске библиотеке, Културни
центар, па тек онда у Дом омладине итд. Богдана Опачић је истакла

реч, сазнајемо да млади Панчевци
просечно прочитају три лектире и
три књиге по избору (дечаци), односно од четири до седам књига (девојчице) по властитом избору. Преко
педесет одсто деце се изјаснило да се
не бави никаквом уметношћу, иако
је понуђени дијапазон активности
био веома широк (од певања у хору
до ручног рада).
Занимљиви су и подаци о музици
коју наша деца воле да слушају. Испоставило се да девојчице најрадије
слушају страну забавну, а дечаци народну и техно музику.
Панчево је овим истраживањем
постало први град који се на такав
начин позабавио питањем културних потреба наших младих суграђана. Оно је одличан путоказ не само
за просветне раднике и управе школа већ и за културне институције и
саме уметнике у Панчеву.
Д. Младеновић

СЦЕНА „ПОЂИ ТУДА...”

С њима треба да се ради, јер се о њима ради

ИЗЛОЖБА РАДОВА ПРЕДШКОЛАЦА
У оквиру Дечје недеље Предшколска установа „Дечја радост” приредила је у понедељак, 5. октобра, у Галерији Бате Михаиловића, изложбу
радова насталих у камповима које та установа већ дуги низ година организује на Дивчибарама. Ове године ликовни камп је одржан осамнаести пут, Еко-школа четрнаести, спортски камп осми, музичка радионица други пут, а први пут овог пролећа организован је и камп енглеског
језика. Кроз кампове који су реализовани током јуна и јула прошло је
око двадесет васпитача и две стотине деце предшколског узраста.
Стручни сарадници и Љиљана Војнов, заменица директорке „Дечје радости”, отворили су поставку цртежа и фотографија насталих у Еко-школи, а изложбу радова из осталих радионица отворили су малишани који су у њима учествовали.
И. П.

да је питање зашто трећина испитаника за 12 месеци није користила
услуге школске библиотеке нити је
присуствовала школским приредбама.
Ово истраживање, као и рад са
учитељима у фокус-групама 2014.
године показали су да посета културним догађајима умногоме зависи
од воље учитеља/наставника. Више
од трећине испитаника на културне
догађаје одлази с разредним старешином или, у мањој мери, с наставницима српског језика. Бар једну
књигу годишње прочита око 84 одсто седмака и осмака у Панчеву, а
када је о броју прочитаних књига

Хроника
И ове грејне сезоне
све по старом
» страна 9

Село
Криве колиформне
бактерије
» страна 11

„ДЕЧЈА НЕДЕЉА” У ТОКУ

Међу испитаницима
седмаци и осмаци из
школа на територији
града

12.000 ПРИМЕРАКА

Обележавање десет година дечје
позоришне сцене „Пођи туда...”,
приређено у среду, 7. октобра, у
Културном центру, протекло је у
веселој атмосфери. Тада је отворена изложба плаката који прате ту
сцену, промовисан је диск „Пођи
туда...”, а наступили су и дечји хор
„Вокал кидс” и бенд „Рефлекси”.
Поред тога, глумцу Јовану Поповићу, ПУ „Дечја радост” и најбољем наставнику у 2015. години –
Снежани Ђорђевић додељена је
награда „Муњевити Кринфолион”.
Том приликом је Бане Радовановић, уредник дечјег програма у
КЦП-у, најавио премијеру спота
дечјег хора „Чуперак” и Душана Којића Које за нову верзију песме „Неукусу треба рећи НЕ” за четвртак, 8.
октобар, у 22 сата, на МТВ-у.

Култура
Книћанин без
Косанића и плато
без „Две жене”
» страна 13

Записи
Можеш да се жениш
ако власт одобри
» страна 14

Спорт
Даме из „Фијесте”
шампионке
» страна 39
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Четвртак, 8. октобар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Пет пута пет једнако је нула
Прво смо дипломирали, па и докторирали на тему „СНС: Све и Наравно Свја”. Стога, овог пута ћемо подвући само „моментум круцијалис”:
колико је бесмислено да у 21. веку имамо једнопартијску власт у граду,
толико је то и добро – знамо, ако нам је у Панчеву лоше/суперишка, кога једино можемо да кудимо/хвалимо. Без вађења, нема тога.
Поменусмо и да је у таквом реалитету необично важна, сигурно више него икада раније, улога независних медија. Јер ако новинари својом главом не промишљају стварност, уколико себи допусте да упадну
у колотечину СНС мејнстрима и тако се свесно изгубе, забораве да суштина њихове професије треба да буде критичко проматрање друштва,
политике и државе – одосмо сви, као скуп неколико десетина генерација, у п. м. – подземље медиокритета.
У том смислу, суграђанке и суграђани, позивамо вас, биће вам нешто
касније јасно из којих конкретних разлога, да обратите пажњу на Нацрт акционог плана града Панчева за развој јавног информисања у периоду од 2015. до 2017. године. Документ (први такав у држави!) можете наћи на сајту Града, а припремио га је тим који је оформио градоначелник. Започета је јавна расправа, па испада да вас истовремено
и локални политички врх, поред новинара, анимира да се активирате,
да коментаришете и дате сугестије.
„Законска новина је да се јавни интерес у сфери информисања подстиче путем пројектног финансирања, а да одлуку о додељивању средстава доносе независне стручне комисије”, стоји у Нацрту.
Да се не лажемо – ми у „Панчевцу” трљамо руке! Нисмо на терету
грађана Панчева од 1996. године, односно из панчевачке касе нисмо
тражили (ни добили, што је цена независности) ни филера безмало две
деценије. Потпуне истине ради, јесмо имали односе са извршиоцима
градског буџета, али само пословне, не и љубавне: ради се о по два пута реализованим заједничким, партнерским пројектима „Матурантски
годишњак” и „Поетска ствараоница”. Дакле, навикли смо на пројектно
финансирање медија као најпоштенији модус комуникације државе и
новинара, па нам сасвим одговара да нам по том основу, ако испунимо
критеријуме на тржишту, у касу капне кинта из градског буџета.
Један од првих наших предлога које Град треба не само финансијски
већ и, што је нама много важније, логистички да испрати, биће да истражимо колико се људи, на којим радним местима и с каквим (пре)квалификацијама запослило у јавним и јавним комуналним предузећима у
последње две године упркос забрани стиглој „одгоре” да се то чини. У
свим нашим покушајима да чињенице тог типа самостално „ископамо”,
наилазили смо на тарабу озидану редом „фризераја”, редом ћутње.
Уз помоћ власти, која ће се на то обавезати усвајањем поменутог акционог плана, Панчевке и Панчевци ће добити прилику да, између
осталог, сазнају где су рупе у градској каси из којих цури новац. Панчевачки буџет, много пута чашћен фразом „један од највећих у Србији”,
пати зато што већина градских фирми послује с губитком. Да ли не
треба улагати у стварање услова за позитивну пословну атмосферу која
би привукла инвеститоре у Панчево или није важно што нам град чим
се мрдне из центра, личи на касабу/заселак само да би се намирила
страначким кадром пренатрпана јавна предузећа – нека су од питања
на која, верујемо, сви становници овог града једва чекају одговор.
„Панчевац” се радује бацању на тај важан посао.
Грађани, утичите на развој јавног информисања, скокните до сајта
Града, искоментаришите Нацрт акционог плана. Акција!

***
Разочарани су, безнадежни и љути грађани што су у држави остали после 5.
октобра 2000. Лајтмотив наше анкете (страна 5) јесте да нам ни пет (изгледало је револуционарних) петих октобара не би помогло јер смо инертни,
наивни и изгубљени. Преостала енергија грађанске масе једнака је нули.
Касније сасвим јасно показане особине оних у које смо се тада, 5. октобра, уздали – бахатост и самољубље, преживели бунтовници сада
плаћају животарењем, принципом „од данас до сутра”. Непреживели
тадашњи лидер одавно је прах који се немирно ковитла у ковчегу два
метра испод земље.
IN MEMORIAM Зоран Ђинђић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Сапун, молим
Уочи Светског дана чистих руку –
15. октобра није наодмет да се запитамо колико негујемо културу прања
руку. Стручњаци напомињу да су прљаве, клицама загађене руке главни
кривци за преношење узрочника
цревних, респираторних и кожних
заразних болести. Посебно је значајно, кажу људи од знања, да се руке
перу сапуном после употребе тоалета, након неговања бебе и пре припремања хране.
Од малих ногу децу учимо колико
је важно одржавати хигијену руку и
уста, а онда када ти мали људи (али
и ми одрасли) оду у позориште, болницу или дом здравља код лекара, у
школу и затреба им тоалет, готово
ни у једној поменутој установи неће
наћи прибор за хигијену руку (сапун
и убрус). Апсурдно је да у здравственим установама, које промовишу
здравље, пацијенти немају чиме да

оперу руке. Посебно је зачуђујуће како то да једна акредитована установа
као што је Дом здравља Панчево о
томе не води рачуна.
Мало истраживање које је потписница ових редова спровела, показало је да у дужем периоду у амбулантама, лабораторији, Диспанзеру за
децу, Диспанзеру за жене и другим
службама није било сапуна и убруса,
као ни средстава за дезинфекцију.
Иако су налепнице о начину прања
руку уредно постављене, апарати за
дезинфекцију руку су хронично празни. Слична је ситуација и у панчевачкој болници, где су сапуни, тоалет-папир и убруси такође мисаоне
именице. Бесмислено је уопште говорити о овако баналним стварима,
јер одавно треба да постоје услови за
одржавање хигијене руку. Само још
да надлежни то схвате.
И. П.

Неолитска
перспектива
Напред у прошлост! Ова сентенца је
(уз латинске серије и ријалитије) за
неке (или можда многе) једино светло на крају животног тунела. Такви
се најчешће куну у веселе седамдесете, државне фирме, радничка одмаралишта, синдикалне полутке, јефтине кредите...
Беше лепо, нема шта, али од сећања се не живи! – веле они други,
предузетнији, којима и прошлост
може бити и те како уносна.
Ето, и премијеру се након гламурозно најављеног футура у облику
„Београда на води” пре неки дан
приказало давно прошло време као
идеја која би на европској туристичкој агенди уздигла наш главни град
испред Будимпеште (откуд Пе-

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

шта?!). Тако се он у својим визијама
сусрео с „колегом” од пре шест векова, односно из времена када је „бели
град” био у пуном цвату.
Наиме, премијер би да оваплоти
доба Стефана Лазаревића и направи
реплику града поменутог деспота,
која би подразумевала микс културних, историјских, забавних и пословних садржаја. За ту згоду је, како и
доликује, сачињена и макета, коју је
први међу напредним Србима приказао јавности и с нескривеним оптимизмом погледао у прошлост!
Хм, само тренутак – ако знамо да
је деспот Стефан живео и стварао у
15. веку, шта онда ми још чекамо?!
Ено, дрежди нам ледина на улазу у
Старчево, преко пута Рафинерије,
испод које почива насеобина стара
више од осам миленијума! Томе у
прилог говоре силни експонати, чак
и у њујоршком „Метрополитену”...
Уз дужно поштовање великог владара, шта је деспотових седам векова
наспрам једанаест пута старијег локалитета „Старчево–Град”.
И ето прилике нашим градским
оцима да у духу премијерских идеја
понуде нешто неупоредиво древније
и самим тим ексклузивније! Неолитско Старчево синоним је за целу епоху и, у садејству с „вршњацима” –
Винчом и Лепенским Виром, било
би невиђено привлачан „бермудски
троугао” за све поклонике археолошко-историјских благодети.
Беба је рођена и треба је љуљати
(пројекат већ урађен). Замисао има
сличне елементе као „деспот-град”,
па не само да не би један другоме били конкуренција, већ би се и одлично надопуњавали.
И онда би млади Германи после
„Егзита” и Гуче могли мало и да се
едукују о нашем неолитском наслеђу
и оставе по коју девизу.
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Штете од поплава биће саниране у најкраћем могућем року. До
следеће поплаве!
• Ми не можемо да изађемо из кризе. Она је у нама.
• Од дедине пензије не можемо да живимо. Мораћемо да га запослимо!
• У Србији не важе Њутнови већ Марфијеви закони.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Мамино млеко је најлепше. Мјау.
На трави, сваког дана
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МНОГИ МУШКАРЦИ ОБОЖАВАЈУ ФУДБАЛ И СЕКС. И ЈЕДНО И
ДРУГО РЕТКО УПРАЖЊАВАЈУ, АЛИ ВОЛЕ ДА ГЛЕДАЈУ!
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СЈАЈНА АКЦИЈА УЧЕНИЦА ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

ХУМАНОСТ СЕ УЧИ ОД МАЛИХ НОГУ
Новац за ужину од
продаје лимунаде
Да се хуманост не броји годинама и да наша деца имају емпатију према вршњацима, показује једна сјајна акција ученица Основне школе „Јован
Јовановић Змај”, која је вредна сваке пажње. Наиме, три
ученице петог разреда из
истог одељења дошле су на
идеју да самоиницијативно,
без ичије помоћи, допринесу
хуманитарној акцији „Буди
хуман – сакупи ужину за дружину”, коју је прошле недеље
покренуо Културни центар
Панчево с циљем да се прикупи новац за ђаке Школе за
основно и средње образовање
„Мара Мандић”. Њима су се
спонтано придружиле још три
ученице седмог разреда. Идејни творац оригиналне акције
је Ана Стојичић, која је за
„ужину за дружину” сазнала
преко интернета и одлучила
да се и сама укључи у њу тако
што је заједно с другарицама у
суботу, 3. октобра, продавала
лимунаду на тамишком кеју.
– Размишљала сам о ђацима школе „Мара Мандић” и
схватила да је њима новац
много потребнији него нама.
Ми често желимо много више
него што имамо, а они немају
ни за ужину. Због тога сам одлучила да им помогнем на
неки начин. Моји родитељи
су се сложили, а мама ми је
позајмила и кухињски прибор како бих направила лимунаду – прича за наш лист
Ана Стојичић.

ПОЧИЊЕ ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА

Цепива до краја недеље
у свим амбулантама
Да вршњаци не буду гладни: ужину за дружину!
Хумане девојчице напитак
су спремале на лицу места. Интересовало нас је зашто се Ана
одлучила баш за лимунаду.
– Јер је свежа и хладна, а
био је баш топао дан, па сам
помислила да би пријала људима. Некима се баш и није
пила, али чим су чули да је
новац намењен за хуманитарне сврхе куповали су је – каже
Ана Стојичић.
Девојчице су на „терену”
провеле цео дан и сакупиле
2.500 динара. Ања Милошевић, ученица седмог разреда и једна од учесница, каже да се у акцију укључила
случајно.
– Шетала сам с другарицом
по кеју и приметила наше
пријатељице из школе како
продају лимунаду. Позвале су

нас да им се придружимо,
што смо и учиниле – прича
Ања.
Жељана Узелац, ученица петог разреда, објаснила је како су
пролазници и грађани реаговали на њихов необичан штанд:
– У почетку нису много куповали јер су мислили да ћемо новац да узмемо за себе,
али ми то нисмо урадиле. Занимало их је како смо дошле
на ту идеју и за шта сакупљамо паре.
Петакиња Ема Милановић
додала је да су неки купци пили лимунаду, док су други само остављали новац.
Ове сјајне девојчице намеравају да акцију понове предстојећег викенда уколико временски услови дозволе. Поред поменутих ученица, у

прикупљању новца прошлог
викенда учествовале су и Јелена Шијачић и Тања Николов, а све оне су својом хуманошћу подстакле и друге ученице из разреда које ће им се
придружити у суботу и недељу, 9. и 10. октобра, на тамишком кеју.
И Основна школа „Јован Јовановић Змај” сакупљаће новац за ђаке Школе „Мара Мандић” продајом карата за две
представе за децу које ће организовати следеће недеље. Дакле, избор је на вама: уколико
желите да помогнете, можете
одшетати до кеја, погледати
представу или уплатити добровољни прилог на жиро рачун
школе „Мара Мандић”: 8404652760-51/Управа за трезор.
И. Предић

АКТИВНОСТ НИС-а

Помоћ и подршка
Компанија НИС одржала је у
понедељак, 5. октобра, у Београду, специјалну радионицу
из области људских ресурса
намењену младима са инвалидитетом. Радионица је организована у оквиру програма „Активацијом до запослења” који
спроводи удружење Форум
младих са инвалидитетом, у
сарадњи с Министaрством
омладине и спорта, а чији је
циљ да особама са инвалидитетом олакша долажење до
радних места. НИС је као друштвено одговорна компанија
подржао овај пројекат и анга-

жовао стручњаке који су учесницима радионице помогли
да се на једноставан начин
упознају с кадровским потребама великих компанија, као
и са савременим кретањима
на тржишту рада.
Учесници радионице су имали прилику да науче како да
правилно напишу CV, мотивационо писмо и пријаву за посао, како да истакну своје предности и успехе и како да се адекватно представе потенцијалном послодавцу. Следећа радионица ће бити одржана 26. октобра у Новом Саду.
З. Ст.

У Завод за јавно здравље
Панчево прошле недеље
стигло је 9.620 доза вакцина
против грипа и оне су дистрибуиране свим домовима
здравља на територији Јужнобанатског округа. Поменута установа је 28. септембра почела да спроводи и
надзор над обољењима
сличним грипу и акутним
респираторним инфекцијама. Цепива су стигла и у
Дом здравља Панчево, а
према речима надлежних,
вакцина ће до краја седмице
бити у свим амбулантама у
граду и у насељеним местима. Као и претходне године,
Дом здравља је добио 2.900
доза вакцина. Реч је о сезонском тровалентном цепиву
које садржи вирусе грипа
типа АХ1Н1, АХ3Н2 и Б.
Према речима др Светлане
Јовановић, координатора за
имунизацију у Дому здравља, новина у овогодишњој
имунизацији је то што ће
грађани добијати цепиво
произвођача „Абот”. Вакцинација је бесплатна и, како
истиче докторка, препоручује се деци, старијим осо-

бама, хроничним болесницима и трудницама.
Ове године вакцине су у
домове здравља стигле нешто раније него иначе. То је,
како оцењује др Светлана
Јовановић, добро јер ће имунизација почети раније, те
ће борба против грипа бити
успешнија. Грађани који желе да се вакцинишу треба да
се обрате свом изабраном
лекару, а након добијања цепива неопходно је да прођу
две до три недеље како би
организам стекао имунитет.
Наша саговорница је додала да у Дому здравља нема
несташице вакцина, осим
ММР цепива, којег већ дуже
време у Србији нема. Према
најавама надлежних, та вакцина би могла да стигне у
панчевачку здравствену установу до краја октобра. Др
Светлана Јовановић каже да
је међу децом која нису примила поменуто цепиво највише малишана који су кренули у школу, али да кашњење
у вакцинацији тим цепивом
не представља проблем за
стицање имунитета.
И. П.

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

О двору кнеза
Карађорђевића
Градски одбор удружења „Краљевина Србија” приредиће
разговор о књизи „Двор кнеза Александра Карађорђевића” Небојше Јовановића у четвртак, 8. октобра, од 19.30,
у Градској библиотеци у Панчеву.
Књига на занимљив начин приказује живот на двору
кнеза Александра Карађорђевића, његову владавину и тај
период у српској историји.

ГОСТУЈУЋА ПРЕДСТАВА

„Бела кафа” у КЦП-у

ЈУБИЛЕЈ ПАНЧЕВАЧКОГ ОГРАНКА РТС-а

Две деценије у етру
Дописништво Радио-телевизије Србије из Панчева, које
покрива дешавања у пет локалних самоуправа јужног
Баната, прославило је у понедељак, 5. октобра, двадесет
година рада. Свечаности у
Културном центру Панчева
присуствовали су многи бивши сарадници некада бројне
испоставе РТС-а у нашем граду, запослени у другим редакцијама јавног сервиса, директор Радио Београда Миливоје
Михајловић, представници
локалних медија, градске
власти и привредници.
– Позвали смо на прославу
само најближе и оне с којима
смо сарађивали протеклих
двадесет година – рекао је Горан Јовичић, шеф дописништва.
Истакао је да је за две деценије из овог дела јужног Баната кроз различите емисије и
програме РТС-а у етар послато око 10.000 сваковрсних
прилога. Некада бројна екипа
свела се на седморо новинара
и техничара чији је задатак да

сведоче о животу овог дела
Војводине и Србије.
– Наш утицај је велики. Свакодневно се на улици срећемо
с људима који нам то говоре.
Нисмо се променили. Радимо
исто као и пре двадесет година, задржали смо квалитет,
али су се неки други покварили – оценио је Јовичић.
Нагласио је да се дописништво труди да до шире јавности стижу приче о грађанима у
невољи, како би људи добре воље могли да им помогну. Јови-

чић је навео и неке примере у
којима су такве акције успеле.
Представницима локалне
самоуправе захвалио је на досадашњој сарадњи и похвалио их за разумевање значаја
који национални медијски
сервис има за јавност. Шеф
дописништва РТС-а је панчевачким челницима поручио
да остану при досадашњој
пракси немешања у рад новинара тог медија.
Зоран Тасић, начелник Јужнобанатског управног окру-

га, и Саша Левнајић, заменик
градоначелника Панчева, честитали су слављеницима јубилеј у име грађана које
представљају и пожелели им
да и даље објективно извештавају о догађајима из нашег округа.
– Захвални смо вам што сте
увек били ту да пренесете информације потребне грађанима. Желим вам да останете непристрасни и да слободно критикујете и стављате примедбе
на рад локалних функционера
како би они могли да се поправе – рекао је Левнајић.
Јовичић је нагласио да запослени у дописништву од почетка раде под притиском
примедби из матичне куће како су непотребни јер је Панчево веома близу Београда. Додао је да такве „добронамерне”
колеге увек подсећа како је посао панчевачког огранка РТС-а
да извештава о животу и проблемима више од 200.000 становника јужног Баната, а не
само о Панчеву.
Д. В.

Представа „Бела кафа”
Александра Поповића, у режији Милана Нешковића и у
извођењу Народног позоришта из Београда, даје се у
дворани Културног центра у
среду, 14. октобра, у 19.30.
Ова драма прати судбину
једне грађанске породице у
Београду у бурном и смут-

ном периоду од 1941. до
1955. године. У представи се
преплићу хумор и горчина и
смењују се рат, револуција и
идеолошки ломови. Улоге
тумаче Бане Видаковић, Олга Одановић, Павле Јеринић,
Вања Ејдус, Ненад Стојменовић и Нада Шаргин. Цена
улазнице је 600 динара.
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ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

ПОСЛЕДИЦЕ ЈЕДНЕ ОДЛУКЕ

Разарање образовања

ПЕНЗИJЕ ИДУ У СТРАЗБУР
Уставни суд ипак
признао да смањење
пензија представља
ограничење
имовинских права
Синдикати пензионера
шокирани
образложењем суда
и сматрају га
политичким
памфлетом

Стање у образовању и финансирање школа биле су
основне теме осврта Демократске странке Србије на
конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 6. октобра.
– Према новом Правилнику о финансирању основних и средњих школа, који
важи већ месец дана, Министарство просвете је одлучило да појединим школама нису потребни стручни сарадници, и то пре свега педагози и школски психолози, а смањена је норма
и библиотекарима. Нажалост, не постоји никаква
стратегија и дугорочно планирање, а кључне одлуке се
у Министарству доносе напречац. Да би се зауставило

даље девастирање образовног система, ДСС захтева да
се спорни правилници одмах ставе ван снаге, као и
да се хитно крене у креирање новог концепта усклађеног с националним интересима, а не са интересима
Међународног монетарног
фонда – рекао је Предраг
Шкаљак, потпредседник
Градског одбора ове странке.
И Миладин Шакић, председник овдашњег ДСС-а, додао је да је несхватљиво да
се за потребе образовања у
буџету не може наћи новац,
„а може за девет хиљада нових радних места у јавном
сектору”, и то за људе „са
сумњивим дипломама и
свакаквим биографијама”.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Решити проблем
са водом за пиће
Социјалдемократска странка сматра да није било потребно упозорење Завода за
јавно здравље из Ћуприје о
томе да је вода за пиће у Банатском Новом Селу неисправна. За Новосељане то
није била нека новост и непознаница, јер су и неуки
житељи тог места голим
оком „још пре годину дана,
без икакве анализе, могли
да констатују исту ствар, а
једино су можда бактерије
биле различите”, тврди ова
странка.
„Уместо да власт засуче
рукаве и нађе трајна решења за проблематичне деонице сеоских и градских водовода, стање је искоришћено
најпре за политичка потку-

суривања, а тек на крају су
привремено саниране последице, док се узроци у готово свим случајевима још
увек испитују или можда
крију”, каже се у саопштењу
СДС-а.
Због проблема са исправношћу панчевачке и доловачке воде, као и воде у другим насељеним местима,
СДС позива људе из „државног врха да у паузама градње
’Београда на води’ сврате и
до Панчева, не само по гласове уочи избора већ и онда
када су грађанима најпотребнији, пошто локална
власт очигледно није у стању да реши основне животне
проблеме грађана, који се из
дана у дан умножавају”.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Највећи буџет,
а нема за децу

Општа гужва која је крајем
прошлог месеца настала због
кризе с мигрантима, надгорњавање с премијером Хрватске због затварања границе са
Србијом и рат таблоида двеју
држава поводом тога бацили
су у засенак догађај који је за
овдашње грађане био много
важнији. Наиме, у међувремену је наш Уставни суд саопштењем обавестио јавност да
је на седници одржаној 23.
септембра окончао поступак
оцене уставности Закона о
привременом уређивању начина исплате пензија.
Након анализе оспореног
закона суд је „нашао да нема
основа за покретање поступка
за утврђивање неуставности”
овог прописа, јер се „њиме
уводе интервентне мере које
се предузимају да би се у
условима економске кризе
очувала финансијска одрживост пензијског система, што
конкретно значи могућност
редовне исплате пензија”.
За Уставни суд је било важно да се смањење не односи
на највећи број пензионера
(јер је месечна принадлежност 750.000 пензионера
мања од 25.000 динара), па је
оценио да је „у реалним економским приликама у којима
се друштво налази” спорним
законом ипак „обезбеђено
старање о економској сигурности” ове друштвене групације.
Смањење пензија је
у општем интересу
Уставни суд сматра да је тачно да „пензија која је стечена
у складу са законом представља имовину пензионера”,
али истовремено „указује да
из Устава не произлази гаранција пензијског давања у одређеном износу, јер је ограничење имовинских права, под
одређеним условима, дозвољено и према нашем Уставу и
према Европској конвенцији
за заштиту људских права и
основних слобода”.
Дакле, чињеница је да пензионерима којима се исплата
пензије умањује „неспорно
представља умањење њихове
имовине”, а ово ограничење
имовинских права је „уређено
законом, а не актом ниже

правне снаге”. Оспораваним
прописом се „не дира у право
на пензију” и пошто је смањење уведено „ради постизања
легитимног циља”, односно
„редовне исплате пензија макар и у умањеном износу”,
што је „у општем и јавном интересу”, као и „с обзиром на
то да је реч о мерама привременог карактера”, Уставни
суд је оценио да оспорени закон није у несагласности са
Уставом и потврђеним међународним уговорима.
Срамотна одлука и тужан
пример
Први је на ову одлуку реаговао Покрет „Доста је било –
Саша Радуловић”, који је још
почетком године суду и поднео иницијативу да ово смањење пензија прогласи противуставним.
„Уставни суд је донео срамотну одлуку да подржи пљач-

вио правом, већ је у свом саопштењу поновио политичку и квазиекономску реторику Александра Вучића,
чиме је јасно показао да је и
ова институција система
потпуно у канџама партитократије и њеног паразитског
система”.
Пензионери плаћају из свог
џепа расипање Александра
Вучића, а не спасавање Фонда
ПИО – тврди Покрет. Укупна
уштеда од смањења пензија
износи око 150 милиона евра,
а „само на субвенције Влада
годишње баца у бунар 800 милиона евра”.
Када „Доста је било – Саша Радуловић” дође на
власт, укинуће овај „дубоко
неморалан и противуставан
закон и вратиће пензионерима отете пензије”, најављује
Покрет, а то ће, кажу, „нажалост поново морати да се

сту нигде није наведено до ког
времена ће он важити!
Случај магарца и зелене
траве
Удружење је „шокирано оваквим образложењем Уставног
суда” и сматра га „политичким
памфлетом”. Истовремено,
оно му је и захвално, јер је после ћутања дугог скоро годину
дана, најзад, објављивањем ове
одлуке, суд „омогућио пензионерима да правду потраже ван
оваквог накарадног правност
система” пред међународном
институцијом у Стразбуру.
Оно што је поводом целог
овог случаја веома интересантно, јесте чињеница да се
скоро ниједна од осталих политичких партија на нашој
сцени о овој теми није оглашавала, па чак ни Партија уједињених пензионера (ПУПС),
којој заштита интереса њених
чланова треба да буде приори-

ку готово 700.000 пензионера,
коју су на предлог Александра
Вучића својим гласом озаконили посланици СНС-а, СПСа, ПУПС-а, ’Јединствене Србије’, СДПС-а и ’Нове Србије’ у
Скупштини. Опљачкани пензионери ће, нажалост, морати
од суда у Стразбуру да траже
заштиту својих права од Владе, Скупштине, а сада и свог
Уставног суда. Ово је још један
тужан пример да живимо у нашој земљи, али њиховој држави”, каже овај покрет.
Ова странка у настајању
истовремено најављује и да ће у
име пензионера покренути поступак пред Међународним судом за људска права у Стразбуру, јер је постала „редовна пракса” да он од бахате власти „боље
штити загарантована права наших грађана од нашег Уставног
суда, чији је посао управо то”.
У канџама партитократије
и паразита
Суд се, каже Покрет „Доста
је било”, „нажалост није ба-

уради кроз обвезнице Републике Србије, као и за отету
штедњу грађана с почетка
деведесетих година”.
Закон привремен,
али на вечита времена
Недуго затим огласило се и
Удружење синдиката пензионера Србије. „Уставни суд се
тешко огрешио о Устав и донео политичку, а не правну
одлуку. Овај закључак произилази из саопштења суда које
је без преседана у правној
пракси цивилизованих држава. Из њега је јасно да судије
нису ни оцењивале уставност
Закона, већ су се упустиле у
образлагање разлога законодавца за његово доношење и
тиме практично постале полуга извршне власти”, оцењује Удружење.
Парадоксално је такође, кажу синдикалци, да „Уставни
суд није утврдио флагрантну
мањкавост Закона”, који у наслову указује на то да је он
привремен, док у самом тек-

тет. А одлуку Уставног суда не
коментаришу ни локалне опозиционе странке на својим
конференцијама за новинаре.
Ова громогласна тишина биће
прекинута, ваљда, само уочи
избора, као дежурна тема за
прикупљање гласова.
С друге стране, Српска напредна странка је будућу кампању већ започела, и то сталним
Вучићевим истицањем да ће
крајем године доћи до повећања пензија. Ово више пута поновљено обећање, по систему „не
липши, магарче, до зелене траве”, крије и једну замку коју ретко ко уочава. А то је да премијер
ама баш никада није говорио о
враћању смањених пензија на
пређашњи ниво! То би у подтексту требало да значи да он овај
свој Закон о привременом уређивању начина исплате пензија
– одавно сматра коначним.
Пензионерима ипак не
остаје ништа друго него да се
уздају у суд из Стразбура. Дакако, ко дотле преживи.

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Снизити цену грејања
– Сматрамо да ми, као социјално одговорна партија,
треба да се одазовемо апелу
Културног центра и да
Основној школи „Мара Мандић” упутимо помоћ. У току
је прикупљање новца, који
ћемо уплатити и тако се одазвати акцији „Буди хуман,
сакупи ужину за дружину”.
Сматрамо да одлука Скупштине којом је укинуто финансирање оброка овој деци
није била добра и позивамо
одборнике града да је још
једном размотре. Хвалимо се
највећим буџетом који неки
град има, а немамо за децу

да дамо 180.000 динара за
једно полугодиште. То је недопустиво – рекао је Никола
Дангубић, председник Градског одбора Социјалистичке
партије Србије, на конференцији за новинаре одржаној у среду, 7. октобра.
На питање радозналих
новинара о томе да ли је,
после изласка Демократске
странке из владајуће коалиције у граду, било понуда и
разговора о томе да се СПС
придружи власти, Дангубић
је рекао да није и да је „очито било лакше да нам узму
одборнике”.

Либерално-демократска партија сматра да ЈКП „Грејање”
злоупотребљава свој монополски положај, а да је локална
власт неспремна да у тој области спроведе неопходне промене. Због свега тога на седници Скупштине ће затражити да се цена грејања снизи за
15 одсто.
После најаве да ће се градска одлука поново изменити и
начин обрачуна ове услуге
вратити на старо, Предраг
Патић, градски менаџер
ЛДП-а, на конференцији за
новинаре одржаној у уторак,
6. октобра, ситуацију је оценио као „конфузну”. Он је
подсетио да је цена гаса сни-

жена за 23 одсто, а ово јавно
комунално предузеће најављује да смањења цене за грађане неће бити.
– Закон је прописао да се уведе наплата по утрошку, а неспремношћу да се цена грејања
и даље не смањује само се долива уље на ватру, јер нема никаквог оправдања да локална самоуправа не поштује закон.
Овако се грађани опет стављају
у позицију којом су прошле године овом ЈКП-у обезбедили
добит од милион евра – рекао је
Патић.
Према његовом мишљењу,
тим новцем требало је помоћи
да се у становима уграде калориметри и термостатски венти-

ли, а уместо тога „Грејање” ће
опет „и те како зарадити науштрб грађана”. Он је истакао да
је то јавно комунално предузеће „вероватно једина компанија на свету за коју, бар по изјави
директорке, милион евра не
значи ништа”, а да СНС „очигледно не жели да контролише
оно што раде његови чланови у
власти по локалу”, па они зато
могу и да не поштују закон.

Страну припремио

Зоран
Спремо
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ЈАВНА РАСПРАВА О ПРОГРАМИМА РТВ-а

ОСЛУШКИВАЊЕ ГРАЂАНА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Програмски савет
покрајинског јавног
сервиса у потрази
за гледаоцима
Програмски савет Радио-телевизије
Војводине одржао је у Панчеву у четвртак, 1. октобра, јавну расправу о
програмима покрајинског јавног медијског сервиса. Учествовали су Мата Матарић, заменик председника
Програмског савета, Клара Крањц,
уредница Трећег програма радија,
Дејан Марјановић, уредник интернет портала РТВ-а, и Динко Грухоњић, председник Независног друштва новинара Војводине. Позван је
и Миленко Павлов, локални већник
за културу и информисање, али се он
није појавио, нити је организаторе
обавестио о разлозима изостанка с
трибине.
Овакви разговори с јавношћу
претходно су одржану у Кикинди и
Сремској Митровици, а планиран је
још један у Новом Саду. Матарић је
објаснио да Програмски савет жели
да чује потребе грађана како би војвођански јавни сервис могао да им
прилагоди програмске садржаје.

Кажи лађа...
Пише: Милош Васић

Портал РТ Војводине обједињује све информације
– Намера је да осетимо потребе
гледалаца и слушалаца и будемо веза између публике и менаџмента
РТВ-а. Мислим да је доста тога урађено током претходне три године
мандата, јер су многи предлози реализовани – рекао је Матарић.
Јавна расправа у Панчеву искоришћена је за представљање Трећег
програма Радио Војводине, на којем
се емитују садржаји на осам језика
мањина које живе у Покрајини. Кла-

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Припреме за ребаланс
Комасација и чишћење
њива уместо атарских
путева
Панчево ће добити још једну зграду
са социјалним становима, и то у Чумићевој улици, након што је Републичка агенција за становање на
конкурсу одобрила Градској стамбеној агенцији близу девет милиона
динара за изградњу тог објекта.
Градско веће је на седници одржаној
у петак, 2. октобра, дало сагласност
на потписивање анекса уговора о изградњи тих станова са агенцијом.
Сузана Јовановић, ресорна чланица Већа, објаснила је да ће остатак од
23 милиона динара за изградњу дати
ГСА. Додала је како је Панчево од
републичког новца већ подигло једну зграду, а средства за ову другу добило је захваљујући томе што поједине локалне самоуправе нису реализовале своје програме стамбеног
збрињавања социјално угроженог
становништва.
Већници су се сложили с предлогом да се предстојећим ребалансом
буџета 158 милиона динара намењених програму појачаног одржавања
атарских путева преусмери за друге
потребе.

ди нова градска депонија – објаснила
је Маја Свирчевић Прекић, чланица Већа задужена за пољопривреду.
Градска извршна власт је на предлог Комисије за енергетску ефикасност Панчева изменила раније већ
мењану одлуку о грејању како би начин наплате те услуге у предстојећој
зимској сезони остао исти. То значи
да ће упркос Закону о енергетској
ефикасности они који немају калориметре у становима и даље плаћати
по квадратном метру, а сви који на
подстаницама у својим зградама
имају мераче топлоте, добијаће рачуне у складу са утрошком топлотне
енергије.
Објашњење поменуте комисије
било је да су зграде без мерача енергетски неефикасне (што ће рећи да
нису топлотно изоловане), па би прелазак на наплату по утрошку станарима драстично увећао рачуне.
Такође, усвојен је финансијски
план ЈКП-а „Младост” како би то
предузеће до краја године могло да
спроведе јавну набавку за електричну
енергију и гас за 2016. и тако остварило континуитет у раду спортских
објеката којима управља. Планирано
је да загревање и расвета наредне године коштају 45 милиона динара. То

ра Крањц је објаснила да је основна
улога овог медија очување културног
идентитета мањинских група и информисање на њиховим матерњим
језицима. Додала је како се менаџмент труди да привуче младу публику и због тога истражује њене потребе. Један корак у том правцу је већ
учињен када је Трећи програм радија почео да се емитује на интернет
порталу РТВ-а.
Тај најмлађи, али и најкомплекснији део војвођанске јавне радиодифузне установе представио је његов
уредник Дејан Марјановић. Он је објаснио како је портал РТВ-а место
које обједињује не само програмске
садржаје тих медија већ и све остале
информације које се односе на њихово функционисање, организацију посла и све друго што је значајно за јавност. Каснија расправа је показала
да је Марјановић у праву, јер се највећи број питања односио управо на
интернет као канал комуницирања.
Грухоњић је на крају свог излагања
посвећеног потреби да се у већој мери
укључи у процес размене информација закључио како јавни медијски сервиси имају обавезу да успоставе много
бољу интеракцију с грађанима од оне
коју данас имају.
Д. В. и С. П.

– Током прошлонедељних разговора са Управом за земљиште Министарства пољопривреде назначено нам је како морамо започети комасацију, јер нам је Министарство
дало сагласност на програме за три
катастарске општине. Одлучили смо
да 90 милиона динара пребацимо на
ове послове, а 50 милиона ћемо искористити за чишћење депонија у
атару зато што ускоро почиње да ра-

је увећање у односу на 2015, због тога
што ће од 1. јануара „Младост” преузети Градски стадион, а очекује се и
изградња балон-хале.
Из текуће буџетске резерве биће
обезбеђено 560.000 динара за набавку горива неопходног АТП-у за превоз ученика панчевачких школа који
ће ове школске године похађати обуку за непливаче.
Д. В.

данашњег не знамо ко је убио Павла, али смо зато сазнали – захваљујући Воји Шешељу, који је све
говорнике ослободио чувања службене, војне и државне тајне, због
чега је и кривично пријављен, ама
се заборавило – да су Баџу Стојичића убиле цигарете, да је Павле
имао љубавницу (име, презиме и
идентитет мужа су наведени) и
још читав низ података. Све објављено у дебелој радикалској књизи, у оквиру сабраних недела
проф. др Војислава Шешеља. Књигу чувам, чак сам и индекс имена
и појмова сам направио. Од тог
анкетног одбора о „четворожилном каблу” ништа не би испало да
се нешто касније није детонирао
генерал Небојша Павковић, безазлен какав је, и испричао прејезовиту причу о пијаној јунској ноћи
у кабинету Воје Коштунице.
Анкетни одбори, дакле, једва да
су од било какве користи – осим
за накнадне зајебанције. Зато се и
предлажу, па зато онда и бивају
одбијени: чиста економика енергије и новца. Нема, у овом случају, анкетног одбора који ће ући у
суштину ствари: наиме, ко клепава државне подстицаје за алтернативне изворе струје – укратко –
и колико то кошта у виду корупције. Уосталом: недавно је Ивица
Тончев из СПС-а лепо објаснио да
је чувени неми филм Дачића и
Банане био разговор са „италијанским инвеститорима заинтересованим за улагање у ветропаркове
у Србији”. Ако неко зна о чему говори, то су браћа Тончев из Сурдулице.

НАША АНКЕТА
КОЛИКО ДАНАС ВРЕДИ 5. ОКТОБАР?

Изневерена очекивања

В. ИВКОВИЋ

ЈКП „Младост” преузима Градски стадион

Кад се појавио онај накратко фамозни препис пресретнутог разговора Бојана Пајтића с Лидијом
Удовички (сестром), Демократска
странка здраво се наједила и затражила да се оснује анкетни одбор у Скупштини и да се види шта
је то било. Онда је ненадмашни
„ментални и физички” Зоран Бабић одговорио захтевом да се
оснује анкетни одбор који ће испитати сва злодела „жутих” од 1989.
до данас, па да видимо чија нана
црну вуну преде. Та врста детињастог понашања – оно из основне
школе: кажи лађа; у дупе те гађа –
већ почиње да иде на живце онима
који их још имају. Шарајте мало,
што би рекао Зока Милановић с
Марковог трга који хоће да назове
тргом Фрање Туђмана. Не зна се
ко је глупљи...
Него пустимо се ми глупости –
ако икако можемо, што није сигурно. Мени је занимљива та прича са анкетним одборима. То је
најбољи начин да се никада ништа
не сврши, као уосталом и све популарнији аргумент полиграфа.
Једни, каже премијер Вучић, хоће
на полиграф, а други неће: одмах
се види ко је крив, је л’ да. О полиграфу сада нећемо; ионако је реч о
увелико прецењеном уређају; није
без неке да се не признаје као доказ на суду. Анкетни одбори су занимљивији.
Имали смо два незаборавна анкетна одбора: из јануара 2001, о
убиству Павла Булатовића, и онај
о „четворожилном каблу”, нешто
касније. Ниједан није свршио ништа, мада је било весело. До дана

С. ЈОВАНОВИЋ

Ј. МАРКОВИЋ

С. МИХОВИЛОВИЋ

Пуних петнаест година је прошло од
5. октобра, дана који многи сматрају
једним од најзначајнијих датума у
новијој историји Србије. Срушен је
један режим, тада окарактерисан као
главна кочница развоја, и власт која
је, како се тада говорило, учинила
много тога лошег сопственом народу.
Дошли су нови актери, политичка
елита која нас је уверавала свих протеклих година да демократија нема
цену и да само уз њихов модел владања можемо напред. У међувремену,
после углавном катастрофалне приватизације, много афера и све лошијег живота, за многе који живе у Србији живот као да је стао. Последњи
5. октобар обележен је тек понеком
кратком вешћу препуном сете за изгубљеним годинама. Какав је данас
поглед на пређени пут? Да ли су очекивања испуњена? Зашто није учињено више зарад бољег живота? Ко се за
15 година обогатио, а ко постао сиротиња? Одговоре на ова питања потражили смо од наших суграђана.

мало тога променило набоље. Што
би рекао ваш колега Миломир Марић, деца комунизма су и даље на
власти или близу ње. Изневерили су
народ. Ипак, и тај народ мора да
схвати да и сам мора нешто да учини
како би живео боље.

ВЕЉКО ИВКОВИЋ, ИТ стручњак:
– Шта могу да кажем о том 5. октобру, кад смо доживели невиђену
државну пљачку и још гору приватизацију. Дуго нисам био у Србији, а по
повратку у родни крај видим да се

СВЕТИСЛАВ МИХОВИЛОВИЋ,
пензионер:
– Надали смо се много чему добром, али од тога се ништа није остварило. Уместо да после таквих промена буде боље, народу је било све горе

СМИЉА ЈОВАНОВИЋ, пензионер:
– Живим у нади да ће бити боље. У
последњој деценији и по имали смо
много проблема. Због пљачкашке приватизације, хиљаде људи је остало без
посла. Има и сада лагарија, али ови
после 5. октобра су нас баш изневерили. Имам поверење у садашњу власт и
желим да верујем да ће нам свима бити боље у наредним годинама.
ЈОВАН МАРКОВИЋ, поштар:
– Залуђивали су нас свих ових година. Њима је било одлично, а народу све лошије. Они су се мењали на
власти, правили неке козметичке
промене, али народ никакве користи
није имао од такозване револуције.

Д. РАДИВОЈЕВИЋ

Д. НОВАКОВ

и горе. Остале су бриге и питање како
преживети. Моја генерација се још
некако и сналази, али млади, наша
деца, шта ће они? Мислим да је петнаест година потрошено узалуд.
ДОБРИЛА РАДИВОЈЕВИЋ,
пиварски техничар:
– Преварили су нас и то је једина
истина. Свих ових година народ је
осећао кризу. Направили су неке
ситне промене и тиме нас заваравали. Земља је током ових година
опљачкана, а шта тек рећи за приватизацију коју су они спровели. Оставили су пустош иза себе. Радила сам
у нашој пивари и остала без посла,
као и многи други наши суграђани. А
зашто – питам ја вас. Ипак, нада последња умире, а можда нам је само
она и остала као нека утеха.
ДРАГИША НОВАКОВ, бивши
рендген техничар:
– У потпуности су изневерили наша
очекивања, а лоповлука је било на све
стране. Они су нас убеђивали да нам је
боље, а нама је било све горе и горе.
Партијско запошљавање, нестручност
и небрига су нас упропастили. Лупали
смо у шерпе и лонце, довели их на
власт. Зашто?
Анкетирао С. Дамјанов
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ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ИЗ РЕГИОНАЛНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ

Родитељски додатак
за очеве

ОБЈЕДИНИТИ РАД ИНСПЕКЦИJА

Градска управа Панчева обавештава очеве деце рођене
од 13. марта 2014. да ће од
сада имати право на родитељски додатак уколико је
мајка страна држављанка и
има пребивалиште на територији града. Захтеве за
остваривање тог права, с неопходном документацијом,
могу предати у Градској

управи Панчево, канцеларија број 207, до 30. новембра.
Од тог датума захтев за
остваривање права на родитељски додатак за оца детета,
с комплетном документацијом, моћи ће да се поднесе до
навршених шест месеци живота детета. Детаљније информације се могу добити на
телефон 308-872.
И. П.

ПОЗИВ ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА
ИНВАЛИДА РАДА

Креативне секције
Удружење инвалида рада и
особа са инвалидитетом позива заинтересоване чланове да се укључе у секције које ће бити оформљене у наредном периоду. Замисао је
да се организују радионице
за плетење, хеклање, ручне
радове, шах, пикадо, доми-

не, цртање, сликање и друго.
Сви људи који имају афинитет према тим вештинама и
желе да креативно проведу
слободно време, треба да се
јаве на телефоне 351-677 и
063/81-09-869, сваког радног дана од 10 до 12 сати.
И. П.

НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ

Признање за
„Хедонист”

Представљен
пропис који треба да
сузбије нелегално
пословање
Нови Закон о инспекцијском
надзору, чија примена треба
да почне у априлу следеће године, представљен је привредницима у четвртак, 1. октобра,
у Регионалној привредној комори Панчево.
Жељко Ожеговић, државни
секретар у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, рекао је да је то кровни
правни акт за свих 36 инспекција у Србији, те да он треба да
обезбеди координацију рада
свих тих служби и њихово ефикасније деловање. Уз то, закон
ће омогућити бољу сарадњу и
између републичких и локалних нивоа власти, јер су поједине инспекције у надлежности
градова и општина.
– Важно је било донети га,
јер су инспекције раније биле
фрагментиране и без довољне
међусобне сарадње, а за контролу нелегалних субјеката
нико није био надлежан. Новине које је закон донео јесу
формирање координационог
тела које ће њима руководити,
израда јединственог информационог система, процена ризика и обједињени рад инспекција. За Министарство је доношење овог акта било приори-

тет због реформе целокупне
државне администрације, која
треба да буде ефикаснија и
предвидљивија за пословне
људе, да смањи степен корупције и тако привуче инвеститоре – рекао је Ожеговић.
Он је додао како су на основу
закона формирани стручни тимови за поједине области, као
што су угоститељство, саобраћај, заштита интелектуалне
својине, безбедност објеката и
друге. Државни секретар је навео како ће у тим за сузбијање
рада на црно и нелегалне трго-

вине бити укључене све надлежне инспекције, што значи да
ће по неколико инспектора заједно обављати надзор у тим
случајевима. Ожеговић је нагласио да ће тако деловање тих
органа бити боље, те да ће се избећи примедбе привредника на
то што готово свакодневно имају контроле разних инспектора.
Он је објаснио да инспектори
током контроле нелегалних
привредника који раде у становима неће моћи да улазе по
сопственом нахођењу, како су
пренели многи медији, већ ис-

кључиво уз сагласност власника. Уколико ње не буде, инспектори ће затражити од надлежног суда да изда налог за контролу, па тек уколико га добију,
моћи ће да уђу у такав стан.
Ожеговић је подсетио да се
процењује да чак трећина фирми у Србији послује нелегално,
због чега држава годишње губи
велики новац, а легални привредници се боре с нелојалном
конкуренцијом. Од Закона о
инспекцијском надзору се очекује да смањи рад у сивој зони.
Д. Вукашиновић

ИНЦИДЕНТ НА СПЛАВУ

Пуцњава због љубоморе?

Лепа вест из главног града
Покрајине: панчевачки кафе „Hedonist i Lounge” добитник је највећег појединачног признања међу угоститељима – Велике златне
медаље из области туризма
– на 48. Међународном сајму туризма у Новом Саду.
Чланови комисије били су
људи из Министарства тури-

зма Црне Горе, Високе хотелијерске школе из Београда,
као и с Природно-математичког факултета у Новом Саду.
Они се нису много премишљали када је требало да одлуче који угоститељски објекат заслужује да понесе највредније признање у региону.
„Хедонисти”, честитамо!
Р. Т.

Панчевачка полиција је
ухапсила једну особу и одредила јој 48-часовни притвор
због постојања основа сумње
да је извршила кривично дело изазивање опште опасности. По истеку притвора та
особа је уз кривичну пријаву
приведена надлежном тужилаштву.
Према незваничним информацијама, осумњичени
је пуцао из пиштоља на
сплаву „Чаробна ноћ”, због
чега су повређене три особе.
Њима је указана помоћ у
Општој болници у Панчеву
и том приликом је констатовано да су они лакше повређени.

љубомора младића који је
осумњичен за тај инцидент.
Један од гостију сплава покушао је да га спречи да пуца, али
је задобио посекотине у пределу лопатице и шаке. Двојица
присутних којима је указана
помоћ задобила су повреде од
рикошета.
Убрзо после пуцњаве на лице места су изашли полиција,
Хитна помоћ и рониоци, зато
што се претпостављало да је
пиштољ из кога је пуцано бачен у Тамиш.
М. Г.
Према непотврђеним информацијама до којих је дошао „Панчевац”, повод за пуцњаву била је, по свему судећи,

НА САЈТУ ГРАДА

План за развој
информисања
Тим за израду Нацрта акционог плана града Панчева за
развој јавног информисања
за период 2015–2017. године који је формирала Градска управа ставио је тај документ на јавни увид, који
ће трајати од 7. до 21. октобра 2015. Нацрт акционог

плана налази се на званичној интернет презентацији
града Панчева www.pancevo.rs, а сугестије и коментари могу се слати на имејл
nevenka.kljajic@pancevo.rs.
За евентуална питања контакт телефон је 308-906.
М. Г.

ПРОГРАМ ЗА ДЕЦУ

Раша Попов и
Миљурко Вукадиновић
У оквиру дечјег програма
Дома омладине, у понедељак, 12. октобра, у госте долази Раша Попов, звезда
дечјег телевизијског програма. Програм за децу, који ће
водити Миљурко Вукадиновић, почеће у 12 сати, у дворани „Аполо”.
Раша Попов, дугогодишњи телевизијски новинар,
добитник је годишње награде Радио Београда, а сви га

памте као приповедача у
најпознатијим домаћим ТВ
серијама: „Фазони и форе”,
„Радост сазнања”, Шешир
без дна” и многим другим.
Песник и преводилац Миљурко Вукадиновић, такође
популаран међу дечјом публиком, добитник је медаље
„Еминеску”, а објавио је четрдесет пет књига наших писаца на румунском језику.
Д. М.

ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ДРЖАВНЕ ЗЕМЉЕ

Пријаве до краја месеца
Градска Комисија за израду
годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта расписала је јавни позив за доказивање права пречег закупа државних њива на територији
Панчева.
Власници пољопривредне
инфраструктуре и фарми документацију којом доказују
право пречег закупа државне
земље за 2016. треба да пошаљу до 30. октобра на адресу
Секретаријата за пољопривреду, Трг краља Петра I 2–4, или
да је лично донесу у канцеларију 309-б Градске управе.
Поред доказа о поседовању
инфраструктурних објеката и
уматичених грла животиња,
потребно је доставити и катастарске бројеве парцела за које се тражи закуп. Њиве за које се утврди да су предмет реституције, биће изузете од закупа. У случају закупа дужег
од једне године подносиоци
захтева Комисији треба да доставе и неко средство обезбеђења закупа, као што су гаранција пословне банке, уговор о
јемству или доказ о уплати де-

позита у висини годишње закупнине.
Образац захтева може се
преузети на интернет адреси
www.pancevo.rs или на шалтеру Градског услужног центра
радним данима од 8 до 15 сати. Опширније информације о
јавном позиву могу се добити
од Гордане Видановић, запослене у Секретаријату за пољопривреду, на телефон 013/308865, или лично у канцеларији
309-б Градске управе.
Д. В.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Шта је са
индустријском зоном?
Српски покрет „Двери” жели
да зна докле се стигло у реализацији „помпезно најављеног пројекта” индустријске
зоне „Север”.
„Сведоци смо да је власт обећавала грађанима да ће та индустријска зона бити готова и
од јануара 2015. године бити
пуна страних инвеститора и
нових радних места. Наравно
да нису испунили то, као ниједно друго обећање. То не смета да се поново сете лепе приче
и поново покушају да обману
грађане. Ближе се избори”, каже се у саопштењу ове странке.

БЕОГРАДСКА ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА ПАНЧЕВЦА

Пљачкао банке
Београдска полиција је 1. октобра ухапсила Н. Ћ. (1976) из
Панчева непосредно пошто је
опљачкао једну од експозитура Војвођанске банке.
Након хапшења код њега је
пронађен сав новац који је
украо, а накнадно је утврђено
да је извршио разбојништва у
још две банке на територији
Београда. Он је та кривична

дела починио тако што је прво
детаљно осматрао прилазе
банкама, а потом се пресвлачио, маскирао и, уз претње
службеницима банака пиштољем, односио новац.
Након саслушања београдска полиција је привела Н. Ћ.
Вишем јавном тужилаштву у
том граду.
М. Г.

Уколико постоје одређени
проблеми у вези с том локацијом, „Двери” предлажу да
се одреди нова, погоднија, око
700 метара даље, на месту некадашњег воћњака ПИК-а Јабука, за шта, по генералном
урбанистичком плану, постоји законска могућност.
Овај покрет инсистира да у
новој зони буде лоцирана једино прехрамбена индустрија, јер је наш град већ довољно
загађен јужном зоном.
„Уколико би се неко озбиљно позабавио изградњом и
опремањем северне зоне, како се обећавало гласачима,
када би се довршила реконструкција пруге до Београда и
друмска обилазнице на том
потезу, можда би могло да се
размисли и о карго саобраћају на аеродрому, који је потпуно ван фокуса сваке панчевачке власти до данас. Могли
бисмо добити изузетно привлачан простор за инвеститоре, како стране тако и домаће,
који би имали подједнаке
услове за рад, а грађани Панчева, могућност да дођу до
радног места”, тврди Покрет
„Двери”.
З. Сп.
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ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

СОЛАРНИ ГЕНЕРАТОР НАМЕЊЕН
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
Развој прототипа
трајао две године
НАДАРЕНА ДЕЦА

Обезбеђује се
јефтин погон
на дуже време

Талентовани
господин Анђелковић

Уређај може
да се отплати за три
до четири сезоне
Стручњаци Института „Михајло Пупин” представили су
прошле недеље члановима
Удружења повртара у Глогоњу
роботизовани соларни генератор. Реч је о систему који се
користи за покретање пумпи
за заливање пољопривредних
култура, тј. прототипу роботизованог соларног генератора произведеном у Центру за
роботику Института „Михајло
Пупин” у Београду. Према речима др Александра Родића,
руководиоца сектора роботике на Институту „Михајло Пупин”, овај уређај је намењен
приватним пољопривредним
газдинствима.
– Ова опрема може да подржи пумпе снаге до три киловата, што је солидан потенцијал и покрива скоро све монофазне пумпе. Наши пољопривредници нису у могућности да набаве снажније пумпе, већ оне слабије, тако да у
пакету, уз овај наш електрогенератор, нудимо и решење за
пумпно постројење које би
постигло оптималне резултате – рекао је др Александар
Родић током презентације соларног генератора у Глогоњу.
С друге стране, председник
Удружења глогоњских повртара Коста Требјешанин оценио
је да је овај производ добар и
додао да су повртари дали неке сугестије конструкторима.
Државна субвенција
Развој прототипа соларног роботизованог генератора трајала је две године, он је коштао
око 12.000 евра, а новац за израду прототипа су обезбедили
Министарство пољопривреде
и Министарство науке и тех-

Максимално искоришћење расположих ресурса
нолошког развоја. Када је реч
о цени, Родић је најавио да ће
она за домаћинства бити знатно нижа уколико Покрајински
секретаријат за пољопривреду
и Министарство пољопривреде прихвате идеју о државној
субвенцији у висини од 40
процената.
Предност овог соларног система је вишеструка. Њиме се
обезбеђује јефтина енергија
на дуже време, а радни век
уређаја је преко двадесет година, без посебног одржавања. Према пројекту, уређај се
може користити током целе
године кад има сунца, а када
нема сунчеве светлости, он се
може допунити на електро-мрежи. Рачуница каже да пољопривредна сезона траје пет
месеци и да за тих 150 дана
соларни генератор може да се
отплати за три до четири сезоне. Прва производња соларних роботизованих генератора треба да почне ове јесени.
Првих двадесет комада правиће се у условима радионичке производње и уколико се

потражња омасови, заинтересовани инвеститори обезбедиће неопходан новац за серијску производњу. Самим тим
ће и цена уређаја бити нижа.
Овакав производ не постоји у
Европи, па су, према речима
стручњака са Института „Михајло Пупин”, за њега заинтересовани Италијани, Аустријанци и Грци.
Савремени уређај
Институт „Михајло Пупин” је
српски научноистраживачки
центар у широком спектру
области (електроника, аутоматика, процесно управљање, рачунарство, телекомуникације,
дигитална обрада сигнала, информациони системи, софтверско инжењерство, роботика
итд.). Сам соларни генератор
је савремен, аутоматизован
уређај за производњу електричне енергије коришћењем
сунчеве светлосне енергије.
У основи, то је двоосни роботски механизам који закреће три светлосно осетљива фотонапонска панела. Постављен је на стандардну путнич-

ку ауто-приколицу, која му
омогућава лаку покретљивост
и брзу промену локације. Одговарајући систем за праћење
дневног сунчевог кретања на
хоризонту омогућава мобилном соларном генератору
максимално искоришћење
расположиве светлосне енергије, која се претвара у електричну енергију уз помоћ покретних фотонапонских панела и одговарајуће електронике. Добијена електрична енергија (монофазна струја) може
се користити директно из инвертора или чувати у батеријском спремишту високог капацитета и дубине пражњења.
Уређај има допунску могућност даљинског командовања
укључивања и искључивања,
праћења напона на батеријама, остварене снаге и произведене енергије, укупног времена рада итд., посредством једног мало квалитетнијег мобилног телефона. Има и могућност даљинске електронске заштите од крађе, одвлачења или оштећења.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ДОДЕЛИО ПРИЗНАЊА

Лауреат новинарка Виолета Јованов Пештанац
Подршка
организацијама
цивилног друштва
РЕЦ финансијски
подржао
имплементацију
18 пројеката
Новинарки из Панчева Виолети Јованов Пештанац уручена
је награда за новинарство за
дугорочни допринос популаризацији заштите животне средине у јавности, 1. октобра, на
свечаности у Нишу. Она је један од девет новинара из Србије који су добитници награда
Регионалног центра за животну средину на конкурсу за новинаре организованом у оквиру међународног програма подршке организацијама цивилног друштва у области заштите
животне средине – СЕНСЕ.
Свечана додела награда новинарима приређена је на завршној конференцији у оквиру пројекта СЕНСЕ који је
пружио подршку организацијама цивилног друштва активним у области заштите животне средине у Србији, а реализован је у периоду од 2012. до

2015. године, уз финансијску
подршку Шведске агенције за
међународни развој и сарадњу
(СИДА).
Виолета Јованов Пештанац
је од августа 2015. године одговорна уредница Независног
информативног портала Панчево „МОЈКrај.rs”, који је део
мреже независних информативних портала, а новинарством се бави осамнаест година. У последњих дванаест година у њеном раду се посебно
издвајају теме из области екологије и заштите животне средине, које су у различитим но-

винарским формама обрађиване и објављиване у медијима у којима је за то време радила: РТС-у, дневним листовима „Блиц” и „Данас”, еколошком часопису „Ековест” и на
Радио Панчеву. Жири којем је
председавао професор Мирољуб Радојковић с Факултета
политичких наука анализирао
је радове 38 новинарки и новинара и за награду предложио њих деветоро.
Током реализације програма СЕНСЕ Регионални центар за животну средину је
финансијски подржао им-

плементацију 18 пројеката
организација цивилног друштва, односно 46 организација из целе Србије. Укупан
фонд од 960.000 евра био је
намењен директној подршци
организацијама за имплементацију пројеката. Све организације биле су кориснице програма обуке у различитим областима и имале су
прилику да своја знања додатно унапреде кроз студијска путовања у земље Европске уније.
Помоћу програма СЕНСЕ
организовани су консултативни састанци чији је циљ био да
се цивилно друштво активније
укључи у дијалог с доносиоцима одлука приликом иницирања, доношења и имплементације различитих политика у
области заштите животне средине. У консултативни процес
је било укључено више од сто
организација из целе Србије.
Медијска компонента пројекта подразумевала је подршку
и јачање капацитета медија
који прате област заштите животне средине кроз организацију програма обука и семинара и доделу годишњих награда за најуспешније новинаре и медије.

Поједина деца већ у првом
разреду основне школе показују натпросечну способност у одређеним областима и школе су по закону у
обавези да прилагоде рад с
надареном децом. Уколико
учитељица, учитељ, наставник, педагог, психолог и родитељ процене да је дете за
неки предмет изузетно талентовано, за њега се, уз сагласност родитеља, прави
индивидуални образовни
план с проширивањем и изменом садржаја учења и
стандарда постигнућа.
Такав случај је недавно забележен у ОШ „Јован Јовановић Замај”. Стефан Анђелковић, ученик другог
разреда те школе, има изузетне способности за решавање математичких задатака. То је на самом почетку
првог разреда запазила његова учитељица Милка Јовановић и у договору с родитељима, стручном службом и
директором школе направила проширени план рада за
тај предмет. Вреди истаћи

да је Стефан при поласку у
први разред знао да сабира,
одузима, множи, решава једначине с једном непознатом,
успешно је решавао логичке
и текстуалне задатке, познавао је геометријске облике,
разумео и користио и негативне бројеве и односе међу
њима. У другом полугодишту првог разреда Стефан је
једном недељно радио са
учитељицом по проширеном
плану и програму на посебном часу, који је с нестрпљењем и радошћу очекивао. У
другом разреду за Стефана
је поново направљен индивидуални образовни план,
тако да ће талентовани ђак
наставити да развија своје
математичке способности.
Врлину и урођену способност треба само подстаћи.
Тако, као у филму „Талентовани господин Рипли”,
стасавају умови који решавају математичка чуда. Таленат младог Стефана Анђелковића је пример да и у
животу може бити као на
филму.

АКЦИЈЕ ДРУШТВА „ЉУБИМЦИ”

Заштитимо животиње
Поводом обележавања Дана
заштите животиња два панчевачка удружења спровела су
акцију удомљавања животиња у „Авив парку” и у „Дворишту”. Удружење за заштиту
животиња и природе „Еколибријум” организовало је дружење љубитеља животиња и
удомљавање напуштених животиња у клубу „Двориште”.
Позиву се одазвао велики
број наших суграђана. У
„Авив парку” је друго удружење љубитеља животиња –
„Љубимци” такође обележило Дан заштите животиња.
Тај празник је установљен
1931. године у Фиренци на
Светском конгресу пријатеља
животиња. Сврха обележавања овог дана је скретање пажње човечанства на неправде
које свакодневно наноси животињском свету, као и про-

моција добробити свих животиња и указивање на јаку везу
између људи и животиња, које
играју веома важну улогу у нашим животима. Мрежа организација прославља овај дан,
а све ради што боље и ефикасније промоције заштите животиња. Основна идеја Дана
заштите животиња јесте да се
што више пријатеља животиња прикључи обележавању
тог међународног празника
различитим
програмима,
презентацијама, радионицама и активностима.
Панчевачко
друштво
пријатеља животиња је покренуло неколико акција у
оквиру ове кампање. Одржана је традиционална изложба кућних љубимаца у

ОШ „Стевица Јовановић”, а у
плану је одржавање такве манифестације у школи „Бранко
Радичевић”. На изложбама се
учесницима додељују симболичне награде за посебне категорије кућних љубимаца
(најлајавији, најпослушнији,
најчупавији, најлепше шишке
итд.). Чланови друштва „Љубимци” планирају да покрену
серију предавања о добробити
и заштити животиња у средњој Медицинској школи „Стевица Јовановић”, с којом ће
поводом Дана заштите животиња бити потписан споразум
о трајној сарадњи, па ће тако
та школа постати прва анимал-френдли образовна установа у нашем граду.
У сарадњи с Предшколском установом „Дечја радост” покренут је конкурс за
најбоље ликовне радове на
тему „Мали хероји великог
срца”, који је отворен до краја новембра како за децу из
предшколских установа, тако и за ученике првог и другог разреда основних школа
на територији града Панчева. Овим путем они позивају
све основне школе да учествују на том ликовном конкурсу. Најбољи радови ће бити изложени у галерији Дечјег културног центра почетком децембра ове године.
Поред тога, чланови удружења с поносом најављују да
ће ускоро бити презентована интерактивна „Гугл мапа” са свим локацијама у нашем граду које су отворене
за животиње (продавнице,
кафићи, ветеринарске амбуланте, прихватилишта, петшопови и слично).

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХИТНА ПОМОЋ

БОРБА ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ

Служба преоптерећена

БУДИ БРЖА ОД БОЛЕСТИ

Пише:
др Мирослав Тепшић
Добра сарадња Дома здравља Панчево и Опште болнице Панчево, па самим
тим и наше службе с болницом, логична је и природна
када говоримо о добробити
пацијента. Она се мора заснивати на разумевању и
међусобном помагању. Можда речи „добробит пацијента” звуче као фраза, али
све док држава има главну
реч у здравственом систему,
много тога ће почивати на
ентузијазму појединаца и
још увек присутној свести о
хуманости и солидарности.
Чињеница је да је много
тога у здравству девалвирало
и да се односи здравствених
радника и пацијената можда
морају градити на неким
другим темељима. Добро је
што ће то свакако подразумевати већу одговорност за
учињено или неучињено. До
тада се треба изборити са све
мањим бројем људи, недостатком средстава за рад,
повећаним обимом здравствених услуга и несразмером жеља и могућности. Наравно, лако се упада у замку
пребацивања одговорности
на другога, а скривања сопствених мањкавости.

Ипак, гурање проблема
под тепих неминовно ствара још већи проблем. Комуникација с болницом више
не може да се своди на причу „видећемо”, „одржаћемо
састанак”, „размотрићемо”,
јер ми више немамо ресурсе
за транспорт нових пацијената на хемодијализу и свакодневне транспорте ка
скенеру Ургентног центра.
Уступање нашег санитетског возила болници није
имало никаквог ефекта у
растерећењу службе. И даље
се сви транспорти из Пријемне службе обављају нашим санитетима. Преведено у бројеве, само за један
дан: 24 транспорта за Београд (пет је остало ноћној
смени), 18 транспорта из
насељених места, два за бању Врдник, један за бању
Меленци, два транспорта на
неуропсихијатрију у Ковину, један за Белу Цркву и тако из дана у дан. Бројеви не
показују задржавање екипа,
време чекања пацијената на
слободни санитет, нервозу
једних и других. Нећемо говорити о статистици кућних
посета и интервенција на
јавном месту, иако су оне
примарне за нашу службу.
Ово је јавни апел да се помогне панчевачком здравству, без обзира на то о којој
се установи ради. Небитно је
да ли ће та помоћ бити усмерена ка формирању болничког санитетског транспорта
или кадровском јачању Дома здравља и Службе хитне
медицинске помоћи. За кориснике здравствених услуга је битан крајњи резултат,
који ће им омогућити елементарну здравствену заштиту.

ДРУЖЕЊЕ У „КЕКЕЦУ”

Лек за срце – љубав
и топли загрљај

Уколико се открије
на време, тумор је
потпуно излечив
Светски дан борбе против рака дојке – 4. октобар Србија
дочекује са забрињавајућом
статистиком. Према подацима Министарства здравља,
сваке године од тог тумора
оболи 4.000, а премине 1.600
жена. По броју умрлих од карцинома дојке, који спада у
најчешћи злоћудни тумор код
жена у Србији, наша земља је
већ дуже време на другом месту у Европи. Главни разлози
за то су недовољно улагање у
превентиву и непостојање
свести код жена о потреби редовних прегледа, због чега се
у великом проценту тумор открије када је већ касно. Ипак,
према речима др Наташе
Станков, гинеколога у Дому
здравља Панчево и координатора за програм скрининга
рака дојке, у последњих пет
година има помака.
– Све чешће нам жене долазе саме са жељом да провере своје здравље и то поздрављам. Међутим, и даље имамо пацијенткиње које дојке
нису прегледале деценијама и
управо код таквих дама у
оквиру скрининга је откривен
карцином – објаснила је др
Наташа Станков.
Она је подсетила да се национални програм превен-

Др Наташа Станков: „Жене све чешће саме долазе да провере своје здравље”
тивних прегледа дојке у нашем граду спроводи од прошле године и додала да је до
сада урађено 2.200 мамографија и откривено 16 карцинома. У скрининг су укључене жене од 50 до 69 година,
које се снимају мамографом.
Колико су превентивни
прегледи неопходни, говори
чињеница да је болест излечива у сто одсто случајева уколико се открије на време.

– Довољно је да ураде преглед једном годишње и самопреглед једном месечно. Уколико примете неке промене,
треба одмах да се јаве лекару,
а не да чекају годину дана да
он порасте, јер је тада углавном већ касно – истакла је наша саговорница.
Она је напоменула да је у
порасту број младих жена којима се дијагностикује рак
дојке, та да је и у том добу
превенција неопходна. Сма-

тра се да је настанак рака дојке последица удруженог деловања више фактора ризика, од
којих је генетска предиспозиција једна од битнијих. На
остале факторе ризика, као
што су: рађање деце после
тридесете године, недојење,
пушење, физичка неактивност, неправилна исхрана,
хормонска терапија и друго,
може се утицати и знатно
умањити ризик од добијања
рака дојке.

СВЕТСКИ ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Достојанствен живот за болесне
Око 450 милиона људи тренутно пати од менталних поремећаја и проблема у понашању или од психосоцијалних
тегоба (злоупотреба алкохола
или дрога) – саопштавају лекари поводом Светског дана
менталног здравља, 10. октобра. Циљ овогодишње кампање, која се одвија под слоганом „Достојанствен живот с
менталним поремећајем”, како се наводи у саопштењу Завода за јавно здравље Панчево, јесте подизање свести друштвене јавности како би се
омогућио достојанствен живот особама с менталним поремећајем, јер су њихова људска права често нарушена.
Они не само да су дискриминисани већ су, како стоји у саопштењу, и предмет емоционалног и физичког злоставља-

ња како у установама које се
баве заштитом менталног
здравља, тако и у локалној заједници.

Према подацима здравствене организације, депресија је
најчешћи ментални поремећај у општој популацији. Про-

цењује се да је 70 милиона људи у свету зависно од алкохола, да око 50 милиона има
епилепсију, а 24 милиона шизофренију. Милион људи изврши самоубиство сваке године, а 10 до 20 милиона покушава да се убије. Око 20 одсто
деце и адолесцената на свету
има неки поремећај у вези с
менталним здрављем, а скоро
половина њих почиње пре четрнаесте године. Неуропсихијатријски поремећаји су међу
водећим узроцима инвалидности код младих људи у свету. Сматра се да ће свака четврта особа у неком периоду
свог живота бити погођена неким поремећајем. Због свега
тога, истичу лекари, превенција и унапређивање менталног здравља од кључног су
значаја за сваку заједницу.

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГЕРОНТОДОМАЋИЦА „БАНАТСКЕ ВИЛЕ”

Топла реч и помоћ у кући
Поводом Светског дана срца
колектив вртића „Кекец”, у
сарадњи са Заводом за јавно
здравље Панчево, приредио
је у петак, 2. октобра, у својим просторијама, дружење
с децом и родитељима како
би им скренуо пажњу на то
колико је важно водити
здрав живот. Да би деци дочарали колико је битно да се
правилно хране, крећу, довољно и квалитетно спавају,
васпитачи су осмислили интересантне игре. У свакој од
три групе обрађена је једна
тема која је битна за очување срца. Др Дубравка Николовски је с децом радила вежбе које су им убрзале рад
срца и затим их учила како
да осете његове откуцаје.
Након тога је свако дете
имало задатак да загрли једног свог другара и на тај начин покаже колико је важно
волети и бити вољен.

Родитељи и деца су имали прилику да чују и савете
лекара – да увек лежу на
време, да једу воће и поврће
и да се што више крећу. Малишани су искористили
прилику да упозоре родитеље колико је пушење штетно за њих и околину и указали им на то да треба више
времена да проводе с њима
у причи и игрању.
Смиљана Голубовић, главна васпитачица, додала је да
запослени у вртићу „Кекец”
свакодневно с децом вежбају, уче их да редовно перу руке и воће пре јела и да обрате пажњу на исхрану. Према
њеним речима, они се труде
да често организују активности у којима деца могу показати своју креативност, а посебно је поносна на то што
неретко и родитељи учествују у радионицама.
А. Б.

Удружење геронтодомаћица
„Банатске виле” основано је
пре две године и броји петнаест жена које три пута недељно
помажу својим корисницима
(старијим грађанима Панчева
и околних насељених места) у
свакодневним активностима.
Међу геронтодомаћицама су
углавном жене које су изгубиле посао, али поседују хуманост и емпатију према старим
људима. Њихов посао се огледа у задовољавању животних
потреба попут одласка у куповину, плаћања рачуна, набавке
лекова, спремања оброка, распремања куће и другом. Међутим, многим корисницима
је најдрагоценија жива реч и
разговор са овим женама.
Геронтодомаћице су тренутно ангажоване у граду, али
и у селима јужног Баната, у
тридесетак домаћинстава. Јелена Милошевић, председница удружења „Банатске виле”,
објашњава да услуге неговатељица нису сталне, јер се пла-

ћају у оквиру пројекта који
финансира локална самоуправа. За социјално угрожене
грађане услуга помоћи у кући
је бесплатна. Тренутно је такав програм у току и трајаће
до новембра, а након тога ће
та услуга корисницима бити
доступна о њиховом трошку.
Идеално би било, наводи наша саговорница, да геронтодомаћице посао могу обављати током целе године, јер су
њихове услуге заиста потреб-

не старијим суграђанима, нарочито људима на селу.
– Околности доприносе повећању тог броја, јер је економска ситуација све гора, животни век је дужи, млади немају
много времена за старе и друго.
Посебно су угрожени људи који
живе у насељеним местима, јер
су препуштени сами себи, неки
од њих живе у трошним кућама о којима треба бринути, а
они су стари и немоћни – оценила је Јелена Милошевић.

Она је додала да ће се управо
због тога од овог месеца неговатељицама придружити и геронтодомаћини, који ће им помагати око тежих послова, као што је
спремање огрева, кошење траве,
одржавање куће и друго. Они су
ангажовани у оквиру јавних радова које спроводи Национална
служба за запошљавање.
Потребе за геронтодомаћицама су све веће, а капацитети
су мали. Према речима председнице удружења „Банатске
виле”, један од њихових главних циљева је да организација
добије лиценцу, која треба да
им отвори врата за даље унапређивање услуга. Све особе
заинтересоване за услуге геронтодомаћица информације
могу добити на број телефона
064/25-25-222.

Страну припремила

Ивана
Предић
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НАДЛЕЖНИ ОДГОВОРИЛИ НА ЗАХТЕВ ЗА ПОЈЕВТИЊЕЊЕ ГРЕЈАЊА

И ОВЕ ГРЕJНЕ СЕЗОНЕ СВЕ ПО СТАРОМ
Нема могућности за
смањење рачуна
због нижих цена гаса
Многе зграде у граду
су старе и лоше
изоловане, због чега
је потрошња
топлотне енергије
већа него што би
требало да буде

АКЦИЈА СНС-а У НАСЕЉУ МЛАДОСТ

Поводом писма Иницијативног одбора корисника даљинског грејања објављеног у прошлом броју „Панчевца”, у којем је изнет став да рачуни који ће стизати грађанима током ове грејне сезоне треба да
се снизе због појевтињења гаса за 27 одсто, заменик градоначелника Саша Левнајић и
директорка „Грејања” Сандра
Божић одржали су 2. октобра
конференцију за новинаре, на
којој су саопштили да то неће
бити могуће и да ће ове грејне
сезоне све остати по старом.
– ЈКП „Грејање” нам је недавно благовремено доставило
предлог да се повећа цена грејања за оне који га плаћају како по
квадратном метру, тако и по
утрошку. Након што су кабинет
градоначелника и стручне службе размотрили тај захтев,
предложено је да цена грејања
остане иста у наредном периоду. Тај предлог ћемо изнети на
наредним седницама Скупштине града и очекујемо да он буде
усвојен. Када је реч о томе како
ће се вршити наплата, Комисија
за енергетску ефикасност Града
Панчева је 28. септембра доставила Градском већу препоруку
да 15 одсто наших суграђана који су уградили калориметре и
почели да плаћају грејање по

Чишћење
испред вртића

Топлана на Содари спремна за хладноће
утрошку, наставе то да раде, а да
за остале и у наредној грејној сезони све остане као и пре. Грађанима Панчева у име Градске
управе могу поручити и да ће
грејна сезона ове године почети на време, а да ће грејање бити континуирано и стабилно –
изјавио је Саша Левнајић.
Сандра Божић је објаснила
да цена грејања не може бити
нижа зато што „Србијагас”
тражи од ЈКП-а „Грејање” да
плаћа вишеструко увећане намете за тзв. приступ систему.
Објаснила је да је „Грејање”
досад плаћало за ту ставку 10
милиона динара, а да је од ове
грејне сезоне највећи снабдевач гаса у Србији без икаквог
образложења подигао ту суму
на 170 милиона.
Директорка „Грејања” је додала да се садашња цена грејања у Панчеву не мења већ две

године. Подсетила је да она у
нашем граду износи 103,54
динара по квадратном метру,
а у Београду 119,33 динара.
Она је изјавила да је посебан
проблем у Панчеву то што је у
многим зградама у различитим деловима града потрошња
топлотне енергије изузетно велика због слабе изолације.
Додала је да у нашем граду
постоји Комисија за енергетску
ефикасност, која треба да осмисли стратегију за побољшање
ситуације кад је реч о томе у наредних неколико година.
Најавила је да ће „Грејање”
у наредном периоду организовати трибине по месним заједницама како би у већој мери заинтересовало грађане за
уграђивање калориметара у
становима.
Одговарајући на питање новинара, заменик градоначелни-

ка Саша Левнајић изјавио је да
ће локална власт размотрити
могућност да да субвенције или
гаранције грађанима који су заинтересовани за замену дотрајале столарије ради побољшања
енергетске ефикасности.
На питање представника локалних медија шта је био повод да „Грејање” затражи од
Градског већа поскупљење грејања, Сандра Божић је додала
да је такав захтев био мотивисан поскупљењем енергената.
Коментаришући захтев из
писма Иницијативног одбора
корисника даљинског грејања
да методологија за обрачунавање цене грејања буде транспарентна, рекла је да свако ко
то жели, може да на интернет
сајту „Грејања” види који су параметри и како се формира цена услуга тог јавног комуналног предузећа.

ГРАДСКА ОДЛУКА ИЗАЗВАЛА РЕАКЦИЈЕ

Против ограничавања броја кућних љубимаца
Зора Коларски, председница
панчевачког Друштва за заштиту животиња и природе
„Еколибријум”, изјавила је да
је та организација поднела
захтев Уставном суду да се измени градска одлука којом се
број кућних љубимаца ограничава само на два и свако ко
их има више, мора да плати
казну.
Као примере оних који су
осетили последице ове, како
каже, спорне одлуке, навела је
случај породице Миланић из
Качарева, којој је наређено да
број паса у дворишту смањи са
седам на два, и случај Татјане
Стане из Старчева, која мора
платити казну од десет хиљада динара јер је у дворишту
држала девет паса.
– Закон о добробити животиња не ограничава ни у једном случају њихов број и зато
сматрам да је градска одлука
којом се он прописује и ограничава неоснована. Због тога
је друштво „Еколибријум”
поднело Уставном суду зах-

тев за преиспитивање уставности те одлуке. На тај корак
смо се одлучили зато што већ
неко време покушавамо да
скренемо пажњу на то да је
апсурдно да се кажњавају људи који имају услове да држе
већи број кућних љубимаца и
то желе, а они који их избацу-

ју на улицу остају некажњени. Често се дешава да у градском прихватилишту за псе
има оних који су пронађени
на улици са чипом, што значи да су припадали неком нашем суграђанину, а да се њихов власник није никада појавио иако је био више пута по-

зиван – изјавила је Зора Коларски.
Татјана Стана је рекла да је
од комуналних полицајаца
који су дошли у њену кућу након што су је пријавиле комшије, чула да је казна од десет
хиљада динара која јој је одређена минимална и да је добро
прошла, јер се могло десити
да добије казну од педесет хиљада динара.
– Пси које чувам су били на
улици и склонила сам их у
моје двориште јер су били повређени и напуштени. Сматрам да сам учинила нешто
добро и захваљујем „Хигијени”, Зори Коларски и Гордани
Блитви, које су ми помогле у
томе. Молим надлежне у граду да промене спорну одлуку
о ограничавању броја кућних
љубимаца, бар када је реч о
нама који имамо услове за
њихово држање. Ако спасавамо њихове животе и ако их
склањамо са улица, не морамо
да за то плаћамо казне – додала је Татјана Стана.

У ТОКУ ВЕЛИКА АКЦИЈА ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

Одношење кабастог смећа
Од 28. септембра до 30. октобра радници „Хигијене”
сакупљају и односе кабасти
отпад и стари намештај, белу технику, амбалажу, аутолимарију, гуме и баштенско

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ђубре (све осим грађевинског шута) из свих делова
града.
Ова акција се одвија сваког
радног дана од 7 до 15 сати, а
детаљне информације могу се
добити путем телефона 327010 и 310-931.
У петак, 10. октобра, радници „Хигијене” прикупљаће
кабасти отпад по позивима
грађана и поново ће обилазити улице кроз које су про-

шли у периоду од 5. до 8. октобра.
Након тога, у понедељак, 12.
октобра, на ред ће доћи улице
Димитрија Туцовића, Марка
Кулића, Хајдук Вељкова, Патријарха Чарнојевића, Матије
Гупца, Иве Курјачког, Михајла
Пупина, Јове Максина, Уроша
Предића, као и Основна школа „Васа Живковић”.
Дан касније, 13. октобра, акција ће бити спроведена у на-

сељу стара Миса и на Баваништанском путу, а сутрадан, 14.
октобра, у насељу Младост и у
Основној школи „Свети Сава”.
За четвртак, 15. октобар, у
плану је комплетно насеље
Стрелиште, а у петак, 16. октобра, радници „Хигијене” ће
поново обилазити улице које
су биле на распореду од 12. до
15. октобра.
За њихов долазак довољан
је телефонски позив.

У организацији Месног одбора Српске напредне
странке у насељу Младост 5.
октобра је очишћен простор
око контејнера поред дечјег
вртића „Петар Пан”.
Божидар Николић, председник МО СНС-а, изјавио
је како су чланови те
странке тиме хтели да
скрену пажњу становницима Мисе да треба да воде
више рачуна о чистоћи тог
насеља и да дају позитиван
пример.

Према његовим речима,
иако радници „Хигијене” редовно одржавају тај део нашег града и односе ђубре, несавесни грађани га поново
бацају чим они оду, због чега
брзо настају мини-депоније.
– Желимо да покренемо
свест грађана у позитивном
смислу. Ако би се сви укључили и дали мали допринос,
наш град би био много чистији, много лепши, бољи и
много здравији – рекао је
Николић.

ПИСМО ЧИТАОЦА

Надлежни нису
испунили обећање
Желим да реагујем на текст
„Станари Улице Милке
Марковић добијају паркинге”, који је објављен у „Панчевцу” од 10. септембра.
Ми који станујемо на непарној страни те улице (од
броја 1 до броја 23) током
њене реконструкције 2013.
године потписали смо петицију са захтевом да се паралелно с коловозом испред
наших кућа направе паркинзи и упутили смо је Дирекцији за изградњу и уређење града.

Одговорено нам је да смо
закаснили. Уместо паркинга
које смо затражили, добили
смо четири пешачка прелаза, једног „лежећег полицајца”, дванаест стубова са саобраћајним знацима, аутобуско стајалиште и улично
осветљење које је постављено на зеленом појасу, испресецаном с петнаест широких асфалтираних и бетонираних прилаза кућама.
Тек да се зна!
Вера Ранц
Улица Милке Марковић

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Резервисали стан у
„Београду на води”!
У прошлом броју нашег листа питали смо вас због чега
(не) треба бележити свакодневицу. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Уништи дневник” Кери Смит за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Толико нам је ’лепа’ свакодневица да је не треба бележити, него је треба што
пре заборавити.” 060/6672...
„Свакодневицу не треба
бележити јер смо у суботу
резервисали трособан стан
у једној од две куле ’Београда на води’, а то не мора
баш
свако
да
зна.”
064/9694...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на
питање шта је данас табу тема у нашем друштву. Они
ће освојити по један примерак Неџмине књиге „Ћилибар и свила”.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„Табу тема је да смо у возу
који нас убрзано вози у ране
шездесете...” 063/7258...
„Данас су у нашем друштву табу теме за мене –
радно време и плата мог супруга.” 062/8183...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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САОПШТЕЊЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

ПОВОДОМ ЈЕДНОГ СУЂЕЊА У ОСНОВНОМ СУДУ

Држао арсенал
оружја у кући

ИМАМО ЛИ ПРАВО НА САМООДБРАНУ?

Полицијска управа Панчево
је саопштила да су припадници вршачке полиције 1.
октобра у том граду приликом претреса једне продавнице и приватне куће пронашли већу количину оружја, муниције и делове полицијске опреме чије држање
није дозвољено по закону.
Они су том приликом открили 11 разних пушака,
четири пиштоља, два револвера, по једну ручну бомбу
и тромблонску мину, панцир, фантомке, борбене прслуке и делове униформе,
већу количину муниције
разног калибра, око 200 мобилних телефона, као и два
путничка моторна возила
високе класе и више разних
регистарских таблица.
Због тога је ухапшена једна особа, којој је одређен
дводневни притвор. Она је
осумњичена за кривична

дела недозвољена производња, држање, ношење и
промет оружја и експлозивних материја и неовлашћено бављење одређеном де-

латношћу. По истеку притвора осумњичени ће уз
кривичну пријаву бити приведен надлежном тужилаштву.

Самоубиство на
Стрелишту

шњи младић је скочио са
седмог спрата зграде у Кикиндској улици. Он је том
приликом тешко повређен,
због чега је у критичном
стању хитно пребачен у београдски Ургентни центар.

IN MEMORIAM

Драган
Гачић
(1965-2015)
У недељу, 4. октобра, у
Панчеву је преминуо Драган Гачић, дугогодишњи
приватни предузетник и
власник штампарије „Графос интернационал”, велики човек који је помогао многима у невољи, не
очекујући за то никакву
противуслугу. Они који су
га волели и поштовали,
памтиће га и као заљубљеника у спорт и фудбалски
клуб „Партизан” и као човека бесконачно приврженог породици.
Име његове штампарије налази се на многобројним монографијама панчевачких фирми и јавних
предузећа, а на листи
оних које је донирао јесу
школе, деца у вртићима,
црква, спортски клубови,
уметници, војска и многи
други.
Иако је постигао бројне
успехе у свом послу, на
првом месту му је увек
била породица. Како је
говорио
пријатељима,
дом, супруга и деца били
су му оаза у којој је обнављао снагу за наредне
идеје. Због његове креативности увек их је било у
изобиљу.

одговара само за кривично
дело тешка крађа у покушају.
Одлука панчевачког правосуђа да се Лакетићу суди јер је
прекршио законске одредбе
Кривичног закона у којима пише да одбрана мора бити сразмерна нападу није нешто што
се практикује само у Панчеву.
Пред београдске судије би почетком новембра требало да
стане Сашко Богески, младић
који је у мају 2013. убио провалника који је ноћу ушао кроз
прозор у његов стан у Жаркову.
Иако је он у изјавама које је
дао полицији и судијама рекао
да се уплашио да би провалник
могао да нападне његову жену

Рањени преступник
се терети само за
кривично дело тешка
крађа у покушају

У ПОНЕДЕЉАК УЈУТРУ

У Улици Милутина Бојића
на Стрелишту у понедељак,
5. октобра, у раним јутарњим часовима, пронађен је
леш млађег мушкарца на
тротоару. На основу повреда које је имао у почетку,
није било могуће одмах закључити како је страдао, па
је зато обављена обдукција.
Након провера је утврђено да је реч о В. Н., рођеном
1974. године, а резултати
обдукције су показали да је
он извршио самоубиство
скоком с једне од оближњих
зграда на месту на коме је
пронађен.
Подсећамо, ово је за
кратко време друго самоубиство у нашем граду. Крајем августа осамнаестогоди-

Панчевцу Милку
Лакетићу се суди за
два кривична дела,
јер је пуцао у
провалника који му
је ноћу кроз прозор
ушао у кућу

Највећи ослонац у животу му је била супруга Тања,
јер су њих двоје били брачни другови, али и пословни
сарадници. Њихово пријатељство и љубав која је трајала 31 годину крунисани
су рођењем сина Саве. Он
је био највећи смисао и
највећа радост Драгановог
живота. Ако се за неког може рећи да је био диван
отац, пожртвован и посвећен свом детету, онда је то
свакако био Драган, јер је
гледао да пружи сину све
што он није имао док је био
његових година.
Драган је од најранијег
детињства био велики навијач „Партизана”. Редовно је одлазио на кошаркашке и фудбалске утакмице
тог клуба, а радни и животни простор су му били
украшени знамењима београдских „црно-белих”.
Иронијом судбине није дочекао прославу 70-годишњице тог клуба, а ни синовљев 17. рођендан.

Ако на Западу неко уђе на туђ
приватан посед, власник има
право да пуца на уљеза и за то
неће бити кажњен. Нажалост,
код нас је потпуно другачије.
То је осетио наш 82-годишњи
суграђанин Милко Лакетић,
коме се суди у Основном суду
зато што је пуцајући из пиштоља тешко ранио 25-годишњег провалника који му је у
децембру прошле године кроз
прозор ушао у кућу.
Након тога Лакетић је
ухапшен јер пуцао из пиштоља за који није имао дозволу.
Није му помогло то што је полицији рекао да је тако реаговао због тога што се уплашио
да је младић којег је ранио
дошао да га опљачка.
Лакетић је провалника погодио у груди, а екипа Хитне помоћи која је интервенисала затекла је младића како лежи на
стомаку у локви крви. Пошто му
је указана помоћ у Општој болници у нашем граду, хитно је
пребачен на Одељење интензивне неге Друге хируршке клинике у Београду. Тамо се испоставило да није животно угрожен.
Наш саговорник који је добро обавештен о овом случају

Нашем суграђанину прети казна иако је био нападнут
изјавио је да је младић у кога
је Лакетић пуцао прво дуго
куцао на врата његове куће, а
да је онда, када је видео да се
нико не јавља, обио браву и
ушао у двориште, а потом и
кроз прозор.
– После тога је пришао кревету на коме је Лакетић спавао,
ухватио га јако рукама за груди
и викнуо: „Зашто ти не отвараш?!” Лакетић је тада, у страху за свој живот, узео пиштољ,
пуцао у провалника и погодио
га. Ако постоји школски пример нужне одбране, онда је то
овај догађај. Поставља се питање кога би требало суд да шти-

ти у овом случају: провалника
од нападнутог или све нас од
провалника ако се усуде да
нам ноћу уђу у кућу? Лакетић
ће, по свему судећи, одговарати због поседовања оружја за
које није имао дозволу, али он
није ушао с пиштољем у провалникову кућу, већ је провалник био на туђем поседу – изјавио је наш саговорник.
Нажалост, оптужница која
је подигнута против Лакетића
терети га за неовлашћено држање и коришћење оружја и
за наношење тешких телесних повреда. Суди се и провалнику који је рањен , али он

Поставља се питање
кога би требало суд
да штити у овом
случају: провалника од
нападнутог или све
нас од провалника
ако се усуде да нам
ноћу уђу у кућу?
и мало дете, који су спавали у
суседној соби, скоро пола године је провео у затвору. Није помогло ни то што је неколико
стотина хиљада људи на „Фејсбуку” потписало петицију којом се захтевало да он буде пуштен на слободу јер је реаговао
у самоодбрани. Као неопростив
грех му је приписано то што је
убо провалника ножем када га
је он напао шрафцигером.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ ОСУДИО ИЗВЕШТАВАЊЕ „ХЕПИ” ТЕЛЕВИЗИЈЕ

Напад на људска права
Привредни суд у Панчеву саопштио је 7. октобра да је београдска телевизија „Хепи”
грубо и директно прекршила
основна људска права, Закон о
јавном информисању и уставне претпоставке о независности судства тиме што је јавно
у свом програму у неколико
наврата оптужила председницу тог суда Сперанцу Јанчић
да спроводи криминалне радње заједно са супругом.
„Најоштрије протестујемо
због таквог поступка телевизије ’Хепи’, која има националну фреквенцију. Сматрамо
да је то директан напад на све
носиоце правосудних функција, на колегиницу и на њену
породицу. Према одредбама
члана 73 Закона о јавном информисању, а у циљу заштите
људског достојанства, независности, угледа и непристрасности суда или другог органа, нико се не сме у медијима
означити учиниоцем кривичног дела односно прогласити

унапред кривим или одговорним пре правоснажности судске пресуде. Паушално и неаргументовано оптуживање
председнице Привредног суда
у програму телевизије ’Хепи’
представља грубо и директно
кршење основних људских

права и претпоставке невиности, зато што се против председнице Привредног суда не
води ниједан кривични, прекршајни, дисциплински или
неки други поступак”, пише,
између осталог, у саопштењу
Привредног суда.

У њему се наводи и како нема сумње да су напади телевизије „Хепи” на председницу
Привредног суда мотивисани
незадовољством због одлуке
коју је донела као главни судија у једном судском спору.
Међутим, да за такав поступак
београдске телевизије нема
ни најмање основа види се и
из тога што је ту одлуку председнице Привредног суда потврдила највиша судска инстанца – Апелациони суд!
„То намеће неколико питања: да ли судије приликом доношења одлука треба да се руководе интересима странака у
поступку или словом закона?
Да ли пре него што почне суђење судија треба да се распита
колико је која страна моћна у
поступку и да само о томе води
рачуна како не би био изложен
шиканирању, вређању и малтретирању? Треба ли наше правосуђе да иде у том правцу?”,
пише такође у саопштењу Привредног суда у Панчеву.

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У ЦЕНТРУ ГРАДА

Филмска јурњава полиције и лопова
У Панчеву се 4. октобра пре
подне у центру града десила
готово филмска потера, у којој
су лакше повређена два лица.
Како „Панчевац” незванично сазнаје, особа која је, наводно, неколико дана пре тога
украла аутомобил марке
BMW, запутила се око 11 сати
тим возилом у правцу Београда и наишла је на патролу полиције, која је покушала да је
заустави ради редовне контроле.
Сасвим неочекивано, возач
се дао у бег, а полиција је му-

њевито кренула за њим. Потера
није дуго трајала. На углу Кеја
Радоја Дакића и Улице др Светислава Касапиновића возач је
кренуо у рикверц и ударио у
зид куће. Том приликом је закачио једног полицајца и повредио га, а при судару је и сам
возач задобио лакше повреде.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

11

СЕЛО

Четвртак, 8. октобар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОТЕКЛИХ ДАНА ВОДА У НОВОМ СЕЛУ НЕУПОТРЕБЉИВА

КРИВЕ КОЛИФОРМНЕ БАКТЕРИЈЕ
Било угрожено
осамдесетак
домаћинстава
у две улице
Цистерна
премештана с
локације на локацију
Протеклих дана је у делу Новог Села (улице ЈНА и 27.
марта), одлуком градског
Штаба за ванредне ситуације,
због установљене бактериолошке неисправности, обустављено коришћење пијаће
воде.
Због тога је осамдесетак домаћинстава било принуђено
да се водом снабдева из цистерне.
Успела интервенција
Ево како је изгледала хронологија новосељанског проблема када су у води откривене
колиформне бактерије, које
изузев лакших цревних обољења не би требало да представљају већу опасност по
људско здравље.
Недељко Ерак, директор
ЈКП-а БНС, предузећа које
управља сеоским водоводом,
наводи да је у четвртак, 1. октобра, од Завода за јавно здравље „Поморавље” из Ћуприје,
овлашћеном да ради анализе
пијаће воде на подручју места,
добио информацију према којој су 25. септембра на две од
шест обрађених локација бактериолошки налази били позитивни. Радило се о домаћинствима Анђелка Матаруге
(Улица ЈНА) и Вељка Митровића (Улица 27. марта).
– У исти мах предузели смо
све неопходне мере. Најпре
смо приступили интензивном
испирању мреже и након што
смо проверили хлоринаторе,
обавестили смо сервисере да
хитно интервенишу, као и За-

Драгоцене течности ипак није мањкало
вод за јавно здравље „Поморавље”, да у складу са законом у
најбржем року обави допунско узорковање на предвиђеним локацијама. Наредног
дана је покрајински санитарни инспектор Елеонора Хигл
наложила обуставу употребе
воде за пиће и санитарну употребу у две поменуте улице, а
у складу с тим, уручени су
нам записници и решења о
поступању – наводи Ерак.
Обавештење о томе је у року од сат времена прослеђено
сваком домаћинству у улицама ЈНА и 27. марта.
– Потом смо известили
градски Штаб за ванредне ситуације, преко којег је обезбеђена цистерна с пијаћом водом. Она је у предвечерњим
сатима у петак, 2. октобра, постављена на првој од две угрожене локације у Улици ЈНА,
што је потрајало све до истека
забране – нешто после поднева у уторак, 6. октобра. Цистерна је тих дана на свака
два сата премештана с једне
на другу локацију. Паралелно

с тим вршили смо интензивно
даноноћно испирање целокупне мреже – истиче директор ЈКП-а БНС.
Нормализација
Кончано је у уторак, 6. октобра, у поподневним сатима
утврђено да су микробиолошки параметри узорака воде у

складу с Правилником о хигијенској исправности воде за
пиће. О томе је одмах обавештен санитарни инспектор
који је одобрио наставак водоснабдевања, као и да се о
томе обавесте грађани.
Наредног дана је ЈКП БНС
и у електронској форми добио
извештаје о испитивању воде
за три ванредна узорковања с
две угрожене локације, а санитарни инспектор им је уручио записник о инспекцијском надзору у којем је констатовано да су предузете све
предвиђене мере и да је снабдевање водом нормализовано
у свим деловима насеља.
– Морам да напоменем да
нам се први пут у последње
четири године јавио овај проблем. Вода са свих бунара
контролише се двапут месечно, и то са свих изворишта од
којих су три концентрисана у
центру, док су преостала три у
горњем делу села. То је укупно осам узорковања у месецу,
а у исто време узима се још
четири узорка с мреже и по
два из домаћинства или из
школе – напомиње Ерак.

НЕДОСТАТАК ХЛОРА
Узроци проблема могу се тражити у томе што се хлоринатори на извориштима подешавају тако да ниво хлора на мрежи у непосредној близини буде 0,5 милиграма по литру.
– У таквој ситуацији много је притужби грађана настањених у непосредној близини изворишта, с обзиром на то да
је хлор на горњој граници, па он утиче на мирис и укус воде. С друге стране, натријумхипохлорит се разграђује у води и на периферним деловима насеља и увек се налази на
доњој граници или га чак једва има у траговима. Уз то, на
самом изворишту уочава се низ примеса хемијског састава
у виду вишка мангана и гвожђа, па притисак гомила те нечистоће на периферне делове мреже. Због свега наведеног
постоји већа вероватноћа да се на рубним деловима насеља појаве бактерије. Једино какво-такво решење је да се
тамо што чешће обавља дохлоризација – закључује Ерак.

УЈЕДИЊЕЊЕ ДВЕЈУ ОРГАНИЗАЦИЈА

Глогоњски пензионери одсад заједно
Недавно је, након много година одвојеног деловања, дошло
до спајања двеју организација
Глогоњаца који су окончали
свој радни век.
Удружење пензионера и Савез инвалида рада тог места
убудуће ће заједнички штитити интересе најстаријих становника тог места. На ујединитељској скупштини, којој је
присуствовало преко шездесет чланова, једногласним одлукама је постављено ново јединствено руководство. Тако
је председник Срећан Крстић
досад предводио Удружење
пензионера Глогоња, док су
његов заменик (Петар Бојковић) и секретар (Жарко Стошевски) били у Савезу инвалида рада, а по истом моделу
су изабрани и чланови Управног и Надзорног одбора.
Један од горућих проблема
и камен спотицања било је стање једне од две просторије у
згради Месне заједнице које су
дате на коришћење поменутим

организацијама. Док је Удружење пензионера Глогоња једну повремено издавало за разне прославе, Савез инвалида
рада је у својој држало бифе.
Дуго је то било место у којем су
старији суграђани проводили
време уз чај, кафу, карте, шах,
домине... Међутим, врата локала су у последња два месеца
била закључана, па су пензионери били принуђени да се
окупљају у парку и по неким не
баш прикладним местима.

– Kафана је нагомилала велике дугове према добављачима, као и неплаћене комуналне услуге. Само рачуни за
струју и воду износили су
27.000, односно 12.000 динара. Уз велике напоре, ипак
сам то некако успео да регулишем. Место се више неће
звати бифе, већ Клуб пензионера и будући да смо непрофитабилна организација, цене пића биће симболичне –
навео је Крстић.

Локал је поново отворен
пре недељу дана, а Управни
одбор новог јединственог
удружења одлучио је да кафа,
чај и сокови коштају по 30 динара, док ће само особе с плаћеном годишњом чланарином
од 250 динара моћи да конзумирају пиво по цени од 55 динара. Статут омогућава да је
за двоструко већу суму поседују и сви заинтересовани старији од четрнаест година.
– Одлучили смо да не дозволимо пушење у главној сали,
посебно зато што смо претходно ми, чланови Управног одбора, уложили велику енергију и
сопствена средства у кречење
те просторије од педесет квадрата. У плану су и дружења уз
музику с пензионерима из
околних места, а од фебруара
ћемо за своје чланове у понуди
имати и огрев који ће моћи да
плате под најповољнијим условима и у више месечних рата –
најављује председник уједињених глогоњских пензионера.

УЛАГАЊА У КАЧАРЕВАЧКУ ШКОЛУ

Стижу рачунари и пројектор
Качаревачка Основна школа
„Жарко Зрењанин” имала је у
протеклом периоду неколико
важних инвестиција. Последња је остварена пре неколико
дана, када је набављена рачунарска опрема.
Према речима директорке Слободанке Ђукић, тај
пројекат је финансиран новцем добијеним на конкурсу

Покрајинског секретаријата
за образовање, прописе,
управу и националне мањине.
– Одобрено нам је 217.390
динара за набавку видео-пројектора и пет рачунара, који
ће бити распоређени по учионицама нижих разреда. Реч је
о једанаест одељења, која наставу похађају у две смене, а

уз поменуту опрему она ће им
бити знатно олакшана – навела је директорка качаревачке
школе.
У току летњег распуста урађено је још неколико ствари.
Замењена је столарија у већем
делу старе и нове школске
зграде, за шта је из градског
буџета добијено 2.086.000 динара. Преостало је још да се у

догледно време то уради и у
ходнику.
Уређивано је двориште, за
шта је Месна заједница поклонила плочице. Школа је из
сопственог фонда за одржавање објеката, као и од новца из
буџета Савета родитеља, финансирала радове на поплочавању и бетонирању, чији се наставак очекује следеће године.

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Месна
заједница покушава да до
краја године омогући асфалтирање паркинга испред цркве. Ускоро треба да
почну радови на завршетку
ограде на православном
гробљу. Људи ангажовани
преко јавних радова припремају простор на којем
ће бити постављена аутобуска стајалишта.
Банатско Ново Село: На две
локације у селу пијаћа вода
није била бактериолошки
исправна у периоду између
2. и 6. октобра. Свечани
концерт оркестра Националног савета Румуна Војводине одржан је у недељу, 4.
октобра, у Хали спортова,
када су наступили и вокални и инструментални солисти, а дириговао је Роман
Бугару. Ликовна колонија за
децу под називом „Обојени
свет” приређена је у уторак,
6. октобра, у Дому културе.
Долово: Промоција часописа „Видело” одржана је у
четвртак, 1. октобра, у Дому
културе. Наредног дана је
изведена дечја представа
под називом „Залеђено краљевство”. Удружење бораца
из свих ратова одржало је у
суботу, 3. октобра, комеморативну седницу поводом
Дана ослобођења села.
Глогоњ: Месна заједница
мораће да понови јавну набавку за изградњу паркинга
испред школе, будући да је
стигла само једна понуда, и

то изнад пројектоване вредности. У току је реконструкција водоводне мреже у
Улици ЈНА, односно постављање нових PVC цеви.
Омладинска организација

је у суботу, 3. октобра, организовала турнир у баскету
под називом „Три на три”.
Почео је да ради Клуб пензионера.
Иваново: У организацији
МКУД-а „Боназ Шандор” у
недељу, 4. октобра, одржана
је редовна чајанка. Посредством јавних радова у Дому
културе ће од наредне недеље три радника бити ангажована на одржавању објекта.
Удружење банатских Бугара
ће следећег викенда одржати
састанак у склопу припрема
за изборну скупштину.
Јабука: Трају радови на уређењу пијаце, а вишак земље
се користи за израду будућег паркинга на оближњем
тамишком излетишту. У
плану је да фудбалски помоћни терен буде осветљен
рефлекторима из хале. Служба „Зоохигијене” је у уторак, 6. октобра, ухватила
пет паса луталица.
Качарево: Школа је преко
конкурса Владе Војводине
добила пет рачунара и пројектор. Дом културе је у
среду, 7. октобра, за педесетак ученика организовао
бесплатан превоз и улаз на
представу „Госпођа министарка”, која је одржана у
дворани „Аполо”.
Омољица: Дом културе ће у
сарадњи с Месном заједницом у петак, 9. октобра, у 11
сати, за школску децу организовати монодраму под називом „Шта ћу бити кад порастем”, коју ће извести глумац Микица Петронијевић.
Старчево: ЈП Дирекција за
изградњу и уређење Панчева
је са извођачем потписала
уговор о реконструкцији улица Николе Тесле и Вршачке,
као и о асфалтирању Ритске
улице, а радови ускоро треба
да почну. ЈКП „Старчевац”
апелује на грађане да у канализационе одводе не убацују
остатке тканине и сличних
предмета, будући да то узрокује кварове у систему.

НА УЛАЗУ У СТАРЧЕВО

„Неолитска” табла

Пре извесног времена на
улазу у Старчево постављена је табла са обавештењем
да је у непосредној близини
археолошко налазиште из
доба неолита.
Заслуге за то припадају
панчевачком Заводу за заштиту споменика културе,
који у сарадњи с румунским
партнером – универзитетом
из Решица и под покровитељством Владе ?Републике
Србије реализује пројекат
означавања важних културноисторијских тачака на територији Панчева.
На поменутој табли је
приказано место на којем
се пре око 8.200 година
налазила насеобина. На
том локалитету су пронађени вредни предмети,

односно експонати достојни тога да се цела епоха назове старчевачком културом. Последњих година
група визионара је осмислила и археолошко-туристички парк, чији је пројекат недавно урађен.
Пре неколико година на
локалитету „Старчево–Град”
обављена су сондажна ископавања, када је сасвим случајно пронађен скелет из доба неолита, чија се фотографија такође нашла на табли.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА

Културни телекс
Књижевност
Четвртак, 8. октобар, 19.30, Градска библиотека: разговор
о књизи „Двор кнеза Александра Карађорђевића” Небојше
Јовановића.
Уторак, 13. октобар, 19.30, Градска библиотека: промоција романа Олгице Маринковић „Јелена” (истинита прича о
голготи једне храбре банатске жене у вихору Другог светског рата).

Представе
Уторак, 13. октобар, 19 сати, дворана Културног центра:
представа „Вирус или кијавица?” по тексту и у режији Мирославе Кућанчанин.
Среда, 14. октобар, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Бела кафа” Александра Поповића, у извођењу
Народног позоришта из Београда.

ФЕСТИВАЛ „НОВА”
Четвртак, 8. октобар, 20 сати, Галерија Бате Михаиловића: изложба „Двадесет лаких комада – избор из италијанских стрипова инспирисаних музиком”; приредио: Андреа
Плаци.
Четвртак, 8. октобар, 21 сат, Галерија Бате Михаиловића:
музичко-визуелни перформанс „А. Кланг”.
Петак, 9. октобар, 20 сати, дворана „Аполо”: концерт састава Јуџин Чедборн & Шредер дуо (САД, Немачка).
Петак, 9. октобар, 22 сата, дворана „Аполо”: концерт мађарског бенда „12з”.
Субота, 10. октобар, 20 сати, сцена Културног центра: соло перформанс Ане Софреновић „The Landscape of Voice”.
Субота, 10. октобар, 22 сата, сцена Културног центра: наступају Братко Бибич & The Madleys Trio (Словенија).

СТАРТУЈЕ ФЕСТИВАЛ НОВЕ И АВАНГАРДНЕ УМЕТНОСТИ

ОБНОВИТЕ СЕ: НЕ ПРОПУСТИТЕ „НОВУ”
Андреа Плаци
представља избор
италијанских стрипова
Викенд са Аном
Софреновић,
Јуџином Чедборном,
Братком Бибичем...
У оквиру првог Фестивала
авангардне и нове уметности
„Нова”, у четвртак, 8. октобра,
у 20 сати, у Галерији Бате Михаиловића биће отворена изложба под називом „Двадесет
лаких комада – избор италијанских стрипова инспирисаних музиком“, коју је приредио италијански публициста
Андреа Плаци, на позив Саше
Ракезића и захваљујући подршци Италијанског института
за културу из Београда. Та селекција од двадесетак стрипова показује да су најпознатији
италијански стрип-мајстори
током својих плодних каријера инспирацију тражили и у
музици. Реч је о веома значајној изложби која на најбољи
могући начин приказује историју италијанске стрип-сцене.
Према речима Саше Ракезића, најпознатијег панчевачког стрип-аутора, ова поставка се бави сложеним односима између музике и стрипа.

ДЕЧЈА НЕДЕЉА
Четвртак, 8. октобар, 10 сати, сцена „Саша Божовић” у
ОШ „Братство и јединство” Панчево: позоришне радионице за децу „Да трема не прави проблема”.
Четвртак, 8. октобар, 18 сати, Дечје одељење Градске библиотеке: „Читам ти причу” с Мимом Гаврилов.
Петак, 9. октобар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „А сад спавањац” ученика трећег разреда
школе „Јован Јовановић Змај”.
Петак, 9. октобар, 18 сати, Народни музеј: концерт дечјег
хора „Вокал тин”.
Субота, 10. октобар, 13 сати, Изабински простор КЦП-а:
јавни час „Малог драмског клуба” с Бојаном Жировићем и
Ирином Гилић Жировић.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Илузиониста”
Алис Лаплант
Доктор Џон Тејлор, чувени
пластични хирург и угледан породични човек, пронађен је мртав у хотелској
соби. Све указује на то да
се ради о убиству, а истрага полако разоткрива шта
се заправо налази испод
савршене фасаде његовог
живота. Када се на сахрани појаве три жене – Дебора, прорачуната домаћица
из високог друштва, Ем
Џеј, рачуновођа слободног
духа, и Хелен, амбициозни
онколог, од којих свака себе назива његовом супругом, постаће јасно да је
доктор Тејлор имао штошта да крије.
Док млада детективка
Саманта Адамс покушава
да одмрси нити брижљиво
изграђене мреже лажи која
обавија живот Џона Тејлора, схватиће да нико није
сасвим невин. Свака од ње-

Четвртак, 8. октобар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Битер Шредер и Јуџин Чедборн
„У Италији, у којој постоји
дуга и снажна традиција стварања ’приче у сликама’, музика
је инспирисала бројне стрипауторе. Одабирући неке од примера понесености музиком или
музичким извођачима у италијанском стрипу, Андреа Плаци
је избунарио многе занимљиве
примере из прошлости и садашњости”, сматра Ракезић.
Андреа Плаци је преводилац, есејиста и издавач, од
1977. активан на пољу стрипа,
а од 1989. бави се и њиховим
превођењем и међународном
дистрибуцијом.
„Овај сажети избор, који покрива период од најстаријих до
најновијих стрипова што Ита-

ОБЈАВЉЕНЕ „ПРИЧЕ О ЛАЛИ” СТЕВАНА ЗЕБИЋА

Како је Лала нахранио гладне
Када је Горан Траиловић за
„Књижевну топографију Панчева” одредницу о Стевану Зебићу
завршио речима да је у рукопису остао други део његове књиге
„Доживљаји и досетке Лале из
Баранде”, није ни слутио да ће
четрнаест година касније она
бити кључна да се „Приче о Лали” сада нађу пред читаоцима.
Томе је много допринео Немања Вујић, који је уочио ту реченицу, али и потомци Стевана
Зебића, који су сачували Стеванов рукопис и помогли његово
објављивање. Књигу је илустровао Никола Драгаш, а изложба
његових илустрација инспирисаних „Причама о Лали” отворена је у Историјском архиву у
петак, 2. октобра, када је одржана и промоција те књиге.
Како је рекао Горан Траиловић, у време када је припре-

мао прилоге за „Књижевну топографију Панчева”, више људи из света књижевности му је
скренуло пажњу на Стевана
Зебића, као изузетног и важног аутора из нашег града.
– Приче и кратки записи Стевана Зебића су веома занимљиви и лако се читају. Карактерише их лепота приповедања и

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ НИКОЛЕ ЛОРЕНЦИНА

Џејмс Џојс и филм

гових супруга има сопствене тајне и способна је за
освету, а Самантина посвећеност случају почеће да
се претвара у опсесију која
прети да и њу увуче у зачарани круг.

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 14. октобра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Чиме сте опседнути?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Илузиониста” Алис Лаплант. Имена
добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”,
а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

лија има да понуди, настоји да
пружи суштински, а надамо се
и занимљив увид у сложен однос двеју уметности. Представљамо вам радове мајстора какви су Хуго Прат, Танино Либераторе, Иво Милацо и Ђузепе Палумбо, као и узорке продукција истакнутих и светски
познатих кућа као што су ’Бонели’ и ’Дизни’, као и делове
мање очигледних, каткад опскурних, често маргиналних,
али увек виталних светова алтернативног стрипа и музике”,
објашњава Андреа Плаци.
У наставку програма, од 21
сат, посетиоци ће бити у прилици да испрате музичко-визуелни перформанс младог пан-

чевачког састава „А. Кланг”
Саве и Николе Маринковића.
То је експериментални дуо. Сава је један од најталентованијих панчевачких музичара, на
матичној сцени познат као гитариста, продуцент и композитор амбијенталне музике, с
примесама електронских битова и интервенцијама с гитарским ефектима.
Током трајања фестивала
„Нова”, од 8. до 10. октобра,
публика ће моћи да испрати
неколико занимљивих концерата. У петак, 9. октобра, биће
приређен разговор с Братком
Бибичем у Центру за културну деконтаминацију у Београду, као и концерти Јуџина
Чедборна од 20 сати и „12з”
од 22 сата у „Аполу”. У суботу,
10. октобра, Ана Софреновић
ће на сцени Културног центра
извести соло перформанс (20
сати), након чега ће на истом
месту уследити (у 22 сата)
концерт Братка Бибича.
„Нова” се реализује под покровитељством Града Панчева, Италијанског института за
културу из Београда, Амбасаде Републике Словеније и Колегијума Хунгарикума, а уз
подршку „Вајферт пива” компаније „Heineken Srbija”. Организатор фестивала је Удружење за промоцију културе и
уметности „КомуникАрт”.

На промоцији књиге „Џејмс
Џојс и филм” Николе Лоренцина, која је одржана у четвртак, 1. октобра, у пуној читаоници Градске библиотеке, о начинима на који се литература
може преточити у
филм говорили су
филмски и позоришни редитељ Боро
Драшковић, филмски критичар Мирољуб Стојановић и аутор. Како се том приликом могло чути, у
тој књизи, која се не
односи само на
филм, већ је битна и
за теорију књижевности, Лоренцин бележи да је Џојс отворио
први биоскоп у Ирској („Кинематограф Волта”), што доказује везу између Џојса и филма.
– Ова књига је, у ствари,
једна мапа просветљења, кроз
коју ћете на крају схватити и
књигу, и писца, и све што нас
окружује. Компликован и
необичан свет, оно што нам се
дешава, све што видимо и чу-

јемо, забележено је у овој
књизи. Семјуел Бекет, Џојсов
ученик и пријатељ, направио
је свој једини филм из једне
реченице – мисли ирског филозофа Берклија: „Бити значи
видети”. То Бекетово остварење директно се везује за
суштину и Џојса и
филма: оно невидљиво, оно што је у
глави, постаје оно
што је напољу –
рекао је Боро Драшковић.
Никола Лоренцин, критичар, педагог, филмски и
ТВ редитељ, написао је и режирао
„Тешку ноћ”, „Дуд”, „Животни
напон”, затим режирао је
„Равногорску читанку”, „Време телевизије”, „Двојника из
Кнез Михаилове”...
Промоција књиге је приређена у организацији „ПанАрта”, Градске библиотеке и
Филмског центра Србије.
Ј. К.

трајна актуелност, без обзира на
то што су настали 1965. године
– рекао је Горан Траиловић.
Сличну оцену је дао и рецензент књиге Милош Николић, који је истакао да неупућени одмах помисле да је реч
о вицевима о Лали из Баната,
док се у овом случају ради о
наоко лаким и шаљивим причама, записима и успоменама, а то је у ствари литература
из које се пробија и једно
озбиљно питање: зашто овај
свет није бољи?
Окупљене је поздравила једна од унука Стевана Зебића,
која је казала да је овим чином

породични аманет испуњен и
сан остварен и захвалила свима који су у томе учествовали.
Према речима илустратора
Николе Драгаша, пре но што
се сусрео с рукописом „Прича
о Лали”, он није много знао о
делу Стевана Зебића. Испоставило се, како је казао, да су
његове приче проткане искуством и лепим књижевним
стилом. Зебићев Лала је лукав
и домишљат, али је врло често
и он тај који је насамарен, често због сопствене доброте и
наивности.
Књига је објављена у издању
Историјског архива у Панчеву.

КОНКУРС ЗА УМЕТНИКЕ

Припреме за
Панчевачки салон
Галерија савремене уметности Културног центра Панчева у новембру 2015. године
приредиће 45. Панчевачки салон уметности, на којем ће
бити представљени радови из
свих области (видео, скулптура, графика, цртеж, слика, керамика, фотографија...).
Слике треба да буду галеријског формата, опремљене,
настале после 2013. године.
Уметнички савет Галерије позива заинтересоване уметнике

да пошаљу фотографију рада
којим конкуришу за Салон,
податке о раду (назив, година,
техника и димензије) и кратку биографију. Право учешћа
имају сви професионални
уметници с територије града
Панчева.
Конкурсну документацију
треба доставити на имејл
адресу: panart@panet.rs, с назнаком „за Салон Панчева”, а
резултати ће бити познати до
26. октобра.

У ИЗВОЂЕЊУ ПОЗОРИШТА „ПРОЗОР”

Вирус или кијавица?
У дворани Културног центра у
уторак, 13. октобра, у 19 сати,
биће одиграна комедија „Вирус
или кијавица?” по тексту и у
режији Мирославе Кућанчанин. Реч је о представи коју изводи аматерско позориште
„Прозор”, при Удружењу за
унапређење менталног здравља
„Душевна оаза” из Вршца, с циљем спречавања стигме, ресоцијализације особа с проблемима менталног здравља и побољшања квалитета њиховог

живота кроз терапију „комедија уместо лека”. Ово позориште
је досад, током осам година постојања, наступало у Вршцу,
Новом Саду, Зрењанину, Београду и другим местима.
Улаз на овај догађај је бесплатан.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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Четвртак, 8. октобар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ОСВРТ НА ДВЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КНИЋАНИН БЕЗ КОСАНИЋА
И ПЛАТО БЕЗ „ДВЕ ЖЕНЕ”

„Крвава жетва”
Дешијелa Хеметa

Градоначелникова
иницијатива за
подизање споменика
Книћанину

С ликом неименованог оперативца Континенталне детективске агенције, којег је
аутор годинама развијао у
својим претходним кратким
причама, Хемет је створио
прототип за сваког интелигентног, циничног и бескомпромисног детектива.
Оперативац долази у
град на западу Америке,
где се води жестока борба
између
радника
који
штрајкују и плаћеника који саботирају штрајк. Готово сви у том граду, од адвоката и полицајаца до пропалица и оних најсиромашнијих, корумпирани су и
лажу. Неугледан и често
припит Хеметов детектив
не би се могао назвати особом за пример. Без обзира

Ко је (све) почетком
1849. ослобађао
Панчево?
Куда с делом
Саве Сандића?
На седници Комисије за подизање споменика и одређивање назива улица и тргова
која је одржана 24. септембра,
поред пет тачака дневног реда, нашла се и иницијатива за
постављање споменика војводи Стевану Петровићу Книћанину. Њу је потписао градоначелник Саша Павлов, који у
образложењу наводи да је тргу испред Градске управе потребна „доминанта која би
простор испунила смислом”,
чиме би се омогућило да се
градска власт на артикулисан
начин обрати суграђанима. У
том тексту се такође наводи
да је војвода Книћанин „светионик који нас учи куда да
пловимо када таласи хоће да
нас потопе”, те да је „чињеница да данас говоримо својим
матерњим језиком, да пишемо ћириличним писмом, везана (је) за име Стевана Петровића – Книћанина” (?!).
Значај Книћанина у историји овог града је несумњив. Међутим, када смо већ код светионика, треба рећи да је градоначелник Павлов заборавио
на други „светионик”, који се,
раме уз раме, борио крај Книћанина, изузетно много допринео у ослобођењу Панчева
у јануару 1849. године и због
својих заслуга 1852. године
био проглашен почасним грађанином Панчева (том приликом је одбио новчану награду
за своје дело). Реч је, наравно,

Заклоњене, заборављене, мирне...
о Адаму Косанићу, чији је животопис (у преводу Бојане
Цветановић с немачког), заједно с биографијом из пера
др Борислава Јанкулова, пре
две године објавио Историјски
архив у Панчеву.
Историчарка др Ивана Спасовић, која је радила у панчевачком архиву, а данас је у Архиву САНУ, каже да се иницијативом за подизање споменика Книћанину наноси неправда
Адаму Косанићу, и то сада када
су ствари полако почеле да се
постављају на своје место.
„Неправда начињена запостављањем Адама Косанића,
једног од најзначајнијих Срба
у Угарској из времена револуционарне 1848/49, најзад се,
последњих година, исправља
историографским радовима
који су му посвећени”, наводи
др Ивана Спасовић у предговору књиге о Адаму Косанићу
из 2013. године
Како је она објаснила, поред
тог издања, 2010. године у
Зборнику Матице српске обја-

РЕСТАУРАЦИЈА КИПА СВЕТОГ ФЛОРИЈАНА

Чување чувара
од пожара

вљене су „Успомене Адама Косанића”, које је приредио академик др Петар В. Крестић.
„Било би неправедно да
Адам Косанић, осим по споменику на гробљу, остане непознат Панчеву, граду који је
ослободио јануара 1849. године, чији је почасни грађанин и
у коме, нажалост, ниједна улица не носи његово име”, закључила је др Ивана Спасовић.
Комисија за подизање споменика и одређивање назива
улица је 24. септембра начелно прихватила иницијативу
градоначелника Панчева Саше Павлова, уз напомену да
ће тај споменик бити израђен
и постављен на месту и према
условима које одреди Завод за
заштиту споменика културе.
Тешко је рећи да ли је то
коинциденција, али простор
испред Градске управе помиње се у још једном предлогу
који се том приликом нашао
пред комисијом. Наиме, Завод за заштиту споменика
културе поднео је иницијативу за измештање скулптуре
„Две жене” Саве Сандића с
простора испред Градске
управе на зелену површину у
Градском парку (лево од
градске куће), због њене тренутне визуелне „затрпаности”
и зато што се готово и не примећује у простору. Како је на-

вео Миодраг Младеновић,
директор Завода за заштиту
споменика културе и подносилац ове иницијативе, површина на којој се скулптура
„Две жене” сада налази, обухвата: летњу башту с тендама,
осликан мурал, графите, јарбол за заставе, цветне аранжмане, наведену скулптуру и
фонтану која уоквирује овај
део јавне површине.
„Уместо да простор испред
Градске управе одише миром,
једноставношћу и сигурношћу
која дефинише однос управе и
грађана, галиматијас у простору одише неорганизованошћу и неукусом”, наводи се у
тој иницијативи.
С тим ставом сложиће се
многи суграђани. Међутим,
ако је то место неадекватно за
„Две жене” (а јесте), исто тако
је непримерено за подизање
споменика војводи Книћанину (чак и без Косанића). Једино у чему се Саша Павлов и
Миодраг Младеновић слажу
јесте чињеница да је зелена
површина претрпана садржајима и да одаје утисак хаотичности. Уколико се заиста ради
о „смиривању” тог простора,
тј. о уклањању неких елемената, није јасно зашто то смирење доноси споменик Книћанину, а не „Две жене”, стамене, мирне и елегантне.

НАСТУП ПЕСНИКА И „РЕФЛЕКСА”

Креативци из
„Змајеве школе”

Након летошње обнове једног
од анђела на Цркви Свете Ане
Завод за заштиту споменика
културе Панчево ових дана
ради на рестаурацији кипа
Светог Флоријана у центру
Панчева. Заводу је у тој донаторској активности помогао
Иван Живановић, рестауратор
метала, запослен у Народном
музеју.
– Кип Светог Флоријана је
изливен у гвожђу и изнутра је
шупаљ, тако да се влага дуго
скупљала у њему, што је утицало на то да се његово лево стопало поломи. Током ових радова смо то поправили и санирали остала напрснућа на споменику. Уз то, кип је добио и
заштитни премаз који ће га
убудуће штитити од дејства
времена – рекао је Миодраг

Један од сто најбољих романа XX века по избору
магазина „Тајмс”

Младеновић, директор Завода
за заштиту споменика културе.
Пашћи Роберт, нови жупник Римокатоличке цркве
Светог Карла Боромејског,
подсетио је да је Свети Флоријан заједнички светац за Православну и Католичку цркву.
– Лепота овог кипа почива
и у чињеници да Свети Флоријан спаја источну и западну
цркву, он нас повезује и чувар
је овог града од пожара – додао је жупник Пашћи Роберт.
Како је објаснио Младеновић, у наредном периоду ће
бити прибављена дозвола за
рефлекторе око Флоријана,
тако да ће идуће године кип
бити осветљен, а биће реконструисани и стубићи с ланцима који окружују тај споменик
из 1813. године.

На отварању четвородневног
фестивала „Речотрч”, које је
приређено у четвртак, 1. октобра, у Центру за културну деконтаминацију у Београду, у
оквиру „Дечјег песничења”
учествовали су и поједини
ученици ОШ „Јован Јовановић Змај”. Своју поезију, објављену у малом зборнику „Видећеш свога робота!”, том
приликом су читали Давид
Тричковић, Милица Радмановић, Растко Јаћимовић, Бог-

дан Гњидић, Јован Урошевић
и Ведан Шурелов. Поред њих,
представиле су се и младе песничке наде из ОШ „Сава Жебељан” из Црепаје и Дома за
децу и омладину „Вера Радивојевић” из Беле Цркве.
Посетиоци су чули и две
рок нумере у извођењу „Рефлекса” – ученичког бенда
„Змајеве школе”, који чине:
Ада Бркић (клавијатуре),
Урош Анђелевски (бубњеви) и
Максим Крумес (гитара).

на то – он је ипак херој, човек на своју руку, који зна
како да плива међу ајкулама. Каткад песницама и
оружјем, каткад промишљеношћу и стрпљењем,
он је у стању да сваку ситуацију окрене у своју корист
и на крају реши злочин.

Два најбржа читаоца који до среде, 14. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како је најлакше препознати друштво
у којем владају лажи и корупција?”, наградићемо по једним примерком књиге „Крвава жетва” Дешијелa Хеметa.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ
Ричардс,
Кит Ричардс!

Томислав Вагнер,
„Wagner Production”
КЊИГА: У девет наврата
имао сам прилику да гледам концерте „The Rolling Stones-а” и свих девет пута ме је Кит Ричардс остављао будним и
одушевљеним до дубоко
у ноћ. Учинио је то и десети пут пре три лета,
овога пута на знатно болнији начин. Док сам у даху читао његову књигу на
плажи, сенка сунцобрана
је „побегла”... Дакле, „Keith Richards – Life”. Аутобиографија једног од најзначајнијих уметника данашњице ни сада, пет година
након објављивања, не губи
на актуелности. Најтоплија
препорука, али пазите се
сунца...
АЛБУМ: Ипак, мој избор се
односи на знатно новије
издање Кита Ричардса и
његов албум „Cross Eyed
Heart”, објављен за „Republic Records”, 18. септембра 2015. То свакако није
најбољи албум на свету,
није чак ни Ричардсов најбољи, али је албум који ми
је баш легао. Још давних
осамдесетих неко је, извештавајући с концерта „The
Rolling Stones-а”, певање
Кита Ричардса описао као
звук бабе којој су управо
узели кекс. Осим у насловној нумери, „Cross Eyed
Heart”, у којој Кит демонстрира и сјајну технику
свирања блуз гитаре и у којој звучи бапски (баш како
треба), ово је један мушки
албум и неупућени слушалац никада не би рекао да
на њему свира и пева дека
од седамдесет једне године. Жестока свирка у нумерама „Heartstopper”, „Am-

nesia” и „Substantial Damage” вешто је испреплетена
с дивним баладама „Suspicious” и „Lover’s Plea”. Један од најблиставијих момената на албуму је дует с
Нором Џонс – „Illusion”, а
нумере „Trouble” и „Something for Nothing” звуче баш
„ричардовски”, као из најбољих дана и великих хитова „Стонса”. Прошле су
23 године од последњег албума Кита Ричардса. Вредело је чекати!
FREEDOM ART: Последњих
дана августа у Панчево се
слила огромна позитивна
енергија, пре свега младих
људи из неколико земаља
света. Под покровитељством Града и НИС-а, у организацији Дома омладине
Панчево дешавао се „FreeDom Art”, фестивал који
има потенцијал да постане
један од битнијих у региону
и од кога ће град у будућности у свим аспектима
озбиљно профитирати. Са
задовољством сам пратио
„FreeDom Art” и снимљене
догађаје преточио у филм.
Премијера је у четвртак, 8.
октобра, у 20.05, а реприза
у суботу, 10. октобра, у 15
сати, на РТВ-у Панчево.
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ЗАНАТСТВО У ПАНЧЕВУ (1795–2015), ПРВИХ 220 ГОДИНА (11)

Пише: Зоран Ротар

МОЖЕШ ДА СЕ ЖЕНИШ АКО ВЛАСТ ОДОБРИ
У документима панчевачког
Магистрата први пут се 1824.
године помиње име штављачког мајстора Георга Вајферта
(Georg Weifert).
Рођен је у Вршцу 1798. године, а по професији је био
штављач коже. Стекао је
углед као врсни кожар и једно
време је био председник еснафа у Вршцу. Поред откупа и
штављења коже, бавио се и
неком врстом израде кожне
галантерије: кожуха, опаклија, шубара, крзна за капуте и
муфова. Повремено је и трговао превозећи дереглијама
жито (пшеницу, кукуруз, јечам и овас) Дунавом и Савом
до Сиска. Георг није био задовољан постигнутим и гајио је
веће амбиције. Проценио је
да му Панчево, као гранична
варош надомак Турске (Србије), нуди боље услове за рад.
Панчевачки Магистрат 10.
августа 1824. „одбија молбу
Георга Вајферта, кожарског
мајстора из Вршца, за настањење у Панчеву”.
Генерална команда у Темишвару 22. септембра 1824.
„одбија молбу Георга Вајферта
за пресељење из Вршца у Панчево. У Панчеву тренутно раде
3 кожарска мајстора. Сваки
има по једног сина, кожарског
калфу, који се налази на вандровању. Сва тројица ће, по
повратку са вандровања, тражити мајсторско право”.
Марта 1825. године удовица панчевачког кожарског
мајстора Ана Мајер „моли
Магистрат за дозволу да своју
кожарску радњу преда свом
блиском рођаку Георгу Вајферту из Вршца, пошто јој је
син, кожарски калфа, још увек
на вандровању и нема услова
да преузме њену радњу”.
Молба је усвојена у априлу
1825. године. Георг Вајферт
се доселио у Панчево и преузео њену кожарску радњу.
У Панчеву се Георг оженио
Магдаленом Хајзер, сестром
Игнаца Хајзера, који је водио
панчевачку пивару. Пивара

тих година није баш најбоље
радила.
Поред кожарског заната,
Вајферт се успешно бавио житарском трговином и стекао
леп иметак. Грађанско право
је добио 1833. С Магдаленом
је имао четири сина: Игнаца,
Карла, Георга и Валентина.
Георг Вајферт је 1847. године купио пивару од Игнаца
Хајзера и предао је свом сину
Игнацу, пиварском калфи,
који се управо вратио с вандровања.
„Аустријски цар Франц Јосиф, долазећи у Панчево 17.
јула 1852. године, посетио је
стрелиште панчевачке стрељачке дружине. Цар је на
стрелишту испалио два хица у
специјално припремљену мету из пушке зидарског мајстора Фридриха Кверфелда. Пошто су погоци били слаби, кожарски мајстор Георг Вајферт
пружио је цару своју пушку.
Пушка је била израђена у Белгији, по специјалној поруџбини. Из ње је цар испалио пет

хитаца. Тако је укупно испалио у мету седам хитаца. Као
што је читаоце обавестио часопис аустријских стрелаца
(’Osterreichsche Schutzenzeitung’) то је прва мета у коју је
цар гађао на једном стрелишту. За ту пушку израђена је
специјална кутија са иницијалима цара. Из те пушке се није више гађало. Мета избушена мецима, који су заливени
воском за печаћење и утиснути иницијали ФЈ (царев прстен) и пушка Георга Вајферта
чувају се у Народном музеју
Панчева, у посебној витрини.
Цар је Стрељачкој дружини
поклонио посебан пехар.”
Георг Вајферт је умро у
Панчеву 1887. године, у 89.
години живота.
Најстарији Вајфертов син
Игнац рођен је у Панчеву
1826. године. Пиварски занат
је изучио код свог ујака Игнаца Хајзера. Као син веома
имућних родитеља, могао је
своју струку да усавршава код
најбољих пиварских мајстора

вандровањем у Баварској,
Саксонији, Хановеру, Виртенбергу, Пруској, Француској, Енглеској, Бадену, Хесену, Елзасу, Франкфурту, Либеку, Бремену и Хамбургу.
Игнац Вајферт је имао само
двадесет једну годину када је
од свог ујака Игнаца Хајзера
преузео пивару. Поред стручности, Игнац је био веома амбициозан и предузимљив. Сва
искуства и знања која је стекао вандровањем применио
је и у својој пивари. Од тада
панчевачка пивара бележи
углавном само успон. Игнац
Вајферт је самоиницијативно
у корист болничке благајне
годишње уплаћивао 12 форинти да би његове калфе и
радници, у случају потребе,
имали бесплатно болничко
лечење.
Игнац се оженио Аном
Сајц, а после њене смрти
(1875) Софијом Грубер. Са
Аном је имао шесторо деце:
Ану, Магдалену, Георга (Ђорђа), Хуга, Стефана и Валенти-

на. Игнац Вајферт је остварио
још једну лепу замисао, због
чега му је грађанство Панчева
било захвално. Једну своју новоподигнуту зграду у оквиру
панчевачке пиваре адаптирао
је за јавно парно купатило.
На Игнацову молбу за грађанско право полиција је Магистрату доставила мишљење:
„Понашање Игнаца Вајферта
било је у свако доба, како у
политичко-моралном погледу, тако и у односу на његов
грађанско-занатлијски положај, беспрекорно!” Игнац Вајферт је добио грађанско право 1852. године.
Наставићемо причу о Вајфертима.
А сад – занимљивост из 19.
века.
Полиција 2. јуна 1822. извештава Магистрат да „калфе
целу ноћ банче, а сутра касне
или уопште не дођу на посао.
Магистрат наређује полицији
да се води надзор да се калфе
у гостионицама послужују само до 22 часа увече”.

Замислите како би то изгледало данас. Да власт нареди овдашњим кафићима да после 22
часа не смеју да служе калфе,
шегрте, ученике средњих школа? Сироти ученици стигли у
20 сати из поподневне смене,
побацали торбе, вечерали, намодили се и... ајд у кафану да
разбистре главу од тешког учења и професорске „омразе”.
Стигну око 23 сата, кад тамо –
не служе пиће!? Сироти психијатри, педагози, психолози и
надобудни ТВ аналитичари
имали би посла са слуђеном
децом преко главе.
Генерална команда у Темишвару 20. новембра 1822. „одбија да изда дозволу за женидбу канцелисте (писара) панчевачког Магистрата Стевана
Ђилвеса, пошто сматра да се
исти није довољно размислио
јер му је плата свега 250 форинти годишње, а вереница
Албертина Шпис (ћерка чиновника) нема никаквог имања”. Магистрат је прихватио
мишљење Генералне команде,
одбио Ђилвесову молбу и о томе обавестио Стевана.
А данас, деца се воле, узму
се, једно дете ради или не ради, друго „радуцка”, ту су родитељи и деде и бабе, пензионери, да припомажу колико
могу. Држава помаже, истина
само декларативно и транспарентно: правите децу, јер смо
с тим наталитетом отишли у
дубиозу, а после ћемо видети!
Сад, неко ће рећи како је та
Аустријска царевина била једна уређена држава када је
бринула и о томе ко се жени и
с киме и да ли у будућности та
брачна заједница има пре свега материјалну перспективу
или ће се распасти, па ће неки
ти распаднути делови пасти
на терет државе.
Сматрам да ти магистратски чиновници нису баш падали на нос од посла, па су
имали времена да завирују у
туђа дворишта, у то ко се с
ким жени и зашто, и томе
слично!

ОБЕЛЕЖЕН 6. ОКТОБАР, НЕКАДАШЊИ ДАН ГРАДА

ПРОМОЦИЈА НОВОГ ЛОКАЛНОГ ГЛАСИЛА

Да се жртве за слободу
не забораве

Је л’ сте видели „Видело”?

– Овде смо да бисмо одали
почаст храбрим људима који
су жртвовали своје животе и
јуначки се суочили са ужасима и страшним злочинима
окупатора и да укажемо поштовање људима који су нам
омогућили да данас стојимо
овде слободни и да живимо у
миру. Захваљујући огромном
напору, вери, жестоком отпору и неумољивој борби 6. октобра 1944. наш и руски народ задали су коначан ударац
окупатору. Тог дана је победи-

штву које не би постојало да
није било тих палих бораца и
жртава. Зато морамо да ценимо и чувамо оно што су наши
преци с муком постигли и да
не дозволимо да се нешто
слично понови – изјавио је заменик градоначелника Панчева Саша Левнајић на церемонији полагања венаца на
споменике народним херојима којом је обележен некадашњи Дан града – 6. октобар.
Поред њега, венце су положили и представници Војске

Група младих ентузијаста из Долова пре нешто више од месец
дана окупила се око идеје о настанку новог локалног гласила,
под називом „Видело”. Промоција тог листа одржана је у четвртак, 1. октобра, у просторијама доловачке културне установе.
Само у последњих неколико
деценија у Долову се појавило
мноштво новинарских форми
које су претендовале да буду
сеоски лист – „Доловачке новине”, „Доловац”, „Свеске”... Међутим, све је то било кратког
даха. Својевремено је постојала
и радио-станица, али је и она
престала да функционише. Последњих неколико година село
је без правог локалног медија.
Мара Недељков, апсолвент
Факултета политичких наука,

на смеру новинарство и комуникологија, одлучила је да прекине ту тишину и покуша да
направи часопис који ће заживети и што боље информисати
пре свега мештане Долова.
Она је окупила групу младих људи, а својим искуством
из разних медија, попут „Политике”, НИН-а или „Политиколога”, студентског гласила које и сама уређује, по-

кушаће да их на прави начин
упути у новинарске воде. Једна од прилика да схвате добре и лоше стране света новинарства била је управо панел- дискусија одржана на
самој промоцији часописа.
Гости – дискутанти били су
Синиша Трајковић, главни и
одговорни уредник недељника „Панчевац”, Владимир Д.
Јанковић, новинар, песник,
есејиста и афористичар, као
и Ненад Ружић, психолог и
новинар. Свако од њих је говорио о својим искуствима
бављења новинарством, а виђење на задату тему дао је и
гост-домаћин Иван Првуљ,
некадашњи новинар и велики познавалац доловачке
историје. Њихов заједнички

закључак је да треба вредно и
упорно радити.
Часопис се засад може читати у елeктронској форми, а
млади доловачки новинари се
надају да ће у скорије време
успети да обезбеде средства и
за штампано издање. „Ко од
љубави није болово, нека дође
у Долово”, некада је поручио
песник Добрица Ерић у својим стиховима, које је казивао
млади глумац Владимир Јоцовић из Чачка, такође гост на
промоцији.
Редакција часописа „Видело” ће се потрудити да ту љубав дочара и пренесе, пре свега
у писаној речи, уз наду да ће
имати подршку како мештана,
тако и оних који могу помоћи
да лист заживи.
Н. Р.

САОПШТЕЊЕ ПОКРЕТА СОЦИЈАЛИСТА

Дан ослобођења је највећи дан

ло заједништво двају братских народа, који су се здруженим снагама изборили за
људска права и слободу. Ми
данас живимо у једном цивилизованом демократском дру-

Србије, градских одбора удружења бораца Народноослободилачког рата из Панчева и
Вршца, и Друштва руско-српског пријатељства.
М. Г.

Панчевци су дали велики допринос НОБ-у, јер је велика
већина становника суделовала у Народноослободилачком
рату и другим облицима отпора. Панчево је у Другом светском рату скупо платило своју
слободу. Оно што не смемо заборавити, јесте да су антифашистички покрет у Панчеву
чинили људи различите националне и верске припадности,

различитог образовања и друштвеног положаја, али јединствени у борби за слободу.
Наша обавеза је да се увек с
поносом сећамо датума када је
пре седамдесет једне године
наш град ослобођен и да одамо
почаст онима који су страдали
због своје антифашистичке оријентације. Панчево је било и
остало антирежимски и антифашистички град, а панчевачки

грађани инкубатор прогресивног и револуционарног мњења.
Дан ослобођења је највећи
дан у историји града. Панчево
је ослобођено од фашиста и
домаћих издајника. Сваки почињени злочин, а било их је
на свим странама, има своје
име и презиме, дан и годину
извршења, и треба га доказати
и праведно осудити. Наша данашња обавеза и политичка

одговорност јесу да достојанствено комуницирамо, те да
поштујемо све жртве и страдања, да свима запалимо свећу и
у тишини кажемо да се то не
понови. Никада није пронађен бољи противотров фашизму од антифашизма и то морамо поручити будућим генерацијама.
Градски одбор
Покрета социјалиста
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ЈАПАНСКОМ ФИЛОЗОФИЈОМ ДО УСПЕХА

ЛУТКА ПРОТИВ КРАЂЕ

Традиција дуга
педесет година
Адут за пробој
на тржишту
Када говоримо о аутомобилима који су обележили двадесети век, не можемо заобићи
највећег јапанског произвођача, који се на глобалном тржишту пробио захваљујући
једном моделу – „короли”.
Нова фабрика за нови модел
Руководство „Тојоте” се при
стварању новог модела водило чињеницама да је Јапан тада имао око 100 милиона становника, да су у предграђима
три генерације живеле у једном домаћинству, па је зато
било потребно направити аутомобил који ће бити доступан већини популације. Земља излазећег сунца је тих година била у експанзији, а
предвиђања челника „Тојоте”
су се обистинила.
Захваљујући томе, али и ризику да ће изградити фабрику
у којој ће се производити само
„корола”, направљен је један
од најбољих пословних потеза, а поменута фабрика је на
месечном нивоу производила
30.000 возила. Тако је 1966.
године у новембру представљена прва „корола” намењена јапанском тржишту, али тај
модел се ипак окренуо ка глобалном. Прва генерација је
имала двоја врата и била је замишљена као породични седан. У понуди су била два бен-

На путевима у Канади током зимске сезоне потроши
се близу пет милиона тона
соли.
Током свог боравка у затвору Адолф Хитлер је продавцу „мерцедеса” упутио званичан захтев за куповину
аутомобила на кредит.

зинска мотора радне запремине 1.100 и 1.200 кубика, снаге
60 односно 65 „коња”. Нови
модел је у односу на претходне аутомобиле те фабрике
имао четворостепени мењач
позициониран на поду, вентилационе канале кабине постављене са стране, као и округли
брзиномер (сви тадашњи аутомобили су имали мерач брзине у којем се казаљка кретала праволинијски).
Следећи своју филозофију
производње, Јапанци су 1970.
године направили другу генерацију „короле”. Овог пута каросерија је имала четвора
врата, а иновативност се огле-

дала у новом патенту уграђеном у браве, који је био заштита од крађе. Такође, још
тада се у задња врата уграђивао „чајлд лок” – систем који
је данас стандард у свим возилима, а спречавао је децу да
током вожње отварају врата
изнутра. Као и прва верзија
„короле”, и друга генерације
се продавала четири године
до појаве нове.
Најпродаванији аутомобил
у историји
Ни у овом случају није изостао напредак у развоју, па је
тако трећа верзија била опремљена савременим мотором
од 1,6 литара радне запремине и 75 коњских снага. Патенти који су се нашли на овом
моделу су сигнална лампица
која говори возачу да је ниво
бензина у резервоару на резерви, као и грејачи бочних
стакала.
Од 1979. до 1983. на аутомобилском тржишту се продавала четврта генерација,
која ни у ком погледу није одступала од „Тојотине” изворне
филозофије производње –
иновативност и константни
напредак у развоју. Тако је
„корола” која се продавала у
том раздобљу имала елек-

тричне подизаче стакала,
клима-уређај и систем који
упозорава возача да нека од
врата на возилу нису добро затворена. Аутоматска вожња
при малим брзинама, без
притискања папучице гаса,
вероватно је најзапаженија
новина у моделу који је наследио претходни.
„Корола” осамдесетих година је вероватно и заштитни
знак „Тојоте”, јер је аутомобил био веома поуздан и ретко се кварио. Поред тога, 1,6литарски бензинац снаге 112
„коња” омогућавао је запажене перформансе на путу.
Следеће две генерације, поготову она из 1991. године,
представљају аутомобиле који
су остварили запажене продајне резултате и на нашем
тржишту. „Короле” из тог периода су и даље у одличном
стању и могу се често видети
на нашим путевима. Углавном их возе њихови први власници, који су више него задовољни својим аутомобилима и немају намеру да их продају. Тај податак довољно говори о квалитету овог аутомобила, али и чињеници да је
током педесет година, колико
се „корола” производи, продато преко 40 милиона возила.

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

КОМПЛЕТНА ДИЈАГНОСТИКА И ЦЕНТРИРАЊЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ
Уз помоћ најсавременијих
машина за реглажу трапа „Ауторемонт Пивашевић” својим
клијентима нуди најквалитетнију услугу када је у питању
центрирање и испитивање
трапа на свим врстама возила.
Путем тродимензионалне технологије сервисери овог аутоцентра мере следеће параметре: траг точка, нагиб, затур,
нагиб осе болцне, максималан
заокрет, разлику заокрета, осу
и одступање од њеног центра,
што клијентима даје сигурност да ће раглажа трапа на
њиховом возилу бити урађена
на најбољи могући начин.
„Ауторемонт Пивашевић”
ће у наредном периоду одо-

бравати попуст на центрирање трапа, уколико се при
контроли установи да је то
потребно учинити. Позовите и закажите сервис на
време.

Компанија „Боско” из Охаја
је власницима аутомобила
1905. године понудила једноставно решење за спречавање крађе аутомобила. Они
су направили лутку на надувавање која се постављала

на место возача када је аутомобил био паркиран. Тако
би лопови помислили да
ипак има некога у аутомобилу и одустали од покушаја крађе.
Према статистичким подацима о саобраћајним удесима широм света вероватноћа да изгубите живот у судару је један према 5.000.
Почетком педесетих година
прошлог века Америком је
крстарило 70 одсто од укупног броја аутомобила, аутобуса и камиона у свету.

- - - - - САВЕТИ - - - - -

ОДРЖАВАЊЕ
ЈЕ НАЈБОЉА ПРЕВЕНЦИЈА

Ниске температуре утичу на
исправност аутомобила, а
део који најчешће страда када је напољу минус, јесте
акумулатор. Поред хладноће, акумулатору, али ни аутомобилу, не прија често вађење тог дела из возила и
смештање у топлу просторију, што поједини возачи раде. Баш због тога неки прибегавају „утопљавању” акумулатора, односно облажу
га стиропором, тканином
или неким другим, по њиховом мишљењу погодним материјалом. Изолација, према речима стручњака, није
добра идеја. Акумулатор се
не може у потпуности топлотно изоловати, а поменуте облоге од различитих материјала самим тим неће
допринети да се батерија заштити од хладноће.
Идеално је да аутомобил
стоји у гаражи, али такав
луксуз мало људи може
приуштити, па је зато најбоља превенција одржавање.
Поред општепознате провере, која подразумева да
отворите хаубу и мало „продрмате” клеме акумулатора
и уверите се да ли су добро
затегнуте и чисте (уколико

се на клемама накупила
рђа, очистите их кухињском
жицом), постоји још неколико савета за одржавање.
Да бисте избегли беспотребно расипање енергије и
пражњење акумулатора, водите рачуна да површина
батерије увек буде сува и чиста. Такође, ваља знати да је
код старих типова акумулатора (с пластичним чепићима за допуну) обавезна редовна провера нивоа течности, па ако установите да је
премало течности, односно
ако увидите да плоче акумулатора нису потпуно потопљене у електролит, можете
додати дестиловану воду.
Кад је реч о савременим
акумулаторима, код њих нема потребе за доливањем
течности, а њихово стање се
лако може проверити помоћу индикатора који означава колико је батерија пуна
или празна. Такође, код
овог типа батерије мора се
водити рачуна и све интервенције треба обавити у сервису, будући да вађење овог
дела из возила може направити проблеме с компјутером, активирати блокаду
паљења и слично.

Покровитељ стране

Страну припремио

Немања
Урошевић

дијагоналу и стање шасије, а
могуће је извршити и контролу управљача, као и штеловање шасије. У бази података
машине налазе се фабрички
параметри за трапове свих
марки и модела аутомобила,

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

ФОРД мондео 1.8 ТД,
1995. годиште, 550 евра,
фијат сеићенто 1.1, 2002,
1.150 евра. 063/700-70-63.
(207030)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПОЛОВНЕ гуме винтера
165 х 70 х 13, фелне 2008,
одличне, зимско-летње.
060/179-00-62. (206619)

СКУТЕР спајдер макс 500,
2006, нов, регистрован годину дана. 064/085-52-38.
(207037)

ПАСАТ Б 3, 90 и мотокултиватор
ИМТ
506.
064/386-47-52. (206542)
ЈУГО корал ин 1.1, 2007,
атестиран плин, металик
црвен.
064/142-55-93.
(206592)

marketing@pancevac-online.rs

ПИЈАЂО Х 9 скутер, 2004,
125 кубика, регистрован.
063/801-94-89. (207037)

РЕНО меган караван, црн,
2007, одличан, власник,
хитно, цена договор.
064/224-13-87. (206626)
ПРОДАЈЕМ рено лагуна
1.9 ДЦИ, 2002. годиште.
062/287-682. (206673)
БМВ 318 Д, М пакет, 2004.
годиште, фул опрема,
продајем. 064/224-44-51.
(207029)

ДАЕВУ такума 2003, 1.6 Б,
петора врата, клима, метан.
061/254-73-76.
(207037)
ПЕЖО 206 кабрио 1.6
ХДИ, 2006, металик црн,
клима,
фул
опрема.
064/085-52-38. (207037)
РЕНО лагуна 1.9 дизел,
пет брзина, караван и ђилера чопер 125 цм3.
064/264-06-57. (206989)
ФИЈЕСТА 1.3, 1995, бензин, плин, гуме, регистрован, добар, власник. Тел.
063/811-83-96. (207008)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2006, петора врата, прешао 60.000
км, власник. 064/130-3602. (206972)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2001. троја врата, све од опреме,
власник. 064/130-36-02.
(206972)
КОРСА 1.0, 2003, троја
врата, 91.000 км, власник,
није увоз. 064/130-36-02.
(206972)
ЗАСТАВА 101, 1996, комплет, може и у деловима.
064/130-36-02. (206972)
НА ПРОДАЈУ хонда хорнет 600 цм3, 2001. године,
на име купца. 064/260-0557. (206753)
ПРОДАЈЕМ опел корса
1991. годиште, регистрован до фебруара 2016. Тел.
064/592-78-11. (206761)
АЛФА 156, бензин, плин,
2000. годиште, власник,
регистрован. 065/403-5843. (206678)
ПРОДАЈЕМ мерцедес Е
220, 2000. годиште, власник, 4.200 евра. 064/15361-34. (206728)
ПРОДАЈЕМ застава скала
поли 1.1, пик-ап, 2003. годиште,
68.000
км.
064/658-33-60. (206716)
ГОЛФ 4, дизел, фул опрема, беспрекоран, регистрован, власник, 3.800 евра.
063/808-80-35. (206825)
ПРОДАЈЕМ југо 45, регистрован, 1991. годиште,
одличан.
063/269-226.
(206842)
ПРОДАЈЕМ рено 4, ГТЛ,
1991.
годиште.
Тел.
063/343-451. (206951)
ОПЕЛ агила 1.2, бензин у
одличном стању, регистрован, четири зимске
гуме, цена 2.550 евра.
064/012-59-40. (106881)
ШКОДА фелиција, 1998,
бензинац,
повољно.
064/172-86-12. (207074)
ПРОДАЈЕМ опел корсу 17
Д, 1996, регистрован до јуна
2016,
власник.
064/248-88-71. (207064)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила и катализатора, продаја делова.
064/455-23-119, 069/20300-44.
СТАЛНИ откуп свих врста
возила и катализатора, долазим на позив, продаја
делова. 063/782-82-69,
066/409-991. (205696)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до 500
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (206651)
ОТКУПЉУЈЕМ све врсте
возила до 3.000 евра, плаћам најбоље. 063/809-1183. (206632)

КУПУЈЕМ кола у било ком
стању, од 80 до 1.000 евра.
062/193-36-05. (206984)

Четвртак, 8 октобар 2015.

ОГЛАСИ

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ шпорет на дрва, пламен, и храстово буре за ракију, 100 л. Тел.
060/130-56-54. (206628)

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

КОТЛОВИ за централно
грејање коришћени: дакон
32 – чврсто гориво, струја
– три грејача, 6 кв-4 кв-6
кв. Тел. 063/800-64-65.
(206643)

ПРОДАЈЕМ круњач/прекрупар, мало коришћен.
063/892-00-07,
Љуба.
(206611)
ПРОДАЈЕМ леватор за кукуруз 9 м. 063/892-12-08.
(207032)
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ПРОДАЈЕМ полован намештај. 065/592-78-75.
(206985)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-0510,
063/703-76-07.
(206988)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ метална двокрилна врата, два комада.
064/217-48-56. (СМС)

ПРИКОЛИЦА Лозница,
5,5 тона, комплетно сређена, 3.400 евра. 064/26406-57. (206984)
КУЛТИВАТОР 506, са
прикључцима, дуње на велико.
064/194-03-87.
(207005)

ЛИВЕНИ казан за топљење масти, рем и корито.
064/330-48-91. (СМС)

ПРОДАЈЕМ
балконска
врата, пица-пећ, панел
паркет. 062/852-48-50.
(206997)

ПРОДАЈЕМ раковицу 60,
олтову сејалицу, тањирачу,
дрљачу, растуривач, прскалицу. 063/877-25-16. (СМС)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи, веш-машине, сушилице, ЛЦД ТВ, из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(207004)

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

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, кухиња, 10.000 динара
нова. 371-568, 063/77345-97. (206966)

РАСАДНИК украсних четинара
Качарево.
065/820-90-15. (205960)
БАГРЕМОВА и церова дрва на продају. 060/603-3232. (206291)

ПРОДАЈЕМ струг за обраду дрвета (траксловање).
063/865-80-73. (206918)

АЛУ и ПВЦ столарија, нова и половна, алуминијумска
ограда,
нова.
063/801-84-76, 065/80184-76. (206970)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу 52 м2, 10
х 5 х 3 м. 064/022-96-60.
(205498)

ПВЦ балконска врата 210
х 90, нова, продајем. Тел.
064/119-04-31. (206981)

ПРОДАЈЕМ зидану гаражу код хотела „Тамиш”.
063/263-052. (р)

ТРИ дрвена двокрилна
прозоре са изопан стаклом
и
шалонима.
060/368-52-27. (206982)

ИЗДАЈЕМ или продајем
гаражу у центру. 063/80221-35. (207018)

ПРОДАЈЕМ камион мерцедес 12/13, сингер машину, ТА пећ, камин.
013/345-054. (206754)

НА ПРОДАЈУ гаража метална, на Стрелишту.
063/164-61-52. (206725)

ПРОДАЈЕМ крека весо
шпорет на угаљ, седмица.
013/373-486. (206760)

КУПУЈЕМ половну лимену гаражу. 066/506-66-66.
(207059)

ЈУТОНГ греде за плчу, дужине 4,50, 4,30, 1,7 и
1,30м.
069/213-97-37.
(206679)

ИЗДАЈЕМ повољно гаражу.
062/846-52-69,
064/494-18-50. (207036)

ЕЛЕКТРИЧНИ котао 24
кв, исправан, ради на 6,
12, 24 кв, 99 евра.
063/189-76-41. (206928)
ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, угаону гарнитуру,
регале, мост + ормане, орман трокрилни, орман
двокрилни,
гарнитуре,
мојца фотеље, витрине,
комоде, сто + четири столице, сто + шест столица,
спаваћу собу комплет,
комплет кухињу, комбиновани фрижидер, фрижидер, замрзивач, дечја
колица, телевизоре, двоседе, ел. шпорет, ТА пећи,
машину за веш, суђе, тепихе, разно. 063/107-7866. (ф)

ПРОДАЈЕМ шапурине.
064/193-88-49. (206704)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ
сед, новијег
машину за
повољно.
(206737)

ТВ половни из увоза 37,
54, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (206758)

двосед и тротипа, очувану
веш горење,
013/321-422.
ЈУНИЦЕ 200–300 кг, и
прегорело ђубре. 066/354791. (206831)

ПРОДАЈЕМ расад цвећа кала. Тел. 633-768. (206543)
ПРОДАЈЕМ уметничке слике. 063/694-858. (206548)

МЕСНАТА прасад на продају, услуга клања гратис.
060/444-55-03. (206847)

ПРОДАЈЕМ пуромат за
прање возила. 062/655244. (206551)
ПРОДАЈЕМ немачки трицикли
за
одрасле.
013/319-074. (206552)
АУТОМАТИК добар професионални роштиљ на
плин, троделна судопера,
дубока, професионална.
063/887-13-88. (206562)
ПРОДАЈЕМ јариће, младе
козе.
065/348-22-00.
(206571)
АГРЕГАТ хонда, плински
шпорет горење, црева за
заливање. 062/600-365.
(206574)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи, достава,
монтирање гратис, гаранција. 062/974-14-04. (206579)
ПРОДАЈЕМ лежај и фотељу еко-кожа, беж, очувано, повољно. 060/696-9355. (206588)
ПРОДАЈЕМ котао за централно грејање, термомонт ТКК 40, повољно.
013/235-21-03. (206625)

НА ПРОДАЈУ свињске полутке.
013/632-145,
060/500-30-91. (206859)
ПРОДАЈЕМ
пијанино
смоленск, три педале, одлично очуван. 063/83581-90. (206790)

ШТЕНАД краткодлаког
црног јазавичара, стара
два месеца на продају.
063/262-632. (206813)

ПРЕОСТАЛО огревно дрво, цена по договору,
061/251-07-50. (206800)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи до 2 до 6 кв, достава, монтирање, гаранција. 335-974, 064/366-5787. (206771)

НА ПРОДАЈУ полован намештај. 064/130-38-35.
(206822)

ДРВА за потпалу, буре 60
л, тепих 3 х 4, гасну пећ.
069/368-98-40. (206869)
НА ПРОДАЈУ половна
храстова врата, докрилна,
димензије 2,170 х 2,090.
064/288-12-33. (206890)
ПРОДАЈЕМ прасиће и јагањце, могућност клања,
печења
и
доставе.
060/322-47-42. (206891)
МАШИНА за веш, судове,
шпорет равна плоча, фрижидер, кухињски висећи
стубни, регал, лежај кликклак, тросед с фотељама,
ормани, комоде, сто са
столицама,
усисивач.
063/861-82-66. (206900)

КОТАО на чврсто гориво
мегал, 35 кв, исправан,
170 евра. Тел. 063/189-7641. (206928)

ПРОДАЈЕМ два стола 200
х 80 и клупу. 064/182-4538. (206927)
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ПОНУДА

МЕСНАТА прасад и јарићи на продају, могуће клање.
060/444-55-01.
(206958)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим услужно печење на дрва, ражањ, повољно. 064/997-79-09. (207060)

АЛУМИНИЈУМСКА светлећа реклама као нова,
110 х 60 цм, 100 евра.
063/189-76-41. (206928)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монтирање гратис, веома повољно.
061/284-11-86. (206963)

МЕСНАТИ прасићи и свиње на продају, могућност
клања. Мића, Новосељански пут 175-б. 064/303-2868. (207076

ПРОДАЈЕМ одличну стару грађу, циглу и салонит
плоче.
064/648-24-61.
(206964)

ПРОДАЈЕМ камену коцку
за тротоар, 2,5 м (25 м2).
064/651-16-38. (207073)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ дечју собу, орман кућица, високи кревет с
тобоганом, писаћи сто. Тел.
069/167-42-37. (206905)
ЕЛЕКТРИЧНИ бицикл мустанг на батерије, као нов,
230 евра. 063/189-76-41.
(206928)

ПРОДАЈЕМ два ждребета
липицанера. 063/892-1208. (207032)

ПРОДАЈЕМ врло повољно
кауч, две фотеље, томос 4,
250 евра, џонсон 20 кс,
400 евра. 013/344-364,
063/727-50-70. (206932)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
приколицу за ауто или
култиватор, циркулар 2,6
кв,
фрезујем
баште.
062/867-11-67. (207023)

ПРОДАЈЕМ аутогени апарат. Тел. 063/759-98-38,
013/310-484. (206956)

ПРЕОСТАЛО огревно дрво буква и храст. 061/29691-67, 013/743-792. (и)

САЛОНИТ плоче, 120 х
100, на продају. 064/23508-15. (207052)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину.
Мића,
013/346-790,
064/129-73-60. (207048)

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне и неисправне, долазак одмах, добро плаћам.
061/284-11-86.
(206963)

КУЋА код бувљака, 64 м2,
4,14 ари, 38.000, договор.
064/151-37-66, 064/49555-59. (204801)

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

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈА куће, Омољица,
стара реновирана, 160 м2,
цена 50.000 евра. 064/31392-50. (205563)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица, дозвољена градња. 064/256-3540. (205429)

ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

ПРАСИЋИ на продају од
20 до 35 кг, могућност
клања.
065/410-97-34,
Панчево. (7207076)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе славине, старе веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
акумулаторе, старе каблове и остали метални отпад.
060/521-93-40.
(206633)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, канди, одличне,
гаранција. 060/180-02-83,
062/186-48-22. (207048)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи свих кв,
добро плаћам. 062/97414-04. (206579)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, вешмашину, тренажер крос,
плинску пећ. 352-114.
(207066)
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КУПУЈЕМ очувано покућство, намештај, столове,
столице, огледала, комоде, витрине. 066/900-7904. (206579)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (206998)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, веш-машине, фрижидере, долазим.
061/322-04-94. (206965)
КУПУЈЕМ гвожђе, замрзиваче, веш-машине, бакар, алуминијум, најбоље
плаћам. 061/206-26-24.
(206965)
КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум, гвожђе, замрзиваче, веш-машине,
долазим
на
позив.
064/484-13-76. (206965)
КУПУЈЕМ перје, старинско покућство, слике, сатове, пенкала, фигуре и
остало.
063/705-18-18,
335-930. (206771)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, свих величина. 063/182-08-95,
335-930. (206771)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 5
ари с објектом 60 квадрата. 065/278-77-18. (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, повољно, хитно, договор. Тел. 065/633-40-80,
064/190-96-50. (205888)

КУЋА, нова Миса, 240 м2,
на 2,3 ара плаца, близу вртића „Петар Пан”, продајем, власник. 063/826-9709. (206029)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
155 м2, 4,5 ари + објекат у
изградњи, 300 м2, у дворишту. Хитно, Д. Туцовића.
065/335-32-37. (206225)
ПРОДАЈЕМ кућу, трофазна, вода, гас, замена стан,
башта, телефон. 064/46243-88. (206273)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
57 ари у Војловачком риту. Тел. 013/347-456,
063/765-29-28. (206553)
ПЛАЦ 6,57 ари, кућа 55
м2, укњижена, 1/1. Тел.
063/275-510. (206565)
СТАРЧЕВО, кућа на продају, новоградња, 6 ари,
вода, струја. Тел. 060/03101-47. (206568)

КУЋА, 120 м , на 5 ари,
може замена за већу.
063/307-674. (206370)

ПРОДАЈЕМ кућу на спрат,
одвојени улази, 200 м2, Банатско Ново Село, помоћни објекти, плац 7,5 ари.
063/808-40-43. (206588)

КУЋА, центар, 100 м2, 3
ара, сређена, код угла Моше Пијаде и Карађорђеве,
49.000 евра. 061/685-8803. (206340)

КУЋА, Војловица, 180 м2,
изолација,
грејање,
46.000.
062/132-26-46,
013/367-717. (106598)

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

ВИКЕНДИЦА,
баваништанац, 30 ари до пута,
бунар, воће, трофазна.
064/493-00-47. (206602)

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

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, плац 4 ара, укњижена.
065/258-87-77. (206604)

2
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ОМОЉИЦА, спратна кућа,
две стамбене јединице по
80 м2 + 20 м2 терасе, 18 ари
плац, ограђен, цена договор, може замена за стан у
Панчеву, минимум 80 година градње, кућа укњижена. 061/293-30-50. (206608)
КУЋА на продају, легализована, 10 ари , 1/1, Баваништански пут, преко пута касарне. 064/248-94-34.
(206610)
БРЕСТОВАЦ, плацеви дељиви, 40 ари, поред Поњавице, укњижени. 065/68605-02,
011/272-15-02.
(206631)
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ПАНЧЕВО, центар, Карађорђева, кућа 98 м2 + 26
м2 на 3 ара, продајем/мењам.
063/768-96-43.
(206657)
2

ВОЈЛОВИЦА, кућа 75 м ,
2,3 ара плаца, гаража, шупа, трофазна струја, повољно.
069/520-76-77.
(206661)
КУЋА, спратна, две стамбене јединице, велики
плац, 53.000, почетак Кудељарца. 060/040-96-50.
(206665)

КАЧАРЕВО, кућа 150 м2,
26.500, може замена за
стан у Панчеву. 064/27174-67. (206729)

ЈАБУЧКИ пут, приземна
кућа 90 м2, незавршена, 5
ари, 25.000 евра. 069/21397-37. (206785)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа на
Котежу 2, 14 ари грађевинског плаца. 064/13038-35. (206822)

ПРОДАЈЕМ или мењам
викендицу на Фрушкој гори.
065/464-35-38.
(206728)

НОВА лепа кућа, Јабучки
пут 35, изузетна изолација, струја, 32 м2, канализација, продајем/мењам за
мањи
стан.
345-534,
064/246-05-71. (206768)

ЦЕНТАР, кућа 82 м2, 5
ари,
55.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (206823)

ПРОДАЈЕМ нову кућу,
Миса, Козарачка, комплетно завршену, 138 м2
бруто, екстра квалитетну,
одлична локација, сва инфраструктура,
прелеп
распоред, све ограђено,
што чини тоталну интиму
дворишта и другог простора. 063/637-673. (206738)
КУЋА, Миса, 98 м2, 7 ари,
договор.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (206849)

НА ПРОДАЈУ плац у Самошу с трошном кућом,
власник. 064/407-33-37.
(206680)

КУЋА, Старчево, 148 м2,
19 ари, 25.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (206849)

ПРОДАЈЕМ земљу у селу
Омољици и Старом Селу.
062/708-070. (206637)

ПРОДАЈЕМ плац с викендицом, 5 ари, Пелистерска 20-и. 063/701-87-89.
(206784)

ИВАНОВО, кућа 92 м2, 7
ари, усељива, 15.500 евра.
061/613-64-95. (206762)
УЗДИН, кућа 120 м2, плац
23 ара, продајем. 065/52114-02. (206691)
УСЕЉИВА кућа на продају у Глогоњу. 061/154-5732. (206706)
ПРОДАЈЕМ кућу с плацем
величине 17 х 90, 14 ари.
Тел. 367-118, у Војловици.
(206705)
ДОЊИ град, кућа сређена,
са два стана, ЕГ, плац 7
ари.
064/066-78-43.
(206714)
ПРОДАЈЕМ кућу, замена
за мању, доплата, договор.
063/748-263. (206715)
ПРОДАЈЕМ кућу у Ослобођења 86, 90 м2, на 10 ари
плаца.
064/866-24-25.
(206719)

ПРОДАЈЕМ 33 ара на старом црепајском путу.
065/311-98-76. (206796)

ТЕСЛА, 100 м2, 4,5 ари,
55.000; 70 м2, 3 ара,
40.000. „Гоца”, 063/89977-00. (206823)

ПЛАЦ, језеро Краљевац, Делиблато, 37 ари, 130 евра/ар.
063/812-48-62. (206809)
НА ПРОДАЈУ три ланца уз
пут, Сефкерин, Црепаја,
вечито. 062/880-99-26.
(206810)
ДОЊИ град, 80 м2 + 35 м2, 4
ара, 1/1, колски улаз, 22.500.
061/321-92-28, 062/226-901,
„Мустанг”. (206812)

КУЋА у центру Панчева, 3
ара плаца, 112 м2, власник, 1/1, хитно. Тел.
065/310-02-76. (206827)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, 33 ширина, до пута. 061/321-92-28. (206812)

ПРОДАЈЕМ кућу, Максима Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (206846)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕ се кућа у Банатском Новом Селу, у изградњи, под кровом, 200
м2, подрум, 4 ара плаца,
доведена струја и вода,
плин на улици, асфалт,
26.000 евра. Тел. 063/19363-59. (206830)
МАРГИТА, почетак, старија кућа, 9 ари, 230 м2,
65.000.
064/206-55-74,
362-027. (206941)

ИЗДАЈЕМ на годину дана
девет ланаца земље, седма
дуж у Лапу. 065/966-2322. (206920)

СТАНОВИ

НОВИЈА кућа у центру с
локалима,
комфорна.
060/151-20-46. (206922)

ПРОДАЈЕМ двособан сређен стан у центру, II
спрат, 35.000. 063/801-5663. (205626)

КОВАЧИЦА, нова кућа,
220 м2, 4 ара, 55.000, договор. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (206934)
СТРЕЛИШТЕ, 200, 5 ари,
75.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(206934)

ВОЈЛОВИЦА, старија кућа 120 м2, 14 ари плац,
28.000.
064/206-55-74,
362-027. (206941)

ЦРЕПАЈА, продаја/замена, кућа 118 м2, легализована, 45.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(206934)

СТРОГИ центар, 4,5 ари,
200 м2, фронт 20 м,
100.000.
„Премиер”,
064/206-55-74, 063/80044-30. (206941)

ПРОДАЈЕМ кућу на Миси,
270 м2, потпуно сређена,
власник. 064/142-62-11.
(206935)

ТОПОЛА, 82 м2, 7 ари плаца, одлична, 30.000. „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (206861)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
плац 230 ари, до пута,
130.000. „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(206861)

ОГЛАСИ
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КУЋА на Тесли, 150 м ,
две јединице, продаја, замена, хитно. 064/123-6365. (206936)

ПОНУДА

ТЕСЛА, трособан, 75 м2,
IV, ЦГ, тераса, сређен,
усељив, договор. 013/331079. (205707)
ТЕСЛА, стан 45 м2 + Т, 1,5,
II/IV, без лифта, укњижен,
ТА, продајем, одлично.
063/826-97-09, АГ „Економик нет систем”. (206029)
ПРОДАЈЕМ
двособан
стан, 52 м2, Тесла, IV
спрат, власник, 25.500, договор.
061/132-11-18.
(206049)
ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2
+ 17 м2, пословне просторије, центар, 36.000.
064/186-50-87. (106086)

ПРОДАЈЕМ ланац земље у
Црепаји, стари виногради.
060/351-03-56. (206938)

ЖАРКА Зрењанина, самостална половина куће, 2,6
ари, 40.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (206864)
ТУРСКА глава, за реконструкцију, 45.000; Лењинова, улични део куће,
35.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (206864)
НОВА Миса, кућа, 6 х 10,
три етаже + потрквоље,
добра локација. 063/87951-40. (206873)
КУЋА у Црепаји, 6 ари, 67
м2, с помоћним објектима,
15.000 евра, договор.
062/196-26-83. (206889)

ПРОДАЈЕМ нову кућу, насеље Тесла, 110 м2 + 20 м2
гаража. 063/783-39-97.
(207031)

ПОВОЉНО, кућа у изградњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат. Плац 8
ари, без посредника.
065/811-31-92. (206892)

ГОРЊИ град, троипособна
кућа, 2 ара, 30.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)
КУЋА за рушење, Горња
црква, 5 ари, 50.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иве
Курјачког 103, сређена.
Тел. 355-039. (206897)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди погледати. 063/756-06-04.
(206915)
СТРЕЛИШТЕ, 8 ари плаца,
15 м х 55 м, грађевински
плац, 25.000. „Олимп”,
063/274-951. (206914)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.500.
„Мустанг”, 062/226-901.
(206782)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2, шести спрат, од 84 м2.
065/398-98-99. (206396)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II, леп, ЦГ, 34.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (206782)

МИСА, 40 м2, опремљен,
18.000 евра; 55 м2, договор. 063/377-835. (206508)
ПРОДАЈЕМ стан, 70 м2, у
„Тамиш капији” с погледом на реку. 062/272-510.
(206447)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (206589)
У СТАРЧЕВУ продајем две
куће, мењам. 064/147-3175. (207035)

ТЕСЛА, двоипособан,74
м2, две терасе, други
спрат, двостран. 069/17608-57. (206600)

ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци,
одмах усељива, на 6,25
ари. Тел. 064/441-36-62.
(207006)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ/ИЗДАЈЕМ четворособан, Котеж 2, трећи спрат.
063/856-74-02. (206609)

ПРОДАЈЕМ кућу са десет
ари плаца, код Горње цркве.
064/133-32-02. (207011)

ПРОДАЈЕМ нов једнособан стан с терасом у центру, власник. 063/187-4896. (206629)

ХИТНО продајем плац 57
ари на Миси. 069/415-2777, 063/809-27-75. (207016)

ПЕЛИСТЕРСКА, 8 ари
плаца, до пута, струја, вода, 13.000. „Олимп”,
063/274-951. (206914)

КУПУЈЕМ мању кућу у
центру, ширем центру.
Агенција „Дива”, 345-534,
063/246-05-71. (и)

ТОПОЛА, 80 м2, 8 ари,
чврста градња, укњижена,
30.000. „Олимп”, 063/274951. (206914)

КУПУЈЕМ кућу у Панчеву
до 19.000 ера, за клијента.
Агенција „Дива”, 345-534,
063/246-05-71. (и)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двориште, гаража, укњижен.
064/938-41-99. (206769)

ЧЕТВОРОСОБАН стан, 83
м2, ЦГ, I спрат, тераса.
251-53-81, 063/760-43-55.
(206296)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
једнособан, I спрат, ЦГ,
власник. Тел. 064/800-3653. (206565)

ВЕЛИКИ избор Панчево и
околина
Панчева.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(207021)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
Стрелиште, стан 43 м2, III
спрат,
060/318-61-30.
(206770)

ПЕПЕЉАРЕ, двособан, 42
м2, ТА, ВП, ПВЦ прозори,
24.000.
„Мустанг”,
062/226-901. (206782)

СОДАРА, продајем троипособан, 83 м2, ЦГ, сређен,
могућ
договор.
064/482-44-94. (206540)

СТАРА Миса, лепа троипособна кућа, 100 м2, колски,
36.000. „Кров”, 060/68310-64, рег. 398. (и)

КОТЕЖ 2, двособан, 51 м2,
приземље, укњижен, одмах усељив. 063/166-4348. (206736)

ПОВОЉНО продајем/мењам стан, поткровље, 50
м2, ТА, IV, Стрелиште.
063/598-820. (206778)

ПРОДАЈЕМ плац 21 ар, у
ширем центру, може за
пословне
објекте.
063/389-972. (205078)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
на путу Качарево – Ново
Село, близу села. 064/19319-01. (207072)

ПРОДАЈЕМ апартман на
Копаонику,
36
м 2.
060/386-47-06. (206728)

ТРОИПОСОБАН,
први
спрат, гипсани радови, два
ве-цеа, продајем/мењам
за
мањи.
345-534,
064/246-05-71. (206768)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру, 84 м2, приземље, локал, спрат стан, повезани.
062/886-56-09. (207058)

ПРОДАЈЕМ кућу од 110
м2, плац од 6 ари, повољно. Ул. Танаска Рајића.
063/215-844. (207065)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, ВП, ЦГ + тераса, подрум.
064/066-78-43.
(206714)

ТЕСЛА, двоипособан, II
спрат, одмах усељив,
43.000. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ кућу у Владимировцу, 200 м2, 38.000,
10 ари плаца. 062/211813. (1206978)

ВИКЕНДИЦА 18 ари плаца, јефтино, старо српско
поље.
063/865-80-06.
(207061)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, центар Стрелишта, високо приземље,
ЦГ, власник. 063/263-052.
(206745)

ТРОСОБАН, Содара, ТА,
60 м2, 35.000 евра. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)

НА ПРОДАЈУ кућа у Банатском
Брестовцу.
060/700-51-89, 063/19649-77. (206967)

МИСА, кућа, 16 ари,
37.000; нова спратна кућа
75.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (206864)

ЗЛАТИБОР,
продајем
апартман 34 м2, тераса,
паркинг, етажно грејање.
063/716-48-68. (206671)

ШИРИ центар, трособан,
68 м2, први спрат, две терасе, подрум, 32.000 евра.
064/128-91-70, 063/19434-94.(206768)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14
ари,
Војловица.
063/778-48-35. (206959)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ део
куће у Војловици, 80 м2,
одвојена струја. 061/17434-98. (206961)

КУЋА, Долово, 16 ари,
близу центра, звати после
15 сати. 061/134-37-08.
(206862)
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СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, TA, 24.000. „Мустанг”, 331-341, 062/226901. (206782)
СТРЕЛИШТЕ, као нов,
двоипособан, I, ЦГ, 57 м2,
35.000.
„Мустанг”,
062/226-901. (206782)

СТАН, 30 м2, кућа Глогоњ,
100 м2, 8 ари, замена за
већи стан, Панчево. „Гоца”,
063/899-77-00.
(206803)

ЦЕНТАР, трособан, 73 м2,
III, нов са гаражом,
43.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188. (206849)

МИСА, једноипособан, I,
19.000; Пепељаре, двоипособан,
II,
27.000.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (206864)

ЦЕНТАР, шири, нов, 38
м2, једноипособан, 650
евра. „Гоца”, 063/899-7700. (206803)

ЦЕНТАР марњи двособан,
ЕТ, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (206849)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
договор, строги центар четворособан, I, 63.000.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (206864)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан,
25.000, 68 м2, двоипсообан,
43.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (206803)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 68 м2, трособан,
37.000. „Гоца”, 063/89977-00. (206803)
КОТЕЖ 2, 50 м2, двособан,
25.000; 64 м2, двоипособан, 40.000, 108 м2; четворособан, 56.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (206803)
КОТЕЖ 1, 25 м2, једнособан, 17.500; 72 м2, трособан,
39.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (206803)
СТРЕЛИШТЕ, 80 м2, трособан, хитно, 35.000; 60
м2, двособан, 31.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(206803)

ВЕЛИКИ избор дворишних станова од 8.000 до
17.000. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (206782)
НА ПРОДАЈУ стан, 57 м , I
спрат, ПВЦ столарија, Содара. 064/019-93-19. (206791)

ЈЕДНОСОБАН, 31 м2, приземље, Котеж 1, новоградња, укњижено. 064/20000-37. (206797)

КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, 20.000.
„Премиер”, 064/206-5574,
063/800-44-30.
(206941)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, једнособан, 18.000; 40 м2,
једноипособан,
нов,
23.000. „Гоца”, 063/89977-00. (206803)
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МИСА, 37 м , једноипособан, 16.000; 45 м2, двособан,
19.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (206803)

7. ЈУЛА, једнособан 38 м2,
приземље, ТА грејање,
16.000.
064/206-55-74.
(206941)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 62 м2, IV спрат, лифт,
33.000.
064/206-55-74,
063/800-44-30, „Премиер”. (206941)
СТРЕЛИШТЕ,
центар,
трособнан, 80 м2, други
спрат, 41.000, договор.
064/206-55-74, 362-027.
(206941)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 62 м2, IV, ЦГ, лифт,
33.000. „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(206861)
ТЕСЛА, двособан, 58 м2,
VI, ЦГ, две терасе, 33.000.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (206861)

СОДАРА, 40 м2, једноипособан, хитно, 21.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (206803)

СОДАРА, гарсоњера, 26
м2, VII, ЦГ, 17.500, договор. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (206861)

ТЕСЛА, 32 м2, једнособан,
22.000, двособан, 29.000.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (206806)

ЈЕДНОСОБАН стан, 35 м2,
гаража, 23.000. „UnaDalli”, 064/255-87-50, рег. бр.
188. (206849)

ЦЕНТАР, 45 м2, ВП, ТА,
26.000, договор. „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (206861)

СТРЕЛИШТЕ, 55 м2, двособан, 26.000, једнособан,
18.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (206806)

ТЕСЛА, једноипособан, 40
м2, VI, ЦГ, 23.000. „UnaDalli”, 064/255-87-50, рег.
бр. 188. (206849)

ЦЕНТАР, стан 30 м2.
060/312-90-00. (206666)

ЈЕДНОСОБНИ, центар, 24
м2, 18.000, Миса, 16.500.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (206806)

СОДАРА, двособан, 57 м2,
ЦГ, сређен, договор. „UnaDalli”, 064/255-87-50, рег.
бр. 188. (206849)

СОДАРА, трособан, I,
41.000; трособан, II,
37.500; двособан, приземље, 28.000. „Лајф”, 317634,
061/662-91-48.
(206864)

ПРОДАЈЕМ стан, 35 м2, у
згради, приземље, центар,
15.000 евра. 061/670-9796. (206667)

КОТЕЖ, 49 м2, двособан,
31.500, замена за мањи.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (206806)

КОТЕЖ 2, двособан, ЦГ,
договор.
„UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188. (206849)

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, приземље, укњижен, одмах
усељив,
хитно.
Тел.
065/237-10-09. (206649)
КОПАОНИК апартмани у
сивој фази или кључ у руке, може замена. 060/31290-00. (206666)

ЦЕНТАР, гарсоњера, поред Музеја, III, TA, 20.000.
064/206-55-74, 013/362027. (206801)

КОТЕЖ, гарсоњера, I,
17.000; Тесла, 26 м2, приземље, 18.500. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(206864)

КОТЕЖ 2, дуплекс, 86 м2,
ЦГ,
лифт,
укњижен,
35.000, договор. 064/20655-74, 362-027. (206941)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, II,
ЦГ, 29.500, 42 м2, ВП, ЦГ,
24.000. „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(206861)

2

ТРОСОБАН, 65 м2, трећи
спрат, Котеж 1, новоградња, укњижено. 064/20000-37. (206797)

ЦЕНТАР, трособан, 100
м2, I спрат. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (206849)

СОДАРА, двособан, VI,
27.000; једнособан, VII,
17.000; војне, I, двоипособан, 40.000. „Лајф”, 317634,
061/662-91-48.
(206864)

ЦЕНТАР, салонски, 114
м2, 67.000; 86 м2, 43.500.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (206864)
БЛИЗУ центра, сређен двособан, I, 32.000, мањи двособан, 27.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (206864)
ПРОДАЈЕМ
двособан
стан, 45 м2, центар Панчева, приземље, без грејања.
064/279-59-98, 013/25200-83. (206870)
ВЕЉКА Влаховића, двособан,
62 м2, ВП, 29.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.
РОБНА кућа, двоипособан, 63 м2, V, 43.000; центар двособан, 52 м2, III,
40.000. „Кров”, 060/68310-64, рег. 398.
КОТЕЖ 2, једнособан, 37
м2, III, 24.000; једноипособан, 49 м2, VI, сређен,
30.000. „Кров”, 060/68310-64, рег. 398.
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТРОСОБАН стан на Котежу 2, продајем/мењам.
063/771-15-68. (206898)
2

ЦЕНТАР, двособан, 62 м ,
изнад СДК, без посредника.
063/164-88-64,
063/018-442. (206920)

БЕОГРАД, Крњача, код
„Метроа”, нов, 37 м2, ЕГ,
34.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(206934)
ТЕСЛА, 51 м2, лођа 6 м2,
ВПР, 30.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(206934)

ТЕСЛА, 68 м2, V, ЦГ, трособан, две терасе, без улагања, 38.000. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(206914)
КОТЕЖ 2, 70 м2, III, ЦГ,
двоипособан, 42.000, договор. „Олимп”, 063/274951. (206914)

КОТЕЖ 1,
двособан, III, 59 м2, ЦГ, усељив,
31.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(206944)

ПРОДАЈЕМ нов стан 52
м2, Тесла, IV спрат,
16.000.
062/160-94-76.
(4630)

2

ТЕСЛА, 55 м , двоипособан, ВП, ЕГ, 35.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (206914)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, I, ЦГ,
сређен, 27.000. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(206914)
ШИРИ центар, 32 м2, ВП,
ЕГ, 22.000, договор, новоградња. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (206914)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, V, ЦГ,
одличан распоред, усељив, 32.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (206914)
ТЕСЛА, 55 м2, III, ЦГ, празан, 34.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (206914)
ЦЕНТАР, једноипособан,
45 м2, V спрат, без посредника.
063/825-83-25,
013/351-598. (206920)
ТЕСЛА, 50 м2, III, ЕГ, потпуно сређен, 30.000, тераса. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (206934)
ТЕСЛА, 30 м2, II, ТА, са
свим стварима, тераса,
26.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(206934)
ТЕСЛА, 61 м2, две терасе,
трособан, IV, ЦГ, 36.000,
договор. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(206934)
ЦЕНТАР, 65 м2, две терасе, ЦГ, XII, 45.000, договор. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (206934)

КОТЕЖ 2, 26 м2, II, новоградња, тераса, паркет,
ПВЦ.
063/392-417.
(206949)

МИСА, продајем поткровље, 100 м2, са свим прикључцима,власница.
065/333-55-25. (206942)

КЕЈ, војне зграде, 61 м2,
двоипособан, ВПР, ЦГ,
32.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(206944)
ТЕСЛА, двособан, III, 54
м2, ТА, две терасе, 28.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (206944)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
I, 52 м2, ЦГ, 31.000. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (206944)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
III, лифт, 38 м2, 25.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (206944)
МАРГИТА, нов двоипособан, ВП, I, 55 м2, гас,
39.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(206944)
ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан или кућу с вашим
плодоужитком (остајете у
стану). Обезбедите себи
сигурност, ваше месечне
рачуне плаћамо ми. Ограничена куповина. Позовите одмах. 061/324-40-85.
(206943)
ТРОИПОСОБАН стан, Котеж 2, 82 м2, IV спрат, замена мањи. 064/317-0735, 013/401-430. (206945)
ДВОСОБАН стан, центар,
55 м2, ЕГ, II спрат, сређен.
064/528-32-10. (206946)
КОТЕЖ 1, двособан, 59,
32.000; Котеж 2, двособан,
59, I, договор. „Јанковић”,
348-025. (206925)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 55, 31.000; једнособан, 32.000, 18.000. „Јанковић”, 348-025. (206925)

marketing@pancevac-online.rs

ШИРИ центар, улично,
35, 12.000; Маргита, дворишно, 30, 8.000. „Јанковић”, 348-025. (206925)

ЛЕП стан на Котежу 1,
кружни ток, Радова зграда, без улагања, I спрат, 57
м2, три собе, две терасе,
ЦГ, паркет, хитно, 33.000.
063/308-793. (206957)

2

СТРЕЛИШТЕ, 80 м , трособан, одличан распоред,
II, ЦГ, 41.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (206914)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ стан у центру,
52 м2. Тел. 064/074-68-84.
(4630)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 25
+ 5 м2, високо приземље,
новоградња,
Тесла.
064/231-58-40. (207039)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
68 м2, центар, II спрат, ЦГ,
ПВЦ столарија, две терасе, клима. 013/319-014.
(207067)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
52 м2 + тераса, VII, ЦГ,
хитно, 22.500. „Милка”,
063/744-28-66. (207077)
НОВОГРАДЊА, станови
на продају од 45, 50 и 78
м 2,
добра
локација.
062/443-367. (207071)
ПРОДАЈЕМ
трособан
стан, нова градња, 57 м2,
Стрелиште,
власник.
063/779-59-07. (207042)
ПРОДАЈЕМ прелеп једноипособан стан на Тесли,
повољно. 066/937-00-13.
(207050)

ПРОДАЈЕМ стан у строгом центру са грејањем,
од 45 м2. 069/217-28-60.
(2069359)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан у згради, без грејања, Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (206567)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
празан, кућа, први спрат,
100 евра, Синђелићева 71.
063/191-70-51. (206642)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
двособан, II спрат, ЦГ, усељив, добра локација. Тел.
066/661-72-30. (206755)

ПРОДАЈЕМ двособан на
Котежу, лифт, ЦГ, хитно.
066/937-00-13. (207050)

ТЕСЛА, 3,0, ЦГ, две терасе, VI/X, лифт, 600/м2.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(207021)

ИЗДАЈЕМ комплет намештен двособан стан, Тесла, близу „Авив парка”.
062/600-365, 064/482-1814. (206574)

ГАРСОЊЕРА, стан за издавање код Спортског
центра. 064/436-85-26.
(206645)

ДВОСОБАН, строги центар, на дуже, звати после
19 сати. 013/671-018.
(206979)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у центру Стрелишта, први
спрат, ЦГ. Тел. 063/74780-64. (206646)

СОДАРА, издајем ненамештен стан, 36 м2. Тел.
063/734-82-17, 013/333726. (206757)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан. 066/209400. (206653)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, са ЦГ. 063/86407-97. (206707)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Котеж 1. Тел.
064/254-70-04. (206658)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у кући са намештеном кухињом, Панчево, Жарка
Зрењанина
120-б.
063/725-23-43. (206766)

ПРОДАЈЕМ стан од 60 м2,
близу школе, обданишта,
Стрелиште, укњижен, повољно,
хитно.
Тел.
064/992-62-07. (и)
ТЕСЛА, 50 м2, преко „Авива”,
високо приземље, ЦГ, комплетно сређен, 40.000 евра.
064/514-05-06. (207007)
ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, без посредника. 251-41-52, 069/51415-22,
062/514-159.
(206990)

ВЕЛИКИ избор дворишних станова од 8.000 до
14.000, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (207021)
ПРОДАЈЕМ повољно гарсоњеру у центру са ЦГ, без
посредника. 064/520-7227. (207012)
НОВА Миса, 45 м2, ТА, изузетно повољно. 066/365228,
069/555-26-76.
(207001)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију, или
рушење. 064/218-15-72.
(206794)
КУПУЈЕМ гарсоњеру или
једнособан, нова Миса.
062/207-004. (206849)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМО собу, централно грејање. Употреба кухиње купатила, 60 евра,
Стрелиште. Информације:
062/829-16-28. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан, ненамештен стан, Котеж 1, ЦГ,
телефон. 062/116-24-27.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, ЦГ. 063/866-78-03.
(206358)
ИЗДАЈЕМ кућу 100 м2, са
окућницом у центру Старчева.
Тел.
353-500.
(206555)

ИЗДАЈЕМ стан 90 м2, дворишни, ЦГ, 200 евра, рачуни урачунати, Тесла.
061/269-88-64. (206575)
ИЗДАЈЕМ собу, Тесла, ЦГ,
купатило, кухиња, wi-fi,
јефтино. 061/269-88-64.
(1206576)
ИЗДАЈЕМ собе за самце и
теренце. 064/305-73-01.
(206577)
ИЗДАЈЕМ
ненамештен
трособан стан, Содара,
ЦГ, клима, кабловска, 110
евра. Тел. 063/769-94-52.
(206597)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен једнособан стан, 80
евра, Максима Горког 96.
060/517-82-53. (206607)
ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
1, код Економске школе,
51 м2, комплет намештен.
063/393-838, 066/358-858.
(206614)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан у најужем
центру Панечва. Тел.
013/348-486. (206615)
ИЗДАЈЕМ трособан комфоран стан у строгом центру
Панчева.
Тел.
064/954-68-01. (206615)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан у центру
Стрелишта, цена 120 евра.
Тел.
064/124-48-15.
(206616)
ГАРСОЊЕРА, 17 м2, ненамештена, у Самачком, за
издавање. 069/271-63-99.
(206619)
ИЗДАЈЕМ намештену собу за самца с употребом
купатила.
371-262.
(206590)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан
на Котежу 2, ВП, 46 м2, намештен.
062/520-272.
(206660)
ИЗДАЈЕМ трособан стан,
може и део стана у новој
кући.
064/130-36-02.
(206972)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у кући на Стрелишту.
063/707-18-75, 062/18614-03. (206974)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Котеж 2,може и ученици.
064/545-55-81, 062/12069-02. (206980)

ИЗДАЈЕМ стан у строгом
центру, полунамештен, месечно плаћање + депозит.
064/887-18-84. (206702)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
дворишни, нова Миса,
Спортски
центар.
061/161-48-74, 013/373027. (206703)
НАМЕШТЕНЕ дворишне
станове + гарсоњера +
празан стан, зграда. Стрелиште. 362-406, 064/21883-45. (206682)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
код хотела „Тамиш”, 30
м2. 063/372-356. (206977)

ОЗБИЉНОЈ трочланој породици потребан двособан
стан за издавање на Тесли.
064/816-70-88. (206683)
ИЗДАЈЕМ кућу у Војловици, трособан + једнособан
дворишни, са ЦГ, клима,
гаража и шупе. Тел.
013/263-80-93, 064/08421-62. (206710)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком хотелу. 013/352-758, 063/327423. (206720)

ИЗДАЈЕМ стан 45 м2, на
Миси,
сутерен,
ТА.
064/347-98-78. (206557)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
нова Миса, са грејањем и
гаража. 064/929-01-84.
(206640)

ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан, Стрлеиште,
Гундулићева, високо приземље, ЦГ. 063/263-052.
(206745)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру, централно грејање, 120 евра. Тел.
062/886-97-15. (206558)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, Стрелиште, 50 м2.
Тел.
064/959-98-83.
(206641)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
са ЦГ, на Котежу 2, у кући. 063/329-309. (206700)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан празан стан у кући, Стрелиште. 322-051, 061/162-6442. (206721)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, Стрелиште, ЦГ,
37 м2. 063/193-63-98.
(206724)
ИЗДАЈЕМ стан у Војловици, Братства–јединства
116. Тел. 013/367-316.
(206734)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на новој Миси, повољно.
Тел.
063/873-72-62.
(206726)
НАМЕШТЕНА гарсоњера
за самце у центру града,
дворишни стан. 063/73302-53. (206857)

ИЗДАЈЕМ нов екстра сређен стан, ЕГ, центар, 50
м 2.
062/843-36-23.
(206811)
ПОВОЉНО издајем стан
на Тесли, 45 м2, ненамештен, новоградња са ЦГ,
погодно за мању породицу. Тел. 069/602-223.
(206808)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, строги центар, III
спрат, ТА. Тел. 066/81346-80. (206839)
НАМЕШТЕНЕ станове,
гарсоњере, Тесла, Котеж
1, двособан, ЦГ, на дуже.
064/137-63-19. (206851)
ИЗДАЈЕМ трособан и двособан празан дворишни
стан.
064/224-12-60.
(206852)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ кућу 60 м2, 7
ари, стара Миса. 062/87362-98. (206925)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач”. 064/37079-47. (205578)

ИЗДАЈЕМ празан стан на
Стрелишту. Тел. 060/55117-20. (207057)

ИЗДАЈЕМ локал 18 м2,
угао Бр. Јовановић и Св.
Саве близу Максија, новоградња,
изолован.
063/752-04-00. (206111)

ЦЕНТАР, двоипсобан, ненамештен, 68 м2, реновиран,
ЦГ, клима, 130 евра + депозит. 064/238-16-84. (207067)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, 38 м2, новоградња,
ТА, код Хотела, договор.
064/122-48-07. (207069)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Тесли, ЦГ, лифт.
063/802-72-83. (207075)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Котежу 2.
064/888-18-65. (207043)
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ТРАЖИМО жену за помоћ
старијој особи. Ноћење
обавезно. 062/225-149.
(206640)

ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНА девојка за рад
на рецепцији. Услов познавање
енглеског.
060/043-52-98. (206666)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)

ИЗДАЈЕМ опремљен локал за фризере. 013/304506,
064/329-37-84.
(206603)

ПОТРЕБНА радница за
кување кафе на бувљаку
„Аеродром”. 065/533-4413. (207047)

НЕГОВАТЕЉИЦА, пресвлачим пелене, дискове
старијим
особама.
060/421-05-91. (СМС)

ЛОКАЛ за издавање 21 м2,
Карађорђева 15. 064/18481-47. (206573)

ПОТРЕБАН пекар и помоћни пекар са искуством
на хлебу, пециву и сомунима.
064/120-09-42.
(207034)

МОЛЕРСКО-гипсарски
радови повољно, мајстори
из Ковачице. 060/066-0860. (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал 200 м2,
Карађорђева 2-е, Панчево. 060/501-00-10. (и)
ИЗДАЈЕМ локал магацин,
30 м2, нова Миса. Тел.
064/119-04-31. (206981)
ИЗДАЈЕМ дискотеку „Екскалибур”. 064/260-05-57.
(206753)

ЛОКАЛ, 25 м2, у оквиру
Зелене пијаце, 17.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)

ЛОКАЛ за издавање, површине 70 м2, 150 евра, Његошева 7. Тел. 062/821-4494. (206756)

МЛАДИ брачни пар тражи
кућу у Панчеву, бесплатно,
за
одржавање.
060/753-62-30. (206858)

ИЗДАЈЕ се локал 50 м2,
светао, излог, грејање,
паркинг. 060/151-20-46.
(206922)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
Његошева, радионица, канал,
Карађорђева.
064/994-13-16. (206740)

ИЗДАЈЕМ кафић „La folie”, Браће Јовановић 8.
063/337-895. (206930)

ИЗДАЈЕМ троипособан
стан, делимично намештен, I спрат, Котеж 2.
345-534, 064/246-05-71.
(и)

ИЗДАЈЕМ локал 24 м2, Лава Толостоја, близу пијаце. Телефон, грејање. 333058. (206696)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан на Котежу 1,
повољно. 064/206-51-57.
(206856)

ИЗДАЈЕМ празан двособан комфоран стан у строгом центру, Петра Драпшина.
063/802-26-71.
(206772)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
ненамештен стан на Тесли, ВП, ЦГ. 063/222-312,
066/222-312. (206775)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан на Тесли,
ТА
грејање,
клима.
062/665-651. (206777)
СТАН, двособан, празан,
Стрелиште, седми спрат,
ЦГ, преко пута школе.
064/888-19-21. (206783)
СТАН двособан, празан,
намештен трособан празан, близу школа, пијаца.
061/225-16-43. (206786)
ТРОСОБАН стан, Стрелиште, I спрат, ЦГ, близу
„Авива”,
„беовоза”.
064/410-25-86. (206787)
НАМЕШТЕН
двособан
стан, издајем, нова Миса,
кабловска, ТА. 064/23123-59. (206793)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
нова Миса, 100 евра.
064/665-86-21. (206799)
ДВОСОБАН, Содара и
Стрелиште, ненамештен,
ЦГ, 100 евра. 064/206-5574, 013/362-027. (206801)
СТАН на Миси, намештен,
200 м од Спортског центра, 90 евра. 062/867-4824. (206826)

ИЗДАЈЕМ стан у центру
Старчева. 013/632-949,
063/354-427. (206815)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком хотелу.
060/034-22-71.
(207045)

САМИЦИ/УЧЕНИЦИ издајем комплетно намештен
стан код хотела „Тамиш”.
013/400-468. (206868)

НАМЕШТЕН двособан стан,
издајем, грејање, кабловска,
интернет, близу центра.
061/689-86-22. (207044)

ИЗДАЈЕМ стан. 069/13227-09. (206874)

ИЗДАЈЕМ, Тесла, двособан мањи намештен, ТА.
063/843-21-20. (207039)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Содара, III, лифт,
ЦГ. 063/354-278. (206885)
ДВОСОБАН ненамештен
стан са грејањем на Котежу 1. 063/847-44-76.
(206909)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, нова Миса, Тимочка 32. Тел. 371-635,
064/993-71-74, 064/29781-68. (206910)
ДВОСОБАН ненамештен
стан у згради, ЦГ, Котеж
1. 064/811-14-19. (206913)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен стан, Котеж
2, повољно. 066/944-5588. (206921)
ИЗДАЈЕМ ненамештен двособан стан на Стрелишту.
060/030-11-62. (206948)
ЦЕНТАР, 59 м2, приземље,
намештен, ЦГ, ПВЦ, окречен.
065/280-30-24,
063/338-865. (206949)
ТЕСЛА, гарсоњера, полунамештена, ТА, ПВЦ, двориште, искључиво самици. 063/230-926. (206953)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
гарсоњера, соба за самца,
намештена,
центар.
061/131-79-03, 311-229.
(206955)

ИЗДАЈЕМ мањи дворишни стан, Ул. Моше Пијаде, повољно. 014/344-5297. (207025)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. Тел. 063/80858-16. (206697)
ЦЕНТАР, пословно-стамбени простор 120 м2, месечно. Пеђа, 063/217-194.
(206712)
ИЗДАЈЕМ локал преко пута Зелене пијаце. 065/46435-38. (206728)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, празан.
Тел. 311-071. (206987)

ПРОДАЈЕМ локал 96 м ,
лукс, центар, договор.
064/329-48-40. (206731)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Краљевића Марка. Тел.
065/831-56-38. (206992)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
повољно. 062/813-82-24.
(206816)

2

ПОТРЕБНА жена за рад на
индустријској
шиваћој
машини, са искуством.
Плата 25.000. 060/611-5110. (206773)
ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кафићу, кафе „Петица”,
код аутобуске станице.
064/997-79-09. (207060)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде,
канализације, кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (205182)

ПОТРЕБАН бравар са искуством и варилац. Контакт телефони: 064/64032-80,
064/640-32-85.
(207062)

ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са искуством. 062/801-97-58.
(205260)

ИЗДАЈЕМ локал из два нивоа, 130 м2, бивша пекара
„Тара”, Војводе Р. Путника
29. 063/278-250. (207027)
ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и
25 м2, у дворишту Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250. (207027)
ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, у дворишту, Војводе Радомира
Путника 29. 063/278-250.
(207027)
ИЗДАЈЕМ више канцеларијских простора, АМЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(207027)

ФРИЗЕРСКОМ салону потребна радница са искуством. Инфо. 060/411-1590. (207038)
ПОТРЕБАН возач, монтер
намештаја, са искуством,
састанак субота 15–16 сати, стари бувљак, магацин
„Тргопродукта”. 060/17548-01, Жељко. (207040)
ФРИЗЕРСКОМ салону потребна радница са искуством.
063/160-79-44.
(207038)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Котежу 2.
066/342-242. (207017)
ИЗДАЈЕМ стан, кућа у
Војловици. 060/669-88-99.
(207014)

КАФИЋУ „Мода бар” потребни конобари/конобарице. Карађорђева 9.
(207007)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај
Јовина
2,
повољно.
063/853-93-29. (206837)

ПОВОЉНО продајем канцеларију од 16 м2, у Његошевој 1-а. 063/700-10-91.

ПРОДАЈЕМ ресторан „Бели багрем”. 064/260-0557. (206753)

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

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ пословни простор, 52 м2,
Његошева 2. 061/362-6286. (206780)
ПРОДАЈЕМ локал 20 м2,
центар. Тел. 064/163-5957. (207054)
КАНЦЕЛАРИЈСКО-пословни простор 25 м2, издајем, Радомира Путника 2-а,
ЈНА. 063/341-871. (207033)
ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, код
Зелене пијаце. 063/617421. (206968)
ЗЕЛЕНА пијаца, издајем
локал 25 м2, одличан, повољно.
064/226-91-30.
(206938)
ПРОДАЈЕ се локал између
Аутобуске станице и Зелене пијаце. 064/537-75-16.
(206844)
ИЗДАЈЕМ локал у Улици
Светог Саве. Тел. 063/86527-70. (206865)
ИЗДАЈЕМ-продајем локал, Ц. Лазара 3, Бивша
АШ „Срећко”. 064/867-4843. (206872)

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

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у пијацу, близу три школе.
060/351-03-56. (206938)

ИЗДАЈЕМ прелеп једнособан
стан са ЦГ, на Стрелишту.
061/362-30-55. (206996)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квадрата, главна аутобуска,
излог, тенда, рефлектори,
WЦ, клима. 062/120-2992. (СМС)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ радионицу 120
м2 и технички преглед и
магацински простор АМЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(207027)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне раднице у кухињи и на роштиљу.
063/897-55-04.
(206994)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.
(203470)
РАДИМО, зидање, бетонирање, поправке кровова,
изолације, пресецање влаге, фасаде. 063/162-53-89,
013/664-491. (205270)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
065/334-23-38.

ПОТРЕБАН пекар са искуством. Тел. 064/122-21-56.
(207020)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, утовар, истовар виљушкарима, услуге утоваривача, ископи подрума,
темеља и рушење објеката
са одвозом. 064/595-9801. (205869)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице, доћи лично од 18 до 20 сати.
(206907)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и
нега болесника. 063/73759-60. (206260)

ПОТРЕБНЕ раднице у
слот клубу „Kentacky”,
Немањина 8. Милан,
064/989-88-89;
Игор,
065/666-56-65. (206681)

ЧИСТИМО таване, подруме, рушења кућа, бетонирања, одношење непотребних ствари, кошење траве.
061/132-42-75. (206570)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ искусне раднице за шивење на индустријским
машинама.
064/191-64-95. (204493)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским шиваћим машинама. Тел.
064/110-16-66. (105944)
ПОТРЕБНА радница на
индустријским шиваћим
машинама, ендлерица,
ибердек. Звати 069/23571-00. (206073)

ПОТРЕБНА девојка за
рад, Кафе „Арт”, Немањина 2, доћи лично од 9 до
12 сати. (206753)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ибердеку с искуством. 064/127-57-01.
(206633)

ПОТРЕБНИ радници са
искуством за рад у перионици аутомобила „Периша” са возачким испитом.
063/281-954. (206875)

ПОТРЕБНЕ роштиљџије,
месари и конобари са искуством у печењари.
063/194-19-39. (206586)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
23 м2, у Змај Јовиној улици.
065/368-34-45. (206876)

ПОТРЕБАН помоћни радник у столарској радионици. 063/404-247, Јован
Дикић „Тим-ентеријери
плус” д. о. о, Београд, Блок
Сутјеска 251/ф. (проф.
48)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
Жарка Зрењанина 9. Александар,
066/120-019.
(206960)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену, свакодневна исплата. 062/825-2725. (206647)

ПОТРЕБНА радница за
рад у месари. 063/362427. (206884)
ФРИЗЕРСКОМ салону и
студију за едукацију „Јелена Мијовић” потребни
мушко-женски фризери и
сарадници. 064/229-4803, од 19 до 21. (206880)

ДУБИНСКО прање намештаја, аутомобила, прање
тепиха. Наташа, 361-474,
060/361-47-41. (206559)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, утовар, истовар виљушкарима, услуге утоваривача, ископи подрума,
темеља и рушење објеката
са одвозом. 064/595-9801. (205869)
МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци,
студенти). Искусна дипломирана професорка математике. 343-370. (206563)
РУШЕЊА кућа, зидова,
кошење траве, обарање
стабла, ископи, одношење
ствари,
бетонирања.
064/122-69-78. (206570)
ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове телевизора. 064/437-64-33.
(206564)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШАМОТИРАМ шпорете
за ложење, пећи, чистим
каљеве пећи. 064/437-6433. (206564)
РАДИМО све физичке послове: рушења, бетонирања, ископи, обарање стабала, утовари шута и остало.
060/035-47-40.
(206570)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета.
013/602-701,
069/341-79-60. (206552)
МЛАДА и одговорна жена
врши услуге чишћења станова, кућа, посовног простора, помоћ старијим лицима, свакдоенво кување,
договор. 064/929-19-46.
(206581)
МАСЕР за даме, тражи посао. Прва гратис, антицелулит, релакс. 063/245991. (206583)
МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење, фарбање столарије, селидбе, пензионерима попуст. 013/235-7882,
065/557-81-42.
(206582)
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег телевизора и монтирање ТВ и сателитских антена.
064/866-20-70.
(206596)
СПРЕМАМ станове и пословне просторије, пеглам, квалитетно и повољно. 063/591-658. (206613)

ОГЛАСИ

РЕЛАКС и антицелулит масажа, педикир, врло повољно. 061/169-52-62. (207041)
БРАВАРСКА галантерија,
ограде, капије, гелендери,
устакљивање тераса, веранди. 066/908-66-58. (207051)
КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано,
повољно.
063/318-780. (207026)
ЧУВАМ и негујем старе и
болесне, помоћ у кући, дугогодишње
искуство.
064/454-71-41. (207025)

МАСЕРКА, релакс масажа, парцијална, антицелулит. Тел. 062/817-17-31.
(206999)
ЧУВАЛА бих децу, сарију
особу, чистила станове.
061/229-03-62. (206986)
ЧАСОВИ математике, машинских елемената, моделирања. Тел. 064/36568-84. (206971)
СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, кошење и крчење,
фрезирање
баште.
064/196-17-32. (206973)

БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе, врата,
капије, рукохвати, израда
и од прохрома, врло повољно. Тел. 060/140-5444, Дуле. (206795)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња нове инсталације, машинска
одгушења,
санитарија.
062/382-394. (206809)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 21
година искуства. 013/25178-97,
063/782-51-48.
(206829)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало,
најповољније.
065/361-13-13. (206836)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом, повољно, договор.
063/780-07-63,
061/725-85-61. (206843)
НЕКА ваш стан заблиста,
спремање
станова.
064/485-68-32. (206879)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија,
санитарије,
монтирање: бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (206740)
ЧАСОВИ математике за
основце. 060/676-36-37.
(206750)
ТАПЕТАР који преслвачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (206693)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар,
013/351-073, 064/157-2003. (206937)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел.
013/251-19-81,
063/852-22-43. (206668)

ЧАСОВИ енглеског језика
и преводи, професор.
064/190-14-17. (206650)
ИЗНОШЕЊЕ шута, ствари, чишћење подрума, тавана, дворишта, рушење
објеката. 061/623-52-63.
(206652)

АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, ккомарници, уграђујем, поправљам. 064/181-25-00.
(206694)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
пријемни, месечно плаћање, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (206677)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, кречење, извлачење кошуљице, повољно. 063/865-8049. (206684)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар робе, селидбе, сечење, цепање дрва, кошење, копање, чишћење тавана, шупа, подрума и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-9700. (206937)
ПРЕВОЗ робе, ствари и
робе комбијем или пикапом.
065/440-97-00,
061/626-14-50. (206937)
ПОПРАВКА кровова и
остали грађевински радови.
064/866-25-76,
066/944-55-90. (207079)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење
канализације,
адаптације купатила, сервис водокотлића, славина,
бојлера, замена, монтирање туш-кабина, повољно,
одмах. 377-930, 064/58685-39. (206713)
ЧУВАЛИ бисмо старије
особе, озбиљно и оговорно, уз договор. 061/69398-97. (ф)
ЦЕПАМ дрва, утовар
угља, рушим старе куће у
замену за цигле и грађу.
060/021-67-70. (207046)
СЕРВИСИРАЊЕ и допуна
климе, повољно. 064/52048-80. (207049)
СПРЕМАЊЕ станова, пеглање и кување, повољно.
Тел.
061/807-62-99.
(207053)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пикап, комби
1,5 т, камиони 3–7 т, утоварна рампа, са радницима или без њих, гаранција
за безбедност вашег намештаја, могућност складиштења ствари. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(Ф)

ЕНГЛЕСКИ језик, часови
за све узрасте, припрема
међународних
испита,
преводилачке
услуге.
062/149-16-22. (206718)
СОЛО певање, часови.
062/149-16-33. (206718)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона с одвозом шута или
без њега. 064/648-24-47,
Горан.
ИЗДАВАЊЕ рамовске скеле с превозом или без, изнајмљивање
агрегата.
064/648-24-47.
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута са утоваром,
утовар и истовар виљушкаром, ископ багерима,
изнајмљивање возила с
корпом за рад на висини.
064/648-24-50. (205154)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700 динара,
услуга селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т, камионима 3, 5 и 7 т, са радницима
или без њих, у свим правцима, плаћање могуће чековима, 100 дана и преко
рачуна. Борис, 013/352236,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(F)
СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара, с пик-апом, комбијима, камионима, екипа
радника, монтирање, демонтирање,
паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја, селите се без
стреса. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(Ф)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (192865)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле мањим и већим камионима.
063/218-894, 013/258-0400.
KIZZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на
свим теренима, рушење
старих кућа и других објеката, утовар шута с одвозом, ископ багерима.

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
СЗР „МАКИ” постављање,
хобловање, полирање и
лакирање. Мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (206354)

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање, набијање вибро-плочама.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-0400.
KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм, разбијање бетона свих величина и
дебљина.
063/218-894,
013/258-04-00.
KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра, сечење и резање стабала и
грања. 063/218-894.

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, демит фасаде, повољно. Пензионерима попуст.
061/626-54-06.
(206635)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером до три кубика, повољно, песак, шљунак, сејанац,
одвозим
шут.
064/354-69-94. (206655)
ПОПРАВКА телевизора,
монитора, ЛЦД - плазма,
подешавање ДТВ-а, долазак на кућну адресу.
061/322-30-75. (206752)

РОЛО НАЈ вам нуди поправку, уградњу ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина,
роло-врата (челичних, заштитних), тенди. Ми смо
најквалитетнији, најјефтинији, с највећом гаранцијом.
Проверите.
013/344-594, 063/894-2180. (206912)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, замена,
поправке, адаптације, одмах. 331-657, 064/495-7759,
063/777-18-21.
(106057)
ОДГУШЕЊЕ одвода и канализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”. 062/532346. (206122)
ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”, поправља веш-машине, фрижидере, бојлере, шпорете, електроинсталације. 060/180-02-83,
013/251-28-97. (206185)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, замена вирбли, батерија и вентила, све за
воду, 0–24 сата, долазим
одмах, пензионерима екстра попуст. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/31726-33,
063/811-74-89.
(206115)

ГРАЂЕВИНСКИ радови,
зидање, претрес кровова,
поправка старих, изградња нових, гипсарски и молерски радови, повољно.
060/521-93-40. (206633)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18, 601892. (206642)

СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина, екипа
радника, све по вашој жељи, за фирме специјални
попусти, бесплатан долазак и процена посла од 00
до 24 сата, за вас радимо и
недељом. Изаберите најбоље. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(Ф)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (206761)

КЕРАМИКА,
водовод,
монтирање санитарија,
купатила, тражим посао.
060/179-00-62. (206620)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим
трактором.
064/163-58-85. (206638)

marketing@pancevac-online.rs

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(206371)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комарници, израда, монтирање, гаранција.
013/353-923,
063/775-96-08. (206315)
ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-1477, 013/311-514. (206414)
ДЕЗИНСЕКЦИЈА,
уништавање буба гелом и пастом, нов метод, без прскања. Славиша. 062/18274-50. (206541)
ЛИМАРСКИ радови, олуци, окапнице, лајсне, кровопокривачки радови, санације цурења, преправке
кровова, термо и хидро
изолација, долазак ненаплаћујемо. Најјефтиније.
064/903-39-23. (206581)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (206765)
ОДВОЗ шута, земље, непотребних ствари кипером,
рушење мањих објеката.
064/144-88-44. (ф)
ПРОФИ сервис Гиле, инсталација система и пратећих програма, поправка
рачунара, лаптопа, долазак на кућну адресу.
060/526-07-84. (206735)
ПОПРАВКА замрзивача,
фрижидера, веш-машина,
судо-машина и остале беле технике. Овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”.
063/771-24-16, 301-300.
(206709)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канлизације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарије. Све за воду, 0–24 сата, долазим одмах, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21, 064/29045-09,
061/348-20-00.
(207003)

РАЗНО

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално,
екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66. (ф)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са радницима или без
њих. Најповољније Иван.
063/107-78-66. (ф)
РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери, тракасте, римске,
панелне, роло, зебра завесе, хармо-врата, туш-кабине, комарници, тенде,
роло-заштитна врата. Горан,
013/351-498,
063/816-20-98. (206792)
ДУБИНСКО прање намештаја, отклањање флека и
прљавштине. „Н тим 013”,
062/873-87-20. (206866)
СЕЛИДБЕ,
камионски,
комби превоз, екипа радника, одвозимо непотребан наметшај. 063/731-7767,
064/280-30-16,
013/236-77-34, Владимир.
(206877)

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
(206599)
ПЕНЗИОНЕР 1968. годиште, тражи озбиљну жену
ради брака, сличних година.
065/672-87-01.
(206627)
ПРИМАМО у породицу
баку без наследника и
омогућавамо јој пристојан
живот и летовања у замену за некретнину. 341476. (207019)

ПОЛИРАЊЕ фарова, фабричко стање, Радничка 1а. 063/240-591. (206585)

ВУЛКАНИЗЕР, машине
последње генерације, Радничка 1-а. 063/240-591.
(206585)

ДУБИНСКО усисавање,
прање кревета, мебла, 15
година искуства. 334-034,
063/839-75-93. (206882)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (206590)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, шпорете, бојлере поправљамо с
овереном
гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (206904)

СЕРВИС телевизора, ауторадија, осталих електроуређаја, електричар, аутоелектричар, уградња ауторадија. Дејан 063/800-0196. (206624)

КИРБИ, дубинско усисавање и прање намештаја,
већ од 500 динара. Перионица „Гоша”, 064/338-4978. (206975)

ПЕРФЕКТ, фасада, зидање, кровови, глетовање,
кречење, керамика, ламинати.
063/122-14-39.
(207010)

НЕМАЧКИ пензионер, 68
година, тражи слободну
жену без обавеза, за заједнички живот. 064/501-9105,
013/236-72-95.
(206749)
ОГЛАШАВАМ неважећом
путну исправу годишњу,
за ратне војне инвалиде,
на име Јовица Златановић. (206692)
ИЗДРЖАВАО бих старију
особу у замену за некретнину. Озбиљан брачни
пар.
060/753-62-30.
(206817)
ДЕВИЗНИ пензионер, 63,
познанство
озбиљне
шланг даме, до 54 године.
061/167-77-46.

Четвртак, 8 октобар 2015.
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Градоначелник града Панчева расписује

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” број 135/2004 и 36/09)

КОНКУРС
ЗА (СУ)ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ
Овим конкурсом ће се подржати програми и пројекти чији се садржај односи на унапређивање положаја и квалитета живота младих, задовољавање потреба младих и решавање специфичних проблема младих, према конкурсним задацима у оквиру приоритетних области Стратегијe
бриге о младима града Панчева 2014–2017.
У обзир за (су)финансирање узимаће се:
1. Пројекти и програми који су усклађени с приоритетним областима:
– образовање младих,
– запошљавање младих,
– здравље и одрастање младих,
– безбедност младих,
– мобилност и интеркултурализам младих,
– учешће младих у доношењу одлука и
– активизам и волонтеризам младих.
2. Пројекти и програми који поштују принципе:
– поштовање људских права,
– равноправност и једнаке шансе за све,
– одговорност,
– доступност,
– солидарност,
– сарадња,
– активно учешће младих,
– целоживотно учење,
– заснованост.
Приоритети приликом одлучивања о додели средстава за пројекте и програме могу се погледати на сајту града Панчева www.pancevo.rs/konkursi.
Право учешћа имају организације / удружења грађана регистрована на територији града
Панчева.
Шта све треба да садржи предлог пројекта, можете видeти на сајту града Панчева
www.pancevo.rs/konkursi.
Удружења грађана која нису попунила Упитник за прикупљање података потребних за
ажурирање и допуну постојеће базе организација цивилног друштва града Панчева, морају га доставити уз конкурсну апликацију. Овај упитник и списак потребне пратеће документације може се преузети са званичне презентације града Панчева
(http://www.pancevo.rs/Azuriranje_baze_podataka_organizacija_civilnog_drustva-99-1-4065) или у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, канцеларија 204.
Средства неће бити одобрена подносиоцима предлога пројекта за:
– непотпуне и неблаговремене пријаве,
– предлоге пројеката подносилаца који су у 2014. години добијали финансијску подршку од града Панчева, а нису у предвиђеном року поднели извештај о реализацији пројекта и утрошку средстава или нису испунили друге преузете обавезе,
– пројекте који не предвиђају промовисање активности и резултата у јавности,
– захтеве за добијање финансијске подршке профитним и комерцијалним пројектима,
– предлоге пројеката у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице већа
од 25 посто укупних финансијских средстава тражених за Пројекат.
Посебан сегмент овог конкурса односи се на (су)финансирање студијских путовања на територији Европе, који за циљ имају стицање и унапређивање знања (стручне праксе, конференције, конгреси, стручни скупови, семинари).
Право учешћа у овом сегменту Конкурса имају студенти и студенткиње који/којe:
– су држављани/држављанке Републике Србије или имају статус избеглице или расељеног лица,
– имају пребивалиште на територији града Панчева (Панчево и насељена места), а боравиште за
лица која имају статус избеглице или расељеног лица,
– су студенти/студенкиње факултета и универзитета акредитованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС,
– су први пут уписали текућу годину студија,
– у претходној години студирања имају просечну оцену најмање 9,00.
Шта све треба да садржи апликација за (су)финансирање студијских путовања, можете
видети на сајту града Панчева www.pancevo.rs/konkursi:
Студенти/студенткиње чија студијска путовања буду одобрена за (су)финансирање имаће
обавезу да након повратка, као саставни део извештавања, припреме и организују јавни скуп
(трибину, презентацију, округли сто) у сарадњи с Канцеларијом за младе, те да овим путем представе искуства и знања која су стекли током студијског боравка, а која су значајна за локалну заједницу.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Панчевац” (до 23. октобра 2015. године).
Формулар за подношење предлога пројеката, табела буџета, формулар за (су)финансирање
студијских путовања (као и формулари за потписивање Споразума о партнерству и Изјаве о прихватању одговорности) могу да се преузму у Секретаријату за јавне службе и социјална питања и
Канцеларији за младе града Панчева, Трг краља Петра I, канцеларија 204, или са званичне интернет презентације града Панчева www.pancevo.rs.
Програми/пројекти и студијска путовања треба да се реализују најкасније до краја 2015. године, а финални наративни и финансијски извештај предаје се до 31. јануара 2016. године.
Средства за (су)финансирање програма и пројеката по основу овог конкурса обезбеђена су у буџету града Панчева.
Предлоге пројеката и апликације за студијска путовања разматра Комисија за вредновање
програма и пројеката од јавног интереса у области бриге о младима града Панчева за 2015. годину, на основу чијег мишљења ће градоначелник града Панчева извршити избор и утврдити средства за њихову реализацију. Предлагачи чији је пројекат прихваћен или апликација за студијско
путовање одобрена закључују уговор с градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.
Резултати ће бити објављени на интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs након
доношења закључка градоначелника.
Предлози пројеката и апликације за студијска путовања достављају се обавезно:
– у електронској форми (на диску или путем мејла marija.komanov@pancevo.rs), контакт телефони 308-907 и 308-906, адреса Трг краља Петра I, канцеларија 204.
– у штампаној форми, у Услужном центру града Панчева, у затвореној коверти с назнаком:
Пријава
КОНКУРС
ЗА (СУ)ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ
БРИГЕ О МЛАДИМА
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ
Град Панчево
Трг краља Петра I 2–4
26000 Панчево
Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Канцеларија за младе

Конкурс за (су)финансирање музичких,
иновативних, едукативних и промотивних
програма и пројеката за младе у дворани „Аполо”, у
сарадњи с Домом омладине Панчево,
за 2015. годину
Право учешћа на Конкурсу имају регистрована
удружења грађана са седиштем на територији града Панчева.
Kритеријуми за избор програма/пројеката:
– Програми/пројекти чија структура задовољава утврђене стандарде пројекта као документа (попуњен формулар и комплетна пројектна документација);
– Програми/пројекти који су у складу са циљевима, мерама и активностима из Акционог плана за имплементацију Стратегије културног развоја града Панчева
2010–2015. године и/или принципима, приоритетима,
циљевима и мерама из Стратегије бриге о младима града
Панчева 2014–2017;
– Иновативни програми/пројекти;
– Едукативни програми/пројекти;
– Програми/пројекти који промовишу активизам и/или
културно стваралаштво младих и за младе у Панчеву;
– Програми/пројекти који укључују ширу циљну групу
младих;
– Програми/пројекти који успостављају изградњу партнерстава.
Имајући у виду да је Конкурс конципиран тако да
програмске/пројектне активности треба да се одвијају у дворани „Аполо”, посебан услов je обавезно партнерство с Домом омладине Панчево. Предлагачи програма/пројекта морају с Домом омладине утврдити партнерски однос и потписати споразум о партнерству, који
спада у обавезну пројектну документацију.
Шта све треба да садржи Пријава (електронска форма и по један штампани примерак), можете видети на сајту града Панчева www.pancevo.rs/konkursi.
Финансирање:
– За овај конкурс обезбеђена су средства у буџету града
Панчева за 2015. годину;
– Носиоци пројеката који су добили средства по основу
неког другог конкурса који је расписао град Панчево у
2015. години неће имати могућност да добију средства за
исти предлог програма/пројеката путем овог конкурса.
Рокови:
– Рок за конкурисање на овом конкурсу је осам дана од
дана објављивања у недељном листу „Панчевац” (до 16.
октобра 2015. године).
– Активности на пројекту које Град буде (су)финансирао
у оквиру овог конкурса морају бити реализоване до краја
2015. године, а финални наративни и финансијски извештај предаје се до 31. јануара 2016. године.
Објављивање и формулари:
Конкурс ће се објавити у локалном недељном листу „Панчевац” и на званичној презентацији града
Панчева www.pancevo.rs, на страни Пројекти и конкурси. Формулар за конкурисање може се преузети у
Одсеку за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг краља
Петра I, спрат II, канцеларија 204, или с интернет презентације www.pancevo.rs. Додатне информације могу се
добити путем телефона 308-906 или и-мејлом:
marija.komanov@pancevo.rs.
Која удружења не могу добити средства и у којим
околностима можете видети на сајту града
www.pancevo.rs/konkursi.
Пријаве разматра Комисија за вредновање програма
и пројеката од јавног интереса у области бриге о младима града Панчева за 2015. годину, према утврђеним критеријумима, на основу чијег предлога ће градоначелник
града Панчева извршити избор, одобрити (су)финансирање и утврдити средства за њихову реализацију из буџета града Панчева за 2015. годину. Предлагачи чија апликација буде прихваћена и одобрена за (су)финансирање
закључују уговор с градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних
страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.
Пријаве предати у Услужном центру града Панчева, у
затвореној коверти, с назнаком:
Пријава на
Конкурс за (су)финансирање музичких, иновативних, едукативних и промотивних програма и пројеката за младе у дворани „Аполо”, у сарадњи с Домом
омладине Панчево, за 2015. годину
Град Панчево
Трг краља Петра I 2–4
26000 Панчево
Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор
Секретаријат за јавне службе и социјална питања
НЕ ОТВАРАТИ!

НЕ ОТВАРАТИ!
(Ф-1810)

(Ф-1811)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта, „Телеком Србија” а. д. Београд,
Таковска 2, Београд, поднео је захтев за одлучивање о
потреби процене утицаја

на животну средину за

Пројекaт реконструкције локације радио-базне станице
„ПА01 / ПАН01 / ПАУ01 / ПА01Ц135 / ПАЛ01 – Панчево” на катастарским парцелама бр. 4370/2, 4368/2,
4371/3 и 4372/2 к. о. Панчево, Улица Светог Саве број
11, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града
Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 615, од 8. до 19.
октобра 2015, радним данима, од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези с поднетим захтевом.
(Ф-1813)

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” број 135/04 и 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 5. октобра 2015. године, на основу захтева носиоца пројекта
„Фокус бел” д. о. о, Београд, Стевана Бракуса бр. 6, донео решење број: ХV-07-501-69/2015 којим је утврђено
да за пројекат подно складиште, силоси и сушара за сушење житарица 12 тона на дан на локацији Јабука, Маршала Тита бб, на катастарској парцели бр. 1868/1 к. о.
Јабука, није потребна процена утицаја затеченог стања
на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити
у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I, бр. 2–4, соба 614, радним данимa, од 10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови
Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења,
а преко овог органа.
(Ф-1812)

ALMEX d. o. o. расписује Конкурс
за следеће радно место:

Координатор службе транспорта
Опис радног места:
– Организација транспорта и распореда возача,
– Анализа и извештавање о трошковима транспорта,
– Пријем и реализација захтева за превоз,
– Вођење прецизне евиденције о реализованом транспорту и путним налозима,
– Контрола фактура за транспорт,
– Ажурно вођење евиденције возног парка.
Услови:
– Виша саобраћајна школа,
– Обавезно претходно радно искуство,
– Активно знање енглеског или немачког језика (познавање другог страног језика је предност),
– Познавање рада на рачунару,
– Изражена комуникативност, склоност ка тимском
раду.
Контакт e-mail: zaposlenje@almex.rs.
Конкурс је отворен до 20. октобра 2015.
(Ф)
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Четвртак, 8 октобар 2015.

ОГЛАСИ

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС” број 135/04 и 36/09)

marketing@pancevac-online.rs

Последњи поздрав драгом

Радно време благајне:

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

понедељком и уторком

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 23. септембра 2015. године, на основу захтева носиоца пројекта „Теленор” д. о. о., Нови Београд, Омладинских бригада бр.
90, донео Решење број: XV-07-501-271/2015, којим је утврђено да за Пројекат изградње РБС на постојећем објекту на локацији Панчево, Максима Горког 81-а, на катастарској парцели бр. 6119 к. о. Панчево, није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у Решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата
за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I
бр. 2–4, соба 614, радним данима, од 10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана објављивања Обавештења, а преко овог органа.
(Ф-1803)

СЛОБОДАНУ ЂОРЂИЈУ
РАКОЧЕВИЋУ

од 8 до 20,
а осталим радним
данима од 8 до 13 сати

Остаће нам у дугом, тужном сећању.
Сестра, браћа и остала многобројна родбина
(169/207078)

Последњи поздрав вољеном супругу

Последњи поздрав вољеном оцу
У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС” број 135/2004 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

РАДЕНКО ЦЕТИЋ
12. X 1959 – 5. X 2015.

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
На основу захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину,
поднетог од стране носиоца пројекта „Теленор” д. о. o., Омладинских бригада 90, Нови Београд, Секретаријат за заштиту животне средине донео је Решење број XV-07501-270/2015, којим је утврђено да за пројекат базне станице мобилне телефоније
„Панчево 18”, на катастарској парцели бр. 914 К. О. Панчево, Улица Танаска Рајића бр.
56, на територији града Панчева, није потребна израда студије о процени утицаја на
животну средину. Увид у донето решење може се извршити у просторијама Градске
управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, канцеларија 615.
На донето решење заинтересована јавност може изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.
(Ф-1802)

РАДЕНКО ЦЕТИЋ
С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава. Поносни смо што смо те имали.

Твој син ДАРКО, снаја ИВАНА, унук
ЛАЗАР и унука АНИТА

Опет ме исти снови муче, опет сањам те.
Ма исто данас, исто јуче знам и сутра ће.
И тако дођеш ми у сан да ти још једном
испричам колико волим те.
Супруга ВЕСНА
(75/206744)

Последњи поздрав

(76/206744)

7. октобра 2015. године, после дуге болести, преминуо је наш вољени супруг, отац, брат, деда, ујак и свекар

РАДЕНКУ
од пријатеља БРАНЕ и МАРИНЕ с породицом.
(72/206744)

Последњи поздрав драгом колеги

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО
ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

МИЛЕ ГРГОВСКИ ГРГА
2

Локал бр. 10, у ламели 5, укупне површине 10,52 м ,
на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, по почетној цени од 1.000 дин./м2. Локал бр. 3, у ламели 9, укупне површине 10,52 м2, на Зеленој пијаци, Улица ослобођења
бб, по почетној цени од 1.000 дин./м2. Локал бр. 13, у ламели 1, укупне површине 10,52 м2, на Зеленој пијаци,
Улица ослобођења бб, по почетној цени од 1.000 дин./м2.
Рок за достављање понуда је осам дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у
Панчеву.
(Ф)

1954–2015.
Не постоје речи које могу да искажу жалост и бол за тобом. Све је
мало и недовољно да се опростимо заувек. Остајеш у нашим срцима и мислима.
Твоји неутешни: ВИДОСАВА, ПЕТРЕ, ЈОШЕ, БИЉАНА,
ДАНКА с породицом, БЛАГИЦА с породицом,
МИЛИЦА с породицом, САВА и МАРТИНА
(173/4630)

Последњи поздрав мом Грги

РАДЕНКУ ЦЕТИЋУ
1959–2015.

Запослени „ХИП–Петрохемија”
а. д. Панчево
(110/ф-1808)

Последњи поздрав драгом зету

7. октобра 2015. престало је да куца срце нашег
драгог

МИЛЕ ГРГОВСКИ
СЛОБОДАНА ЂОРЂИЈЕ
РАКОЧЕВИЋА

МИЛЕ ГРГОВСКИ ГРГА
Збогом, најдраже једино моје.
Најдражи мој зете, чуваћемо те вечно у нашим
срцима.

Супруга ВИДОСАВА
Твоја ВЕЛИНКА, БРАНКА и СЛОБОДАН
(171/4630)

(172/4630)

Сахрана ће бити обављена 9. октобра 2015, у 13
сати, на Новом гробљу, у Панчеву.
С тугом у сећању његови МИЛАНКА и деца
с породицама
(168/207078)

Четвртак, 8. октобар 2015.

3. октобра 2015, у 59. години, преминуо је

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

Последњи поздрав мајци

СМИЉИ ПЕТРОВ
23. IV 1930 – 30. IX 2015.

МИЛАН МИЛОВАНОВ
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Алибунар
Сахрана је обављена 1. октобра 2015.

Синдикат сменских и производних
радника „Азотаре” Панчево

Ожалошћени: син БРАНИСЛАВ,
снаја ВИДИЦА, унуке БИЉАНА
и МАРИЈА, зет ЦИЛЕ и ВЕЉКО
и праунучад ТИНА и ЂОРЂЕ

(160/207028)

(18/206617)

Поводом смрти мога супруга захваљујем: Пријемном одељењу Болнице и др В. Пламенац,
СХМП, др Жупић и сестрама амбуланте Војловица, др Опсеници и
колективу Кућног лечења, комшијама и пријатељима, посебно Мирку
Хрибу, Јану Хрћану, Фенецу Палу, Путнику,
Марији Дослоп и Ратимиру Бритвецу на дирљиво написаном говору.
Хвала свима који су га
испратили до вечне куће.

Супруга Ирена Глумац
(89/206798)

10. октобра навршава се тужних годину дана

ВЛАСТИМИР ФИЛИПОВ
1949–2014.
С поносом и поштовањем причамо о теби.

Последњи поздрав драгом сину и стрицу

Последњи поздрав

Супруга РАДИЦА, син ДРАГАН
и ћерка ОЛИВЕРА с породицама
(158/207022)

Последњи поздрав мом
другу

Последњи поздрав мом
другу

ДУЛЕТУ

МИЛЕТУ ПОЧУЧИ

ДУШАН МИШКОВИЋ

ДУШАН МИШКОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

1951–2015.

Отац АЛЕКСАНДАР, братанац ДЕЈАН
и братаница ЈЕЛЕНА с породицом

Остаћеш нам заувек у драгом сећању и у нашим срцима.

(40/306686)

Почивај у миру!
Ожалошћени: супруга ДРАГИЦА, синови АЛЕКСАНДАР
и ВЛАДИМИР, снаје МАРИЈА и МАРИЈА и унучад МИЉАН,
СТЕФАН и АНЂЕЛА

БУБА

од ДЕБЕ с породицом.

(118/205871)

(65/206739)

Последњи поздрав зету
и паши

29. септембра 2015. године оставио нас је наш брат

(39/206685)

Последњи поздрав драгом зету

АНА

БОЈАН СТОШИЋ

(128/206895)

ДУШАНУ

Драги брате, боловао си дуже, а ипак је била изненађујућа вест да си умро. Придружио си се зету Јоци и брату Живи.
Увек ће мислити на тебе твоја једина сестра
НЕГИЦА ЈЕЛИЋ, брат МИЛАН
и остала многобројна родбина из Беле Цркве.

1925–2015.
Обавештавамо рођаке и
пријатеље да је наша
вољена преминула 5.
октобра 2015.
Њени најмилији

(49/206708)

(95/206817)

(139/206924)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо полагање урне обавити у суботу, 10. октобра 2015.
године, у 12 сати, на Католичком гробљу

Последњи поздрав драгом комшији

Последњи поздрав комшији

ДУШАНУ МИШКОВИЋУ
од шурака ЖИВКА и свастика ЈЕЛКЕ и БОЖАНЕ с породицама.

СРЕЋКОВИЋ

МИШКОВИЋУ
од свастике РОСЕ
и паше ДУШАНА
с породицом.

Последњи поздрав оцу

ДРАГАНУ

ДРАГАН КОВАЧ ГУС
6. V 1960 – 28. I 2015.

МИЛАНУ

КАТИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ
13. VII 1934 – 4. X 2015.

Остаћеш увек у нашим срцима.
Твој син САВА и снаја ЦИЦА

СУЧЕВИЋУ

ПЕТРУ

ГУСУ

МАРТИНОСКОМ

Мајка ДАНИЦА, сестра НЕНА, зет САША
и ЈОВАНА и НЕБОЈША с породицама

од породице
ВАСИЉЕВИЋ.

Станари зграде
у Вршачкој 6

(26/206639)

(46/206698)

(10/206591)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка ЗОРИЦА, зет,
унук и праунук.

(21/206621)

КОВАЧУ

t
Последњи поздрав драгом комшији

(87/206779)

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

КАТИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ
Много нам недостајеш.
Твоја унука МАЈА с породицом
(22/206621)

ПЕТРУ МАРТИНОСКОМ
Нека те анђели чувају!
Твоји СТОЈНОВИ и МИЛОШЕВИЋИ
(130/206901)
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3. октобра 2015. преминуо је наш

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав драгом

ПЕРИ

ПЕТАР МАРТИНОСКИ

ПЕРИ

1940–2015.

Последњи поздрав супругу од његове ШЕРИ.

од сестре МИРКЕ и зета ЛАЦИЈА
с породицом.

од породице МАРТИНОСКИ и TANGUY
из Француске.

(57/206722)

(56/206722)

(52/206722)

Последњи поздрав стрицу

Последњи поздрав драгом тати

Последњи поздрав драгом тати

ПЕРИ

ПЕРИ

Последњи поздрав пријатељу

ПЕРИ
од ИВИЦЕ и СЕНЕ.

од ћерке ЈОВАНКЕ с породицом.

(53/206722)

(58/206722)

Последњи поздрав теча

ПЕРИ

Последњи поздрав зету
од прије БОЈАНЕ
с породицом.
(54/206722)

Волимо те...
Ћерка СВЕТЛАНА, зет САША и унуци
МИХАЈЛО и НИКОЛА

ПЕРИ
од НЕНЕ и БОРИСА с породицом и свастике РУШКЕ.

од шурака МИЛУНА и шурњаје ЈЕЛЕНЕ с породицом.

(55/206722)

(59/206722)

(60/206722)

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав зету и течи

Последњи поздрав зету

ПЕРИ

Последњи поздрав

РАДЕНКУ
РАДЕНКУ

ЦВРЛЕТУ

од његове сестре РАДЕ, зета МИКИЈА и сестрића
ЖИКЕ и НЕЦЕ.

од ЖАБАРА

од таста СЛАВКА.

(77/206744)

(135/206911)

(68/206742)

РАДЕНКУ ЦЕТИЋУ
Последњи поздрав сину

Драги наш тетак

Последњи поздрав чика

Поносни смо што си био део нашег живота.
Свастика ЈЕЛИЦА и НАТАША с породицом
(69/206743)

РАДЕНКУ
У неутешном болу и бескрајној љубави последњи
поздрав од оца и мајке.

већ нам недостајеш, али знамо да си ту...
Твоји МИТИЋИ
(67/206742)

(74/206744)

од СУВОГ.
(77-а/206744)

Последњи поздрав куму

РАДЕНКО ЦЕТИЋ

РАДЕНКУ

Последњи поздрав комшији

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син ДАМИР, снаја ЈЕЛЕНА и унуке ДУЊА и НЕДА
(78/206744)

Последњи поздрав драгом колеги

РАДЕНКУ

РАДЕНКО ЦЕТИЋ

ЦВРЛЕТУ

од породице ДОСТАНИЋ.

Никада те нећемо заборавити.
Твој брат РАНКО с породицом

(70/206714)

(71/206744)

од ПЕЈЕ и ДЕСЕ
с породицом.
(73/206744)

РАДЕНКУ ЦЕТИЋУ
1959–2015.
Почивај у миру и нека те анђели чувају!
Колеге фабрике Етилена „ХИП–Петрохемије” а. д. Панчево
(27/206654)

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

Четвртак, 8. октобар 2015.
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S tugom u srcu javljamo da je 1. oktobra 2015. preminuo voljeni deda, otac, brat, stric, ujak i prijatelj

DRAGUTIN IVANOVIĆ
dipl. inž. mašinstva

Sahrana je obavljena 3. oktobra, na groblju u Barandi. Četrdesetodnevni pomen će biti održan u subotu, 7. novembra, u 12 sati, na groblju u Barandi.
Dragan Ivanović, Katarinin i moj otac, bio je izuzetan čovek.
Nije želeo da zaboravi slovenački jezik, pa je zbog toga naš srpski malo lošiji. Katarina i ja zvale smo ga oči, što
na slovenačkom znači tata. A ostala deca su ga zvala Dadija. Kako mi je pričao, to je poteklo iz anegdote kad jedna
od unuka nije mogla da izgovori ime Dragan, pa je rekla: Dadija. I tako je on Dadija već drugu generaciju.
Iako nismo živeli zajedno, on i naša mama Nanika odgajali su nas zajedno. Sad kad smo odrasle, shvatile smo da
su se sreli u pogrešno vreme i nisu mogli da ostvare zajednički život. Kasnije se više nisu venčavali. Nikad se nisu posvađali onako kako se svađaju bivši bračni drugovi, pa ni zbog dece – nas.
Sećam se da nam je redovno dolazio u posetu, čekao nas ispred škole, vodio nas u zoološki vrt i u bioskop, gde
bi svaki put zaspao. Bilo nam je vrlo neugodno jer je glasno hrkao. Valjda je to nasledno, jer se u poslednje vreme i
meni dešava da zaspim u bioskopu na dečjim filmovima.
Godinama je radio na terenu, u Subotici i u Libiji, pa se nekad nismo viđali i više od pola godine. Dopisivali smo
se. Pisao bi nam o poslu, o prirodi, drugarima...
Imao je mnogo drugara iz različitih ekipa: prijatelje iz najranijeg detinjstva – mnoge je nadživeo. Tu su prijatelji iz: osnovne škole, Mašinske škole, Rafinerije, „Dunav osiguranja”, Rotari-kluba Pančevo, prijatelji iz Zrenjanina,
Ljubljane, pa komšije i drugi. Izuzetno su se voleli i cenili, a najteže mu je padalo kad su neki od njih otišli pre njega.
Ali nismo bile samo nas dve njegova deca. Bili su i drugi: bratanica, bratanci, sestričine i sestrić, iz Barande,
Opova i Bajine Bašte. Svima je bio kao tata. I biće nam jako teško jer smo izgubili čoveka koji nas je uvek u svemu
podržavao i savetovao. Ostala nam je njegova najmlađa sestra – tetka Rada. Svima nam je čast da je možemo poštovati kao roditelja i podršku. Poslednjih godina života koje je proveo kao penzioner bavio se unucima. Lea, Hana, David i Mark su mu bili sve. Toliko ih je voleo da smo svi bili već malo ljubomorni. Poslednjih godina smo mnogo razgovarali o svemu. I o smrti. Voleo je život, ali je bio i pomiren sam sa sobom. Bratanici Vesni je nedavno rekao: „Nikome ništa nisam dužan, svakome ko je tražio pomoć pomogao sam ako sam mogao. Ako neko misli da nisam hteo, neka mu je na čast”. Mi mislimo da je to bila njegova ispovest.
Zadnje dane života je proveo sa svojim najdražima. Bio je u Bajinoj Bašti, došao u Ljubljanu da nas vidi... Želimo da se svi sećate lepih trenutaka, da ne očajavate zbog tužnog završetka jer to nije kraj. Čovek živi dokle god ima
neko da ga se seća. Jako je voleo pesmu operskog pevača Andree Bočelija „Time to Say Goodbye” – „Vreme je da se
rastanemo”. Da, rastajemo se, ali samo od materije. Neka počiva u miru i bude sretan gde god da je!
Jelena Ivanović Repac

Ožalošćeni: unuci LEA, HANA, DAVID i MARK, kćerke KATARINA i JELENA,
zetovi i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
(19/)
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Последњи поздрав драгом пријатељу

Дубоко смо ожалошћени вешћу да је изненада
преминуо

ДРАГУТИН

ДРАГУТИНУ ИВАНОВИЋУ

ДРАГУТИН ИВАНОВИЋ

ДРАГАН ИВАНОВИЋ

ИВАНОВИЋ

дипломирани машински инжењер

„За сваку добру реч...”
Поклонио си нам своју
доброту. Остали су сећање и туга.
Породица
МЛАДЕНОВИЋ

од комшија из зграде у Улици
Стефана Стратимировића 1 и 3.

од његових ПЕКОВИЋА: РАДА, ГОРАН,
БРАНКО, МИРА и ЈОВАНА.

Изгубили смо дугогодишњег искреног пријатеља, човека који је представљао оличење доброте
и поштења.
Породица ПАУНОВИЋ

(15/206605)

(16/206606)

(114/4630)

6. октобра 2015. отишао је мој супруг

Последњи поздрав драгом синовцу и брату

(17/206612)

Последњи поздрав пријатељу

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНУ

ГВОЗДЕН
УСКОКОВИЋ

ГВОЗДЕН УСКОКОВИЋ
1948–2015.

Заувек ћеш нам остати у лепом сећању.
БИЦА и ГУТА с породицом

ГВОЗДЕН УСКОКОВИЋ
ГОЂА

од стрине ДАРЕ, брата
ДОШЕ и сестре
СЛАВИЦЕ с породицама.

(20/206618)

Колеге из финансија „Петрохемије”
(102/1206834)

(155/2070029

Последњи поздрав драгом ујаку и брату

4. октобра преминула је наша мајка

СЛОБОДАН ШАРИЋ УЧА

С љубављу и тугом супруга БРАНКИЦА

1939–2015.

(111/206848)

6. октобра 2015. напустио нас је наш тата,
дека и таст

МАТИЈА ТАНАСИЋ МАРА
1931–2015.

ЉУБИНКО

Последњи загрљај нашем дивном супругу, оцу и
деки.
Ожалошћени: супруга ДАНИЦА, ћерка
и синови с породицама и породице ШАРИЋ
и БЈЕЛОШ
(30/206662)

НИКОЛИЋ
Успомену у срцу чувају захвална деца:
син МИЛОРАД и ћерка ДУШАНКА
с породицама.
(105/206838)

Последњи поздрав

ГВОЗДЕН УСКОКОВИЋ

1944–2015.

Памтићемо те као доброг и племенитог човека, кога ћемо с поносом
и захвалношћу чувати
од заборава.
Породице ТАЧКОВСКИ
и НИКОЛОВСКИ

1948–2015.

Нема више нашег наставника

(66/206741)

СЛОБОДАНА ШАРИЋА
1939–2015.

Заувек твоји: ЈЕЛЕНА, ДУЊА, МИЊА
и ЖЕЉКО
(112/2068

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ
1947–2015.
С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју време не лечи чуваћемо те од заборава.

Последњи поздрав мајци

Супруга МИЛИЈА, синови СИНИША и ИВАН,
снаја СЛАЂАНА и унук ГЕОРГИЈЕ

С љубављу и поштовањем опраштамо се од племенитог човека, који наставља да живи у нашим
срцима.
Твоји БЈЕЛОШИ

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

(96/206828)

(101/106832)

СЛОБОДАН ШАРИЋ УЧА

Последњи поздрав пријатељу Аци

ЉУБИЦИ СТОЈАНОВСКИ
од сина СТОЈАНЧЕТА и ћерке МИРЕ с породицама.

Био си наш најбољи учитељ. Поносне смо што си био
наш деда.
ЈОВАНА и АЊА

(152/106993)

(161/207055)

Последњи поздрав

Збогом драги наш

МИОДРАГ
ТОШИЋ

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ

МИЛЕ

од РАТКА с породицом и ТОШЕ
и ВЕРЕ с породицом.

Брате, нека те анђели
приме у царство небеско.
ДРАГАНА и баба
ЈОВАНКА

(151/206991)

(45/206695)

МИКИЈУ ДОБРОСАВЉЕВИЋУ
Колектив „Слоге” и „Агрометода” Перлез
(144/206940)

МИЛЕНЦЕ
Твоје VIII-2 с разредном
Весном Петков, ОШ
„Свети Сава”
(142/206933)

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

ДРАГАН ГАЧИЋ

ДРАГАН ГАЧИЋ

1965–2015.

1965–2015.
Ваша снага, ентузијазам и посвећеност послу били су
мотив да радимо боље и више.
Памтићемо Вас заувек.

Вичем Богу: Он је још млад!
Правди: Он се још нада!
Анђелима: Ви му срце знате!
Земљи: Он није за те!
Ниоткуд нема одјека...
Идемо, станемо као очајник клети,
зборимо речи без памети:
Он не сме умрети!

Колектив фирме „Графос”
(97/106819)

С великим болом у души обавештавамо све да нас је изненада, 4. октобра 2015, у 1 сат, напустио наш вољени и
драги

Нека те анђели чувају!

Мајка РАДИЦА, сестра ВЕСНА с породицом и брат ДЕЈАН
с породицом
(28/206656)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом зету

ДРАГАН ГАЧИЋ
велики штампар, партизановац и члан Српске
краљевске академије научника и уметника
1965–2015.
Био је наш стуб сигурности, снаге и заштите, подршка и
извор весеља и мудрости.
Сећање на њега биће нам звезда водиља.
Испратићемо га 7. октобра, у 14 сати, на панчевачком
Новом гробљу.
Заувек неутешни син САВА и супруга ТАЊА

ДРАГАНУ

ДРАГАНУ ГАЧИЋУ
1965–2015.
од ПЕЂЕ с породицом.

Остајемо с неизмерним болом и препуни љубави према теби који
си нам био као син.
Вечно ће остати сећање на твоју бескрајну доброту и племенитост.

(108/Ф-1807)

(23/206623)

Последњи поздрав

Последњи поздрав пријатељу и пословном сараднику

Ташта и таст – тетка МИРА и чика БРАНКО
(109/ф-1807)

Последњи поздрав сестрићу

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ГАЧИЋУ

ДРАГАНУ

ДРАГАНУ

од ујака СЛАВОМИРА, брата СРЂАНА, снаје ЖЕЉКЕ,
РАЈКА, САРЕ и АНЂЕЛЕ.
(33/206669)

ДРАГАНУ ГАЧИЋУ

Дугогодишњем пријатељу и пословном сараднику.
Била је част и задовољство познавати те и сарађивати с тобом.

од ВЛАДЕ и ЉИЉАНЕ
СРПКИЊЕ.

Колектив ДОО „Емис” Панчево

УРКЕ и МИЋА и колектив
стоваришта „Топли дом”

(119/206878)

(113/ф-1809)

(140/206926)

Поштованом пријатељу и сараднику

Последњи поздрав

ДРАГАН ГАЧИЋ

ДРАГАНУ ГАЧИЋУ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Друштво за борбу против шећерне болести
(150/206976)

Породици искрено саучешће.

Хвала ти за предивну сарадњу.
ГРОЗДАНА ЦРЕПАЈАЦ
с породицом
(116/206863)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГАНУ ГАЧИЋУ

ДРАГАНУ ГАЧИЋУ

од колектива вртића „Лептирић”.

од МИРКЕТА с породицом.

(34/206670)

(121/206886)
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Увек ће бити у нашим
мислима

Последњи поздрав драгој колегиници

4. октобра 2015. преминула је наша вољена

ЂОРЂЕ
ЧЕЧОВИЋ
ЂОРЂЕ

КАТАРИНИ СИМИЋ

ГОРАН с породицом
и породица СТОЈИЋ

Вољеном брату вечну
захвалност и поштовање за несебичност у животу.
ЈОВАН и ОЛИВЕРА

(153/207000)5

(154/107000)

ЧЕЧОВИЋ

КАТАРИНА СИМИЋ
Сахрана је обављена 7. октобра 2015. године.
Њена љубав, тополина и плементиост живеће заувек у нама.
Ожалошћени: супруг МИЛОШ, синови ВЛАДИМИР и ДУШАН,
снаје ЈАСМИНА и МАРИЈА, унуци АЛЕКСА, ДАМЈАН
и МИХАИЛО и остала родбина и пријатељи

СЛАВИЦА и МИЛАШИН
(84/206733)

Бајкице наша

1. октобра 2015. године отпутовала је у вечни
мир наша најдража

(129/206896

Последњи поздрав нашој драгој

Почивај у миру

КАТИЦА ГУТЕША

КАТИЦИ
ГУТЕШИ
Звездице наша, заувек вољена бако.
Твоја деца: МЛАДЕН, ЈЕЛЕНА, АНДРЕЈ,
АЛЕКСАНДАР и ФИЛИП
(131/206902)

Драга тетка

Вас нема, али успомене
остају.
ДАНА, РАНКО, ЈЕЛЕНА
и ЈАСМИНА

КАТИЦА ГУТЕША
(132/206902)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 5. октобра 2015, у 41. години,
преминуо наш драги

(124/206892)

КАТИЦА ГУТЕША
1930–2015.
Сахрана је обављена 2. октобра, на Старом православном гробљу.
Била си и остаћеш наша легенда. Поносни смо што
у свакоме од нас има помало тебе, лавице наша!
Твоје ћерке МИРЈАНА и МАРИЈА с породицама
(125/206892)

1. октобра преминула је
наша комшиница

Последњи поздрав

Последњи поздрав због тужног растанка од драгог пријатеља

(136/106916)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

остаћеш заувек у нашим сећањима. Хвала ти за све.
НАДИЦА, МИЋА и НАМИР

Највећи дар од Бога био је имати тебе за баку.
Израсли смо у часне и поштене људе, баш како
си нас учила.
Хвала ти за сваки минут свог живота који си нам
поклонила, за сваки осмех, мудрост и лепу реч.
Вечно ћемо неговати твој дух кроз наше постојање.
Твоји унуци НЕША, НАТА и ТИКА

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

КАЈА
ГУТЕША

ДРАГАНУ
ГАЧИЋУ

Племенитост, доброту и
Ваш оптимизам вечно
ћемо памтити.
МИРКО, МИРА
и МИЛИЦА

од породице
ДАМЊАНОВИЋ
и породице МОРАР.

(81/206759)

(107/206841)

Последњи поздрав драгом пријатељу и добром
човеку

Последњи поздрав

ДРАГАНА ГАЧИЋА

СТАНИША БЕЉИН, ДЕСА, ВЕСНА,
ЈАСНА и ЗОРАН КАПОР
(106/206840)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГАН

ВЛАДИМИР НОВАКОВ
Сахрана је обављена 6. октобра 2015, у 15 сати,
на Старом православном гробљу, у Панчеву.
Ожалошћени: отац ИГОР, ћерка КРИСТИНА,
син АЛЕКСА, СЛАВИЦА, сестре ТАТЈАНА
и ТАМАРА, зетови ДРАГАН и НОВИЦА,
сестрићи СОЊА, ДЕЈАН, ТИЈАНА, ИВАНА и
ТЕА, ДАНИЈЕЛА, као и остала родбина и пријатељи
(47/206699)

Последњи поздрав

ВЛАДИ

од колектива
ДОО „Градинг”.

Последњи поздрав
драгом пријатељу од
његових партизановаца
БОРКА, ПЕЂЕ
и ЖЕЉКА.

(159/207024)

(147/206952)

НОВАКОВУ

ВЛАДИМИР
ВЛАДИ

НОВАКОВУ

НОВАКОВУ

НОВАКОВ

од другара са фудбала.

од породице КРУДУЉ.

1974–2015.
Последњи поздрав вољеном тати.
Ћерка КРИСТИНА, син
АЛЕКСА, ДАНИЈЕЛА
и таст ЂУРИЦА

(148/106962)

(79/206746)

(51/206717)

МЕСИЈУ

ГАЧИЋУ

ДРАГАНУ ГАЧИЋУ

од штампарије
„Алкан-М”.

од пријатеља ПЕТРА ЈОЈИЋА.

(170/4630)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ВЛАДИ

ДРАГАНУ

ГАЧИЋ

(117/206867)

Последњи поздрав

7. октобра 2015. навршило се четрдесет тужних дана откако нема
наше мајке и бабе

ВЛАДИ
од пријатеља ПЕЂЕ, ГАШЕ и АДАМА.
(146/206950)

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

ДРАГАНУ
ГАЧИЋУ
Остаћеш нам у најлепшем сећању.

МАРГИТЕ
БУДАК
1941–2015.

Породица ТАНКО

Твоји најмилији

(145/206947)

(126/206893)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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12. октобра је годину
дана откако више ниси
с нама

Прошле су четири године откад није с нама наша драга

КЛИСУРИЋ

СТАНКО

МИЛА

и

ПЕТАР

МАРА ЛАЗИЋ

БАЛАН
У суботу, 10. октобра 2015, у 12 сати, на гробљу у Банатском Карловцу, даваћемо помен.
Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцу.

СТАНА ЈОВАНОВИЋ
С поштовањем и тугом сећамо се заједничког дела живота.
ДРАГАНА и МИРОСЛАВ

Вечно ћемо се сећати
лепих тренутака проведених с тобом.

СПАСОЈЕ, ЛЕОНИДА, ЛИДИЈА, МИЛАН, ИТАНА и ПАВЛЕ
(156/207013)

Твоја ЈУЛКА с децом
(90/206802)

(141/206931)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 10. октобра
2015, у 12 сати, на Старом гробљу, давати шестомесечни помен
драгом брату

Десет је дугих година
откако није с нама вољена бака, мајка и супруга

ВИЦО ГРУБОР

11. X 2005 – 11. X 2015.
Породица

Ружо, прошло је десет
година откако си нас
напустила. Остаћеш у
нашим срцима.
Сестра РАДИЦА и зет
МАРКО с децом

10. X 2003 – 10. X 2015.
Остаћеш увек у мислима и срцима твојих најмилијих.
Супруга СЕКА, син
ГОРАН и ћерка
МАРИЈАНА
с породицама

Заувек ћеш бити с нама.
Воле те твоја деца

(167/

(63/206732)

(13/206595)

(143/206939)

Прошло је шест месеци
откад није с нама

У суботу, 10. октобра, даваћемо годишњи помен

АНЂЕЛКОВИЋ
Пороцица БУКАЧ, КОВАЧ и СТАН
(61/206723)

Последњи поздрав драгој баба

Не постоје речи да опишу тугу и празнину у
нашим срцима која је
остала после тебе.

Прошло је четрдесет
дана откако ниси ту

РУЖА
РУЖА

ЛИВИЈУСУ КОВАЧУ ТИБИЈУ

СЕЋАЊЕ

Најбоља мама

ОЛГА
РАДОВАНОВИЋ
1947–2015.

Сећање на вољеног оца

СТАНА
МИЛИШИЋ

СТАНИ

од унуке СЛОБОДАНКЕ
и праунука ТИЈАНЕ,
ТАМАРЕ и ТЕОДОРЕ.

Неизмерна љубав коју
си нам годинама пружала не може се измерити
речима, драга бако.
Воли те твоја унука
БИЉАНА с породицом.

(6/206580)

(166/207063)

МИЛИШИЋ

СТАНА
СТАНА
МИЛИШИЋ
1921–2015.
Хвала ти, мајко, за све
што си за нас учинила.
Твој син БОГОЉУБ,
снаја НЕВЕНКА, унук
ГОРАН, снаја МАЈА
и праунуци АНДРИЈА
и МАТЕЈА
(162/207063)

ЂУЛА ТРАЈАН

МИЛАНУ

МИЛИШИЋ
Твој ведри и насмејани
лик увек ми је пред очима. С тугом коју време
не лечи и љубављу коју
смрт не прекида ти
ћеш, драга мама, у мислима и сећањима увек
бити с нама.

ЉИЉАНА

РАНИСАВЉЕВИЋУ

СУВАЧАР

Заувек у нашим срцима.
Супруга МИЛИЦА, син
КОСТА, ћерка ВЕРИЦА
и зет СТРАХИЊА

1935–1998.
Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од заборава!
Ћерка ДУШИЦА, зет
РАНКО и унуци ДЕЈАН
и ИВАН

(100/206824)

(120/206883)

рођ. Стоименова
14. VI 1929 – 14. IV 2015.

Сећање на тебе и туга не
бледе.
СЕЋАЊЕ

Твоја ћерка ВАСИЛИЈА
и зет ЂОРЂЕ

Твоја ћерка СЛАВИЦА
СТОЈАНОВ
с породицом

(163/207053)

(98/206820)

МИЛАН

Твоја породица
(123/206888)

гој мајци

Последњи поздрав драгој баки

СТАНА
МИЛИШИЋ

СТАНИ
МИЛИШИЋ
од сина САВЕ
с породицом.
(7/206580)

Пола године је прошло
од нашег последњег сусрета. Чуваћемо те од
заборава

У четвртак, 8. октобра, у 9 сати, на гробљу Котеж, дајемо
четрдесетодневни помен нашој мајци, свекрви и баки

9. X 2013.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав дра-

ДОБРИВОЈА
ЖИВКОВИЋА

СТАНИ
МИЛИШИЋ
С тугом која никад неће
проћи чуваћемо љубав
коју си нам пружала,
успомене и сећање на
тебе, драга бако.
Твоја унука СЛАВИЦА с
породицом
(164/207063)

Драга бако, хвала ти на
бескрајној љубави и доброти коју си нам пружала несебично.
Воли те твоја унука
ЉИЉАНА с породицом.

ВАСКА ДИМИТРИЈЕВСКИ
1930–2015.
Твоји најмилији
(138/206919)

Једногодишњи помен вољеном брату и ујаку

ПЕКЕЧ МИЈО

ЛИДИЈА
ПЕЈАКОВИЋ

Године пролазе, сећања
остају.

1948–2015.
Твоји најмилији: унуци
ВЛАДИМИР, ЉИЉАНА
и ЧЕДА, ћерка ЈАСМИНА и зет ВЛАДА, син
ИВАН и муж ИВАН

Фамилија НОВКОВИЋ
(149/206969)5

(127/206894)

СЕЋАЊЕ

(165/207063)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

МИЛОШ МАРИНКОВИЋ

ЂУРЂИЈА ДАНИЛОВИЋ

Породице ЈОВАНОВИЋ и СУБОТИЋ

2005–2015.
Породица ТРАЈКОСКИ

(137/206917()

(122/206887)
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Четвртак, 8. октобар 2015.

Навршава се десет година од смрти нашег
драгог

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 10. октобра, у 11 сати, на Новом
гробљу, даваћемо једногодишњи помен
нашој драгој

8. октобра 2015. навршава се шест година откако није с нама наш вољени

6. октобра навршава се
петнаест година од смрти

НИКОЛА

Дипл. инж. СЛАВОЉУБ
БОНИН
Чувамо те од заборава, сећамо се твог
осмеха и мудрости. С поносом те спомињемо и оживљавамо најлепше успомене
на тебе. Био си најбољи отац и супруг.
С великом тугом, твоје најмилије:
супруга МЕЛАНИЈА и ћерке МИЛИЦА
и НЕВЕНА

ЕРДЕЉАН

ДУШАН ЛЕВНАЈИЋ

РАТИНКИ МИЛУНОВИЋ

Успомену на њу заувек ће чувати
син МИОДРАГ и ћерка МАРИЈАНА
с породицама

КИНЕЖАН

Радо те се сећа твоја породица.

Супруга ХИЛДА
и сестра МИЛА
с породицом

(12/206593)

(48/206701)

Сећање на баку, прабаку и свекрву

Сећање на нашег вољеног

(64/206733)

(31/206663)

У суботу, 10. октобра, даваћемо пола године нашој супрузи, мајци и баки

МИЛУ
ПЕТРОВАЧКИ

СТОЈАН ПЕТКОВИЋ
1939–2005.
Прошло је десет година, а вечно ћеш бити у нашим срцима.

СЛАВОЉУБУ БОНИНУ

Породица ПЕТКОВИЋ

ЉУБИНКИ ПРИЈОВИЋ

(11/206594)

1914–2000.
Њени: МИМИ, ЕТА,
САНДРА, МИРКО,
ЈЕЛЕНА, БОЈАНА,
МАРКО, УРОШ
и ЈЕЛЕНА
(50/206711)

која је преминула 16. априла 2015. године.

11. октобра, у 11.30, на гробљу у Долову,
даваћемо десетогодишњи помен.
Болне су године без тебе. Још чекамо да
нам се вратиш, вољени сине.

Вечно ожалошћени: супруг МИРОСЛАВ, синови
ЖЕЉКО и НЕНАД, снаја СВЕТЛАНА и унуци
ЈЕЛЕНА и ПАВЛЕ

Прошло је тужних годину дана откако ниси с нама

13. октобра 2015. навршавају се четири и по године откад нас је оставио супруг, отац и деда

(62/206730)

Заувек у мислима.
Твој отац и мајка и ћерке НЕВЕНА
и МИЛИЦА

СЕЋАЊЕ
Прошле су три године откад није с нама наш
драги

(32/206664)

Поштовани

МИЛЕ КРНИЋ
2014–2015.
Помињемо те с љубављу, у срцу чувамо, с тугом
без тебе живимо.
Породице: ДЕЈАНОВИЋ, ТУМАРА,
ДОЈЧИНОВИЋ, ЧИКА, ЦИМЕША, мајка
ДЕСАНКА и сестра МИРА и остала родбина

Све више нам недостајеш.
Супруга ВЕРИЦА

(85/206774)

(8/206584)

БОРИСЛАВ ЂУЛИНАЦ

ВАСА ФЛОРА

10. X 2012 – 10. X 2015.

СЛАВОЉУБ

СЛАВОЉУБ
БОНИН

БОНИН

БИНА с породицом

Драги куме, напустио
си нас, али ћеш увек бити у нашим срцима и
сећању.
Твоја кума ЉИЉА
с породицом

(42/206688)

(43/206689)

Чувамо лепу успомену
на тебе.

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ

БРАНИСЛАВ

САВАНОВИЋ

САВАНОВИЋ

С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
Ћерка ЉУБИЦА
с породицом

После једанаест година
твојим одласком празнина је остала заувек.
Син ЉУБОМИР
с породицом

(104/206835)

(103/206835)

(157/207015)

11. октобра 2015, на Православном гробљу, дајемо шестомесечни помен вољеном супругу и оцу

МИРОСЛАВ КОВАЧИЋ
Време пролази, али у срцима оних који те воле
живећеш вечно.

СЛАВОЉУБ БОНИН

СЕЋАЊЕ

Време које пролази тужно је. Сећање на тебе
болно је, али љубав према теби вечна је.
Твоје ЈЕЛЕНА и ЈАДРАНКА

И након протеклих десет година твој племенити лик
живи у нашим срцима.
ЦЕЦА с породицом

Супруга СЛАЂАНА и ћерке САНДРА и ЈЕЛЕНА
с породицама

(44/206690)

(91/206803)

Прошло је најтужнијих
шест месеци

СЕЋАЊЕ

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо у
суботу, 10. октобра, на
гробљу Котеж, давати
шестомесечни помен
нашој драгој

МИРЈАНИ
РАЈЧЕВИЋ
Породица
(86/206776)

11. октобра 2015. навршава се четрдесет тужних дана од смрти
мајке

Помен вољеном сину

МИЛЕ
КОВАЧИЋ

(133/206906)

ГАЈИЋ БЕБА
12. X 1996 – 12. X 2015.

СТАНЕ
РИСТЕВСКИ

Мама и тата

Време пролази, а бескрајна туга и бол остају
заувек.
Брат ГОРАН
с породицом

Тог дана посетићемо
гроб.
Твоји најмилији

Син ЖИВКО и снаја
МИЛКА с породицом

(93/206805)

(92/206804)

(82/206763)

(3/2065461)

СЛАВОЉУБ БОНИН
Недостаје нам љубав срца твог, топлина твоје душе,
благост твог погледа.
Твој стриц ЛАЗА, стрина МИРА и брат ЗОРАН

МАРИЈА

МИЛЕТУ КОВАЧИЋУ
Живиш у нашим срцима.

Четвртак, 8. октобар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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И после 16 година те се радо сећамо

СЕЋАЊЕ

ВЛАДО ЈАВОР

МЕЛАНИЈА ЈОСИФОВИЋ

8. X 2009 – 8. X 2015.

из Ченте

Године пролазе, али туга и успомене остају заувек.
Воле те твоји најмилији.

Много нам недостајеш, захвални смо ти на свему што си учинила за нас.

СЕЋАЊЕ

ПИЛЦ

(1/206560)

Твоји: СТЕВИЦА, ЉИЉАНА, НИНА и САНДРА
(9/206587)

У суботу, 10. октобра 2015, у 11 сати, на
гробљу у Омољици, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

15. октобра 2015. навршава се годину дана од смрти наше

У суботу, 10. октобра, у
11 сати, на гробљу на
Котежу, даваћемо годишњи помен

ЉУБОМИР

РАДМИЛА

1985.
2010.
Неко је некада рекао да губитком родитеља постајеш човек, а ја још увек желим да будем нечије дете.
С поштовањем и сетом ЉИЉАНА и ЈОВАН
(5/206578)

НЕДЕЉКИ

БОШКО МИЛОСАВЉЕВИЋ

РОЖИ ДЕНИЋ

ЗЕЧЕВИЋ

Мајка БОРКА, син ИВАН, ћерке
ДАНИЈЕЛА и ДРАГАНА с породицама

рођ. Киш
20. VI 1947 – 15. X 2014.
Време пролази, али бол која је остала за
тобом не. Остала је само туга и велика
празнина. Без тебе више није и неће бити
исто као пре.
Заувек твоји: супруг БРАНКО и ћерка
БРАНКА с породицом

(83/206767)

(36/206674)

1949–2015.
Позивамо родбину, кумове и пријатеље
да с нама поделе нашу неизмерну тугу.

СЕЋАЊЕ

Драги наш

ПОМЕН

Заувек ћеш бити
у мислима и срцу сина
ГОРАНА, ћерке
ОЛИВЕРЕ, зета
ГОРАНА, унука
ФИЛИПА,
БРАНИСЛАВА, ЈЕЛЕНЕ,
ЂОРЂА и остале
родбине и пријатеља
(35/206672)

Четрдесет дана даваћемо 12. октобра, у 11 сати, на Новом гробљу

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 10.
октобра 2015, у 11 сати, давати шестомесечни
помен нашој драгој

ГОРДАНИ КОБАС
Прерано и неочекивано си нас напустила. Била
си нам све, добре и племените душе. Без тебе више ништа није исто.
Остали смо у дубоком болу са сећањем на срећне године које смо провели заједно.
Ожалошћени: супруг ВАСА с децом, унуцима
и праунуцима.
(41/206687)

У суботу, 10. октобра 2015, у 11 сати, окупићемо
се на панчевачком гробљу ради годишњег помена нашој вољеној мајци, баки и прабаки

РОЖИ ДЕНИЋ

РОЖИ ДЕНИЋ

рођ. Киш
15. X 2014 – 15. X 2015.

рођ. Киш
15. X 2014 – 15. X 2015.

КАТИЦИ
БРОСКИЋ

Твоја породица

Живећеш у нашем сећању вечно.
Брат ШАМУ
с породицом

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Брат ЈАНИ
с породицом

Остаћеш у нашим срцима.
ОЛГИЦА, ТАЊА
и САЊА с породицом

(80/206747)

(37/206679)

(38/2066676)

(134/206908)

Др АНТЕ МЕЈИЋ
2012–2015.

Неке се туге никад не преболе.

ДУШАНКА ВРЦЕЉ
3

Прошло је годину дана
од смрти нашег супруга, оца и деде

Помен 20 година

СЕЋАЊЕ
13. октобра 2015. навршавају се две године откако није с нама наш

Прошло је пола године
од смрти моје драге мајке

1920–2014.
Синови БРАНИСЛАВ и МОМЧИЛО
и ћерка ЈЕЛЕНА
(14/206601)

Навршава се шест месеци откако није с нама моја мајка

СТОИЛКО
ЈАЋИМОВСКИ

ДРАГОЉУБ
ПЕРИШИЋ

РАНКА

7. X 1995 – 7. Х 2015.
Тата, ме волиш
Те волим
Твоји НАДА, БОРКО
и ЛЕЛА с породицама

МАРКОВИЋА

1934–2003–2015.

СПАСЕ ПАЛЕ
ТЕМЕЛКОВСКИ

Жали породица

Увек си у нашим срцима и мислима.
Супруга ЉУБИЦА и син
ЖЕЉКО

(88/206781)

(25/206636)

1925–2014.

(94/206807)

ДОБРИЛЕ
ДАЧИЋ

Твоја породица

Полугодишњи помен
даваћемо 10. октобра
2015, у 11 сати, на Новом гробљу.
Ожалошћен син
СРЕЋКО

(24/206630)

(2/206556)

Дванаест година је откако си отишао. Недостајеш нам много.

СЕЋАЊЕ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
СТАНКА КРСТИЋ

ДРАГОЉУБ ЦОЛНАРИЋ
2002–2015.
Прошло је 13 тужних година откад ниси с нама.
Твоје ДАНИЦА и МАЈА

2007–2015.
Време пролази, туга и сећање остају. Увек у мојим мислима и срцу.
Твоја сестра

(29/206059)

(4/206569)

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

МАРА РАДОШЕВИЋ
12. IV 2015 – 12. X 2015.
Неизмерно нам недостајеш.
Син БОЖИДАР с породицом
(115/206860)

Сећање на наше драге

СТОЈАНОВ

БРАНИСЛАВА
2012–2015.

ДРАГИША

2013–2015.
С љубављу и тугом породица
(99/206821)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Припрема: Момир Пауновић

КВАДРАТ 7 х 7

1
2
3
4
5
6
7

3

4

5

6

7

Речи су састављене од
следећих слогова: E, E,
JA, КВА, КЛА, ЛA, MA,
MO, НAЦ, НИ, ЊИН,
ПЛА, ПЛЕТ, ПРЕ, РА,
РE, TA, TИ, TOР, ЦA, ЦИ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. горњи део
опанка исплетен од танких каишића, 2. јaвно истицање добрих својстава
робе, 3. полутар, 4. алпска долина у Словенији
позната по скијашкој
скакаоници, 5. руски песник, добитник награде
„Бранко Радичевић”, Валериј, 6. осећање, чувство, 7. врста грожђа.

РОЂЕНИ

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

Добили близанце - ћерку и сина
6. септембра: Софију и Михајла – Маријана и Стојан Влајић.

Добили близанце - синове
17. септембра: Мартина и Матеја – Анна и Мартин Бај.

Добили ћерку
28. августа: Николину – Јадранка и Иван Милутинов; 29. августа: Наташу – Кристина и Срђан Терзин;
4. септембра: Ену – Милица и Милош Видовић, Катарину – Невена и Милош Лалић; 7. септембра: Николину – Зорица Вуковић и Ђура Маринков, Алексију – Аница Мађаров и Александар Бабић, Сару – Јасмина и Јан Чобанин; 9. септембра: Ивону – Драгана и Радован Петровић; 10. септембра: Антонелу –
Дара Бањаш и Мирослав Дан; 12. септембра: Марију – Владанка и Драгић Минић; 13. септембра: Емилију – Марина и Ђура Марковић, Софиа – Стефан Елијан Рене Тадић и Југослав Тадић; 14. септембра:
Невену – Биљана Цветковић и Сава Вренгић, Вишњу – Бојана и Стефан Кошутић; 15. септембра: Ању
– Александра и Каменко Маринковић, Уну – Емилија и Дејан Јојкић; 17. септембра: Даницу – Оливера
и Новица Анђелковски, Катарину – Александра Казанегра и Дејан Милутиновић, Барбару – Биљана и
Душан Поповић; 20. септембра: Лану – Ивана и Синиша Платиша, Николину – Силвија и Мирон Зарић,
Уну – Ана и Срђан Живковић; 21. септембра: Невену – Маријана Хриб и Александар Петровић; 22. септембра: Ленку – Бојана и Стевана Лазић, Николину – Зорица и Александар Влаховић; 23. септембра:
Сташу – Ивана Кикић и Милош Јовановић, Милену – Јованка Цекова и Александар Цеков, Милу – Милица и Милан Јарић; 24. септембра: Митру – Катарина и Владимир Мургуљ; 25. септембра: Сару – Невена и Милош Виторовић.

баш све онако како планирате,
али изненадни добитак ће вам
вратити осмех на лице, па ћете
отићи на дуго планирани пут. Послови нису на највишем нивоу,
али нећете бити незадовољни.
Могући су проблеми с бешиком.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Еуфорични сте, депресивни, радо-

рено. Можда је право време да
узмете неки слободан дан и склоните се од свих. Беспотребно сте
закомпликовали свој љубавни
живот, па пробајте то да решите
како знате и умете, да не бисте
остали сами.

сни, плачљиви и све то у пет минута.
Опустите се, не размишљајте превише унапред, поготово не о ономе што
не можете променити. Прилагодите
се тренутној ситуацији и не инсистирајте на томе да све изађе на чистац,
да не би „очистили” вас.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Позив на разговор код неке утицајне особе може из корена променити ваш пословни статус. На
корак сте од тога да постигнете
оно што дуго чекате. Подршка
партнера вам је битна, али овог
пута слушајте само себе. Могућа
прехлада.

Полако осећате долазак Сатурна
у ваш знак. Хтели то или не, мораћете решавати све оно што сте сакрили под тепих. Неки пословни и
приватни односи ће доживети
крах, али зато ћете бити у прилици
да започнете потпуно нове ствари,
и то више него добре по вас.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)
Мањи застој у плановима је само припрема за велико финале
крајем месеца. Као да сте заборавили да нешто завршите и то
вас држи у месту. Велике промене су пред вама, а изненадни пут
вам мења живот из корена, али
како – то већ зависи од вас.

Сами сте, у вези, браку – свејед-

Крените на пут, ризикујте, ре-

Посао, састанци, пословна пу-

УМРЛИ

ците шта стварно желите да кажете и престаните да се кријете
иза лажног осмеха, јер је и вама
помало мука од вас самих. Послови иду по плану. Могли бисте
имати мањи проблем приликом
трансакције новца.

товања и прековремени рад не
остављају вам превише времена
за партнера. Он засад има разумевања, али свачије стрпљење
се истроши, па спојте лепо и корисно – поведите партнера на
пословни пут.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

17. септембра: Јозеф Марко – 1934, Стана Бојковић – 1954, Милан Жутић – 1928, Срећко Миленковић –
1953; 18. септембра: Коста Павлов – 1939, Зоран Маричић – 1959, Звездана Стојадинов – 1938, Мирољуб
Живковић – 1936, Богдан Лончаревић – 1921, Стелуца Бесу – 1954; 19. септембра: Тања Петровић – 1973,
Даница Думитров – 1933, Никола Јоковић – 1965; 20. септембра: Снежана Живановић – 1966, Јелица Коларски – 1955, Гордана Којић – 1924, Бранислава Кондић – 1922; 21. септембра: Софија Илић – 1942, Светислав Ђурђевић – 1939, Драгомир Тодоровић – 1954; 22. септембра: Владимир Лукић – 1932, Ангелина
Брајовић – 1921, Добрица Милошевић – 1932, Марија Милосављев – 1927; 23. септембра: Видосав Митић
– 1926, Саша Радивојевић – 1963, Илија Муњиза – 1932, Ангелина Тодоран – 19458, Мирослав Добросављевић – 1949, Ђорђе Чечовић – 1927; 24. септрембра: Ђерђ Ђерфи – 1942; Станојка Џамбић – 1938; 25. септембра: Живко Миликић – 1953, Гордана Фогл – 1931, Савета Милосављевић – 1954, Велимир Белча
– 1933, Александар Стаменковић – 1986; 26. септембра: Мирчета Ковачевић – 1924, Мирјана Урошев
– 1950, Никола Васиљевић – 1939; 27. септембра: Лајош Гуташи –1954, Ана Бартош – 1931, Атанасије Арсов – 1939, Смиља Црни – 1925; 28. септембра: Милица Драмлић – 1937, Радунка Костић – 1926,
Татија Пантовић – 1935, Карло Димитријевић – 1949; 29. септембра: Андраш Тврди – 1943, Милка
Трујкић – 1932, Драгиња Барбу – 1954; 30. септембра: Стојка Стаменковски – 1938, Ђорђе Ђорђевић
– 1956, Смиља Петров – 1930, Љубомир Спасић – 1928, Момчило Танасковски – 1941; 1. октобра: Асен
Александров – 1947.

Прво уписујете шестословне речи почев од сивих поља до
краја лика, а потом кроз цео лик осмословне речи.

ВОДОРАВНО: 1. обдукција, 5. затворена, привилегована друштвена група у Индији, 6. узвик којим се опонаша лавеж паса, 7.
знак за бележење музичких тонова, 9. снажно нападање, насртање, 11. америчка филмска глумица (Лоријана), 12. прикључак,
спој, 14. чешки шаховски велемајстор (Властимил), 16. нагло
скретати на другу страну, правити заокрет.
УСПРАВНО: 1. лука у Израелу, 2. јавна организација, надлештво, завод, 3. пепељаста, 4. испуштање болних крикова, 8. врста запрежних кола, 9. бивши југословенски фудбалски репрезентативац (Перо), 10. један од различитих облика истог основног садржаја (стр.), 13. рђав, лош, 15. часови.

1

2

3

5

ОВА ПРИЈА „ШАМАРА”

Период славља за Ваге. Није

19. септембра: Михаела Вину и Слободан Ваневски, Милица Дојчиновска и Мирослав Алтеров, Илијана Медић
и Драган Ердељан, Ивана Миловановић и Миљан Текијашки, Славица Јовановић и Милан Миленковић, Маја
Ђорђевић и Лазар Протић, Јована Симаковић и Душан Панин, Марина Гагић и Миодраг Божовић, Драгана Минић и Александар Царевић; 20. септембра: Драгана Мијатовић и Васил Крстевски, Весна Жула и Ненад Поморишац, Дубравка Чокован и Александар Флора; 24. септембра: Драгалина Бањаш и Данијел Лепедат, Андреа
Младеновић и Коста Шчасни, Татјана Митровић и Осман Хабибовић; 26. септембра: Мирјана Живанов и Мирослав Павковић, Милица Бојковић и Зоран Крајчиновић, Иванка Видак и Зоран Беланов, Александра
Пећанин и Иван Николић, Ивана Шајић и Младен Драганов; 27. септембра: Ивана Ђурић и Србољуб
Стојиљковић, Миона Поповић и Душан Алексић, Јулија Цветановић и Јован Ћирић, Жељка Милетић и
Александар Крчадинац; 1. октобра: Марина Зрнић и Бојан Димитријевски, Ана Самарџић и Дејан Симеуновић, Далиборка Анђелковић и Милан Вуковић, Весна Томан и Данило Сиришки, Снежана Рађен и
Зоран Јованов; 2. октобра: Наташа Ђорђевић и Зоран Живановић.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

ВОДОРАВНО: 1. популарна певачица са Барбадоса – име глумице и водитељке Мићић, 2. француски фудбалер (Патрик) –
приморје (стр.), 3. период од 365 дана – град у Поморављу, 4.
пети део – велика шапа, 5. полагање семена у земљу – разбацивање на све стране, 6. пријати – ударити у циљ при гађању, 7.
примитивни плуг – преварант.
У осенченим пољима добићете име и презиме грациозне руске тенисерке, које се крије и у следећем анаграму:

(23. 9 – 22. 10)

Осећате се исцрпљено и премо-

ВЕНЧАНИ

ИСПУЊАЉКА

1
2
3
4
5
6
7

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Ову седмицу ће обележити
емотивни проблеми и новац који
већ дуго чекате, а он никако да
стигне. Немојте превише размишљати о томе где сте погрешили,
једноставно пустите да се ситуација реши сама од себе. Новац
стиже средином идуће недеље.

Добили сина
26. августа: Бобана – Маријана Новаков; 28. августа: Филипа – Милица Илић Ћорковић и Милан Ћорковић; 1. септембра: Вука – Нина Бакаловић и Ненад Предојевић; 7. септембра: Вању – Кристина и Владан Петровић, Марка – Бранислава и Ондреј Муртин; 8. септембра: Петра – Стаменка и Мирослав Станковић, Александра Петра – Верица Кузмић и Саша Кондоски, Јована – Марија и Ненад Станојковски, Вука – Неда Симовић и Небојша Павловић; 11. септембра: Вука – Ивана Гојић и Владимир Грујић, Јована –
Александра Горуновић и Милош Јоковић, Огњена – Лидија и Златко Брезина, 12. септембра: Михајла –
Љубица и Драгомир Вајагић; 14. септембра: Михајла – Јелена и Ненад Стевовић, Луку – Данка и Ненад
Пантелић, Филипа – Зузана и Брањо Цабука; 16. септембра: Милана – Тијана Попов Трновац и Игор Трновац, Филипа – Марија и Златко Бенка, Атиллу – Мила Тајдемир и Мехмехт Назми Тајдемир; 17. септембра: Јована – Снежана и Ненад Марковић; 18. септембра: Александру – Ева и Дејан Чолаковић; 20.
септембра: Војислава – Драгана Линдо и Марко Стојасављевић, Давида – Анета Спариосу Сурдућан и
Денис Спариосу; 23. септембра: Николу – Ивана и Марко Делић, Драшка – Дијана и Давор Иванков.

Ован

10

16

13

14

(21. 1 – 18. 2)

Девице које се нису истрошиле

Некако сте носталгични и на

финансијски, имају прилику да
то одраде ове седмице. Саветовати вас да чувате новац је сулудо
у овом тренутку ваше потрошачке грознице, па бар размислите
о томе на шта трошите. Проблеми с притиском.

тренутке одсутни, па правите непотребне грешке. Многи од вас
ће можда добити прилику да
промене посао, али најбитније је
да се о свему договорите с партнером, јер вам је емотивни живот на стакленим ногама.

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну
лепу народну пословицу о поштовању.
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11
12

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

Да вајарско дело
краси тетоважа,
то је ипак само
енигматска лажа.

8

9

Лав

4

6
7

но је: ваше незадовољство емотивним животом је у вама самима. Пробајте да схватите шта
стварно желите од свог живота.
Неко увек буде повређен на крају. Пословно сте активни и то је у
овом тренутку добро.

15

Првој речи, коју крије апозиција
„вајарско дело”, треба избацити
прво и последње слово, да би се
као решење добила реч која је синоним за реч „тетоважа”

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: преплет, реклама, екватор, Планица, Латињин, емоција, таранац. Укрштени слогови: аутопсија, каста, вау,
нота, ка, наваљивање, до, Гери, веза, Јанса, заокретати. Испуњаљка:
Ма-ријана, ри-вијера, Ја-година, ша-петина, ра-сејање, по-годити,
ва-ралица (коначно решење: Марија Шарапова). Чаура: статуа – тату. Коњићев скок: Ко хоће да га други поштују, треба најпре да се
сам поштује.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

2

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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
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НА ЧАРДАКУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ „ЈЕЛЕНКА”

БЛИЗУ ДВЕ ХИЉАДЕ ЉУДИ УЖИВАЛО У БОЈАМА РУЈА
Поново је прва октобарска субота била одевена „у боје руја”, када се на Чардак, један
од најлепших делова Делиблатске пешчаре, сјатило
близу две хиљаде људи. Прилази некад познатом дечјем
одмаралишту били су начичкани бројним аутобусима,
комбијима и приватним возилима с панчевачким таблицама, али и са ознакама других
места из шире околине.
Попут ранијих година, бујном пешчарском вегетацијом
одзвањала је весела дечја граја, а није мањкало ни искуснијих планинара, као ни
„обичних” љубитеља природе,
рекреације и чистог ваздуха.
За све то, као и увек, најзаслужнији су били вредни чланови Планинарског друштва
„Јеленак”, који су, не штедећи
се, данима припремали овај
изузетан хепенинг.
Догађај посвећен грмоликој
биљци средоземног порекла
предивних ватреноколоритних цветова као да је ове године мало „поранио”. Разлог
је једноставан – због кашњења
вегетације руј још увек није
досегао пуну зрелост, а самим
тим ни најблиставији сјај.
То, наравно, ни најмање
није сметало многобројним
љубитељима природе да у
суботу, 4. октобра, неизмерно уживају у сунцем окупаном пешчарском зеленилу.
Тог дана је на Чардаку, у организацији Планинарског
друштва „Јеленак”, седамнаести пут одржана манифе-

стација под називом „У бојама руја”, која је већ пет година покрајинска акција.
Тада је практично обележен
и Светски дан станишта, јер
је Пешчара дом многих за-

„ИСИДОРИНА ШКОЛА” НАJЗАСТУПЉЕНИJА

штићених биљних и животињских врста.
Река од око хиљаду и седамсто људи се од јутра сливала ка
одредишту на поменутој локацији, а због велике гужве дошло је до краћег застоја. Ипак,
убрзо је све легло на своје место, па је с незнатним зака-

шњењем најпре стартовала
Војвођанска трекинг лига. Потом су кренули и пешаци, а
било је организовано седам
група од по стотинак деце,
праћених водичима из „Јеленка”. Одрасли су лако могли да
се оријентишу, јер су добијали
и бесплатне мапе стаза; приде
су их на сваких неколико километара на контролним тачкама о свему подробно информисали марљиви волонтери.
Ове године се као занимљивост издвојило то што је на
једној контролној тачки учеснике забављала екипа познатих панчевачких акустичара.
После четири-пет сати пешачења и чувеног планинарског пасуља почео је и програм на главној бини. Поред
наступа поменутих музичара,
своју тачку је извео Плесни
студио „Балерина”, а манифестација је, као и ранијих годи-

„ЈЕЛЕНАК” ДОМИНАНТАН У ТРЕКИНГ ЛИГИ
Кад је реч о седмом колу Војвођанске трекинг лиге, представници „Јеленка” су постигли запажене резултате и тренутно
међу тридесетак клубова воде у укупном пласману. И у појединачној конкуренцији лидер је Панчевац – Милан Векић, који је и у суботу победио на најдужој стази од 39 километара,
а трећи у тој дисциплини био је Дане Јаћимовски из Јабуке.
И други суграђани су били одлични: на средњој прузи
(31 км) најбољи је био Александар Шац, а Драган Ђерић је
заузео треће место. Здравко Марковић на доминирао на
основној стази (20 километара), испред Радована Зорића.
У конкуренцији дама су Милена Гверо и Александра
Марковић на основној стази освојиле друго и треће место.

на, завршена уз час зумбе клуба „Be Fit”.
Припреме за ову сложену
акцију трајале су малтене од
почетка године. У ту сврху је
ангажован велики број чланова и пријатеља „Јеленка”. Они

су и изнели највећи терет, а
заслуге за успех манифестације „У бојама руја” имају и
покровитељи – Град Панчево,
Планинарски савез Србије и
компанија „Кола-Кола”.
Ј. Филиповић

Готово половина учесника била је дечјег узраста, а пословично највише, њих око триста, дошло је из панчевачке
Основне школе „Исидора Секулић”.
Тако су, рецимо, Симона Милешевић, Ленка Станишић,
Емилија Живковић и Наталија Драгојловић, ученице трећег
разреда, препешачиле читавих дванаест километара. Није
им било тешко, изузев што их је мало иритирало то што им
је песак улазио у патике. Годину дана старији Вук Божић
превалио је десетак километара и потом имао енергије да с
другарима игра фудбал.
Тања Јелача (ОШ „Стевица Јовановић”, пети разред) сада је била други пут на Чардаку и веома је уживала у природи, као и Дара Томић, која је први пут на „Боје руја” дошла са аикидо-клубом.

ОДРЖАН ЈУБИЛАРНИ „СРБИЈА ОПЕН ПАНЧЕВО”

Спектакл фитнеса и боди-билдинга
Јубиларно, десето државно
првенство у фитнесу и боди-билдингу одржано је у суботу, 3. октобра, у панчевачком Културном центру, у организацији „Флекс фитнес
клуба” и под покровитељ-

ством Националне фитнес
федерације.
После представљања четири
дечје узрасне категорије уследило је свечано отварање, уз
дефиле свих учесника. Публици су се тада обратили Милан

Костић, председник „Флекс
фитнес клуба”, и специјалан
гост – професор Мустафа Мохамад из Јордана, први човек
светске фитнес федерације и
легенда боди-билдинга.
Потом су се на бину попеле
даме. Катарина Тренковски је
тријумфовала испред узданице панчевачког „Флекс фитнес клуба” Теодоре Стошевски у категорији модел-фитнес за жене до 168 центиметара, док је у истој дисциплини изнад поменуте висине
најубедљивија била Дијана
Мулер. У класик-фитнесу је
победила Милица Јахур, а

фигур-фитнес је припао Данијели Анђић.
Када је реч о мушкарцима,
победници су Стефан Ковачевић (у категорији боди-класик
јуниори), Данијел Згорњанин
(мен-модел фитнес) и Марко
Милошевић (боди-класик сениори). У боди-билдингу су
прва места освојили Мирослав
Вребац (до 172 центиметра),
Игор Дуловић (до 179 центиметара) и Бранислав Станојевић (преко 179 центиметара).
Међу ветеранима испред осталих су били Мирослав Главинић (категорија преко 40 година) и Александар Ракочевић

(преко 50 година). Апсолутни
победник је био Игор Дуловић
из Подгорице.
Судијски жири су чинили
вишеструки прваци света у
фитнесу и боди-билдингу –
поменути Мустафа Мохамад, Маркус Кирхнер (Немачка), Илона Зарубица, Лепомир Бакић и Саша Димитријевић. Победници ће учествовати на светском првенству 15. октобра у пољском
Гдањску, а компанија „Голден роуз” им је поклонила
пригодне поклон-пакете. По
традицији је одржан и избор
за фитнес маме и све оне су
награђене златном медаљом, а међу њима су и Панчевке Зорица Митровић и

Кристина Димић. Што се
успеха домаћина тиче, поред Теодоре Стошевски, медаље су освојили Александар
Димитријевић и Владан
Петковић.
Посебну атракцију је представљао наступ Немца Маркуса Кирхнера, који је извео
акробатски перформанс у стилу робокапа и вратоломијама
задивио публику.
Председник „Флекс фитнес
клуб” Милан Костић задовољан је јубиларним такмичењем, а највећа жеља му је да у
свом граду организује светско
првенство, што би било први
пут не само у Србији већ и на
Балкану.
Ј. Ф.
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ФИНАЛЕ КУПА ВОЈВОДИНЕ ЗА ОДБОЈКАШЕ

ПОБЕДНИЧКИ ПЕХАР ОТИШАО У СУБОТИЦУ
Лепа представа
у Хали спортова
на Стрелишту

АЛЕКСАНДАР ФАРКАШ АПЕЛУЈЕ НА ПАНЧЕВЦЕ

НАВИЈАЈТЕ ЗА ДУЦУ БОРКОВИЋА!
Ресор за спорт града Панчева и Александар Фаркаш,
члан Градског већа задужен
за спорт, позивају суграђане
да идућег викенда навијају
за најбољег аутомобилисту у
Србији – Душана Борковића
у последњим тркама шестог
ФИА ЕТЦЦ викенда, које ће
бити одржане у недељу, 11.
октобра, на стази „Пергуса”
на Сицилији. Директан пренос тих трка може се пратити на РТС-у и „Евроспорту”,
од 11 и од 13 сати.
Душан Борковић наставља
да доминира у Европском купу туринг аутомобила (ФИА
ЕТЦЦ), па у генералном пла-

сману води са 94 бода, испред
Мата Хомоле, са 73 бода, и
Петра Фулина, који има 65
бодова. Последња етапа
ЕТЦЦ-а је комплекснија, јер
обе трке у Италији носе дупли број бодова – укупно 46.
Уколико се Душанова доминација и овог викенда настави, у недељу, 11. октобра,
Панчево и Србија ће добити
првог европског шампиона
на кружним стазама. Тим
поводом ће ресор за спорт
организовати дочек Душана
Борковића у уторак, 13. октобра, у 18 сати, на платоу
испред Скупштине града
Панчева.

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ AK-a ДИНАМО

НАЈБРЖИ ПИОНИРИ
У Крушевцу је прошлог викенда одржано финале Купа
Србије у конкуренцији пионира. Том такмичењу је претходило званично отварање новог
атлетског стадиона, којем су
присуствовали и министри у
Влади Србије – Вања Удовичић и Братислав Гашић, као и
генерални секретар АСС-а
Слободан Бранковић.
Атлетски клуб Динамо је
достојно репрезентовао град
Панчево, па је у укупном

пласману, у конкуренцији од
око сто клубова из целе земље, заузео пето место.
Иван Божанић је освојио
сребрну медаљу у трци на
300 м, с личним рекордом од
38,30. Стефан Михајлов је
заслужио бронзу у трци на 60
м, постигавши лични рекорд
од 7,65, а у истом надметању
Никола Радовановић је био
четврти. Оба такмичара су
наступила и у трци на 100
метара, у којој су такође

Финална утакмица Купа Војводине за одбојкаше одиграна
је у суботу, 3. октобра, у Хали
спортова на Стрелишту. Пред
око 200 поклоника игре преко
мреже снаге су одмерили Борац из Старчева и Спартак из
Суботице, а после изједначене и до краја неизвесне борбе
победу су извојевали гости,
који су победили са 2:3, по сетовима: 25:23, 16:25, 25:19,
23:25 и 10:15.
Први тренер Борца Војислав Павловић на располагању је имао састав који су чинили: Немања Милетић, Иван
Бојковић, Саша Рајковић, Давор Милошевић, Радо Спасојевић, Душан Јовић, Радован
Меденица, Милош Симић,
Стефан Владисављев, Владимир Кнежевић, Бојан Познић
и Милан Зиндовић.
Оба тима су ушла у дуел с
великом жељом за тријумфом, па је егал игра обележила цео први сет. Углавном се
играло поен за поен, а више
концентрације у тим моментима имали су домаћи одбој-

каши, који су, са 25:23, повели с 1:0 у сетовима. Други део
утакмице је протекао у потпуној доминацији Спартака, који је брзо и релативно лако
стигао до изједначења. Суботичани су други сет добили са
25:16, искористивши бројне
грешке одбојкаша Борца.
Старчевци су узвратили већ у
трећем сету. Од самог почетка су кренули ангажованије
да играју, па су остварили

покушавао да сустигне предност гостију. Најближи је био
у финишу сета, када је смањио на 20:22, али за коначан
преокрет није имао снаге. Последњи, пети сет у потпуности
је припао гостима, који су на
крају заслужено освојили победнички пехар Купа Војводине.
– Спартак је у овом моменту спремнија екипа од нас. До
финала смо дошли релативно
лако, с максималним победама у Старој Пазови и Новом
Саду. Ово је била прва озбиљна утакмица, коју смо, нажалост, изгубили. Ипак, до почетка првенства има довољно
времена да се наша екипа, која је по саставу веома квалитетна, уигра и нападне врх табеле – рекао је Милан Зиндовић, овогодишње појачање
Борца.
Шампионат у Првој лиги
стартује 17. октобра, а до тада
ће Старчевци одиграти још
неколико контролних утакмица.
– Имамо одличан тим, кадар да оствари пласман у Суперлигу. Сматрам да спадамо
међу фаворите, али с друге
стране, даља судбина клуба је
врло неизвесна. Уколико град
и друге релевантне структуре
не помогну Борцу, може се
догодити суноврат. Са средствима добијеним из буџета
клуб не може да функционише, па садашња управа, коју
предводим, даје сопствени
новац како би Борац опстајао,
али може се догодити да ћу,
због пословних обавеза, морати да се повучем с места председника. После нове, изборне
скупштине ствари ће можда
бити јасније. Али понављам –
ко год да дође, мораће да се
избори с градским структурама. Борац заслужује већу подршку – истакао је Јован Јовић, председник клуба из
Старчева.
Чудна нека времена. Тим за
елиту нема довољну пажњу
оних од којих би морао да је
добије. Па ваљда није у овом
нашем Панчеву баш све наопако?

предност од четири поена, коју не само да су успели да одрже већ су је до краја и увећали. И када се чинило да ће Борац успети да тријумфује и
освајањем пехара започне нову сезону, уследио је нови
преокрет. Четврти сет је обележила сигурнија игра Суботичана, који су брзо преокренули почетну предност Старчеваца од 4:1. Током читавог
овог дела утакмице Борац је

И ЕВРОПСКА БРОНЗА СТИГЛА У ПАНЧЕВО

остварили своје рекорде, а
заузели су треће и четврто
место. Иван Божанић је седми стигао на циљ.
Да АК Динамо спада међу
најбоље клубове у Србији у
спринтерским дисциплинама, потврђују и медаље у обе
штафетне трке, у којима су
освојене бронзане медаље.
Састав штафета је био исти и
у трци на 4 x 100 и 4 x 300
метара. Трчали су Стефан
Михајлов, Никола Радовановић, Урош Јовановски и Иван
Божанић.
Треба истаћи
да Никола Радовановић и Стефан Михајлов
тренутно заузимају прва два
места на ранг-листама Србије
у свим спринтерским дисциплинама у својој
категорији. Поред њих, узданица панчевачког
спринта следеће
године ће бити и
Иван Божанић, коме предстоје и многа велика међународна такмичења. Од девојчица вреди похвалити Миону
Бркић, која је поставила лични рекорд на 1.500 м и заузела пето место. Најбоља пионирка Динама Анђела Тасић
наступила је повређена, па
није могла да понови резултате из главног дела сезоне и
потврди водећа места на
ранг-листама на 100 и 300
метара.

Недавно завршено Првенство Старог континента за одбојкашице с великом пажњом се
пратило и у нашем граду.
Наиме, у саставу репрезентације Србије међу најбољим играчицама је била Милена Рашић, која се у одбојкашку орбиту лансирала
право из ЖОК-а Динамо, а помоћни тренер селектору Зорану Терзићу био је шеф стручног
штаба популарних панчевачких „лавица” Александар Владисављев. Не треба заборавити да
је недавно дрес Динама носила и Маја Огњеновић, први техничар репрезентације. Наша
национална селекција је у мечу за треће место
савладала Турску с 3:0 и тако наставила низ
освајања медаља на великим такмичењима.
Захваљујући тренеру Владисављеву, али и
Милени Рашић, после сребра са Светског купа у Јапану, сада је и европска бронза стигла
у Панчево. Свака част!

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛКА” ПРОТУТЊАЛА КРОЗ ПАЗОВУ
Утакмицама седмог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Српској лиги група „Војводина”. Панчевачки Железничар је на програму имао врло
неугодно, друго узастопно гостовање у Новој Пазови и мегдан с домаћим Радничким.
Ипак, после освајања бода у
прошлом колу, у Сремској
Митровици, момци које с
клупе предводи тренер Александар Стевановић осокољени су отишли у Нову Пазову,
одакле су се вратили са уздиг-

нутим рукама: Раднички–Железничар 1:2.
Популарна „дизелка” је тако остварила и другу победу у
шампионату, а што је најважније, освојила је и девети
бод и примакла се средини
првенствене табеле.
Тренер Стевановић је за дуел у Новој Пазови поверење
поклонио екипи у саставу: Катанић, Спасковски, Млађеновић, Митић (Текијашки), Јовановић, Стајчић, Шалипуровић
(Новаков), Гудан (Ђоковић),
Адвигов, Марковић и Цвејић.

Иако су домаћи фудбалери
повели веома рано, већ у 11.
минуту, Панчевци се нису
уплашили, већ су наставили
да играју своју игру и да на терену спроводе договоре из
свлачионице. После само четири минута на семафору је
стајао резултат 1:1. Изједначујућем поготку је претходила
сјајна акција фудбалера, коју
је продором започео Марио
Гудан. После његовог центаршута Лазар Цвејић је у паду
главом закачио лопту, која је
завршила иза леђа голмана

домаћих. Већ у 22. минуту
уследио је потпуни резултатски преокрет. Једну дубинску
лопту у скоку је захватио Стефан Млађеновић, па је ударцем главом успео да савлада
голмана Радничког. То је био
погодак за велико славље свих
навијача панчевачке „дизелке”, али и за коначних 1:2.
После ове рунде шампионата Железничар заузима једанаесто место на табели, а у
недељу, 11. октобра, на свом
терену дочекује Борац из Сакула.

Нина Албијанић и Нина Гичков, а у групи старијих пионира Ана Лупулов је била

трећа, док су до петог места
стигли Лазар Албијанић и
Милош Гичков.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

САРА СЛАВКОВИЋ НАЈБОЉА У СРБИЈИ
На овогодишњем Првенству
Србије за млађе сениоре, које
је одржано прошлог викенда,
учествовала су 304 такмичара
из тридесетак клубова. Џудо
клуб Динамо се представио са
седам бораца, а екипу је предводио тренер Љубомир Станишић.

Страну припремио

Александар
Живковић

Најуспешнија је била Сара
Славковић, која је освојила
титулу шампиона у категорији до 78 кг. Андреа Стојадинов
је заслужила бронзу, а на пета
места су се пласирали Неда
Остојић и Младен Буља.
У недељу, 4. октобра, у Бечеју
је одржан меморијални турнир
„Жељко Николић”, на којем се
надметало 450 младих бораца
из 54 клуба. Динаму је припало
14 медаља, као и пехар за укупног победника турнира, а трофеј су заслужиле и кадеткиње,
које су проглашене за најбољу

екипу. Оне су зарадиле и новчану награду од по 60 евра.
Најсјајнија одличја су заслужили: Андријана Кртенић,
Филип Француз, Немања Јурица, Андреа Стојадинов, Анђела Ранђеловић и Сара Славковић. Сребром су се окитили
Марија Стојановски, Милица
Секуловић и Владимир Богдановски, а бронзама: Никола
Мирковић, Алекса Ђуровић,
Ђорђе Јакимовски, Урош Ћућа и Стефан Павлов.
Млади борци ЏК-а Панчево
су се прошлог викенда надме-

тали на међународном турниру у Мостару.
Александар Лупулов је просто блистао, јер је освојио два
златна одличја. Талентованом
дечаку је припао и пехар као
најуспешнијем такмичару. У
граду на Неретви је наступио
и Немања Нишић, који је
освојио сребрну медаљу.
Истовремено, друга група
џудиста ЏК-а Панчево надметала се на меморијалном
турниру у Бечеју. У конкуренцији полетараца трећа места
су заузели Лазар Ваневски,
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У БЕНЧ-ПРЕСУ

БРОНЗА ЗА СТЕФАНА

ДАМЕ ИЗ „ФИЈЕСТЕ” ШАМПИОНКЕ

У Крушевцу је у недељу, 4. октобра, одржано финале Купа
Србије у конкуренцији старијих пионира, на којем је
Атлетски клуб Тамиш представљао Стефан Лазић у дисциплини брзо ходање на
1.000 метара.

Иако је у финалу био убедљиво најмлађи учесник, Стефан је још једном показао
свој велики потенцијал, па је
на крају освојио бронзану медаљу. Наш млади суграђанин
је ове сезоне заслужио два одличја на државном првенству
у брзом ходању (златно и сребрно), а освојио је и сребро на
Првенству Војводине у трчању на 800 метара, што га сигурно сврстава у ред најперспективнијих атлетских пионира у Србији.

„АКАДЕМЦИ” СУПЕР
ТЕХНИЧАРИ
Прошлог викенда у Краљеву
је одржан међународни турнир на којем се надметало
330 младих џудиста из 36
клубова из: Македоније, Бугарске, Словеније, Хрватске,
Црне Горе и Србије.

У овом спорту и те
како има места за
нежнији пол
На Отвореном првенству Војводине у дизању тегова у дисциплини бенч-прес, које је
одржано у нашем граду, у организацији Фитнес студија
Фијеста, такмичарке домаћег
клуба постигле су сјајан успех
и освојиле најсјајније одличје
у екипној конкуренцији.
Фитнес студио Фијеста
представљале су даме, а најсјајнија одличја су заслужиле:
Јелена Божилов, Мартина Дамески, Бојана Каленић, Наташа Вученић, Наташа Андревски и Слађана Милошевић,
док се Данијела Симичић
окитила сребрном медаљом.
Поред чињенице да је такмичење одржано у одличним
условима и сјајној атмосфери, велики успех организатора представља и податак да је
на првенству учествовао завидан број дама, а њих петнаест
је показало да у овом спорту и
те како има места за нежнији
пол.

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ДИНАМО

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО – БОР РТБ
субота, 16 сати
мушкарци
Панчево: ДИНАМО–ЦРВЕНКА
субота, 20.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ЖСК
недеља, 19 сати

– Технички организатор,
Фитнес студио Фијеста, положио је испит, јер је сјајно
организовао ово првенство.
Већ сада можемо најавити да
ће Панчево бити домаћин и
трећег Отвореног првенства
Војводине почетком октобра
следеће године – рекао је Да-

либор Илијић, члан Управног одбора Пауерлифтинг
савеза Србије и државни и
европски шампион у овој дисциплини.
Чланице Фитнес студија
Фијеста настављају вредно да
тренирају, пошто их већ 17.
октобра очекује наступ на так-

мичењу у Владичином Хану.
Оне на најлепши начин настављају поход на одличја, јер су
у овој години на Балканском
шампионату освојиле две
златне и две сребрне медаље,
а на државном првенству чак
три највреднија трофеја.
А. Живковић

Изабраници Бојана Јовичића
су тридесет минута били достојан ривал и тек за неколико
поена заостајали за искусним
домаћинима, али је пад у игри
дошао кад је најмање требало,
а то је сама завршница.
Тамиш је играо у саставу:
Хукић, Илкић, Дробњак, Рондовић, Манојловић, Смиљанић, Симић, Милошевић, Вујовић, Ивановић и Радовић,
док је „ровити” Пековић све
време преседео на клупи. Не
каже се тек тако да се и из пораза може извући нешто добро, а овог пута реч је о игри и
залагању новајлије у тиму из
нашега града – Ивана Смиљанића. Он је у дебију у дресу
Тамиша на паркету провео 34
минута, најдуже од свих саиграча, постигао је 13 поена и

наговестио да ће бити велико
појачање у наставку првенства. Симић, Рондовић и Милошевић су низали кошеве за
своју екипу, али то није било
довољно да се изненади веома
солидан састав Напретка.
У наредном колу Тамиш ће
угостити тим ФМП-а, још једног веома неугодног ривала, а
то је прилика да сви који воле
кошарку дођу у Халу спортова
на Стрелишту и пруже подршку новом тиму Тамиша.
У првом колу Прве српске
лиге Академик је у Србобрану
савладао Крис-крос са 83:80.
Панчевци су се намерили на
традиционално чврстог и јаког противника, готово непобедивог на домаћем терену.
– Ово је велика школа за
нас. Поново имамо најмлађу

екипу у лиги, али треба напоменути да је наш тим састављен од играча који су своје
прве кошаркашке кораке направили баш у Крис-кросу.
Утакмица је све време била
изједначена и одлучила је једна лопта. Показали смо чврстину, али нисмо имали потпуну контролу ритма. Потенцијала евидентно имамо, а да
ли ћемо то претворити у квалитет и резултат, зависи од тога колико ћемо брзо исправљати грешке – рекао је Вук
Станимировић, први тренер
Крис-кроса.
Ипак, првенство је тек почело, па како време буде одмицало, треба очекивати још
боље партије играча панчевачког тима.
С. Д.

НАСТАВЉЕНА САРАДЊА ТК-а ДИНАМО И ТК-а ТИВОЛИ

ПУН КОФЕР ЛЕПИХ УТИСАКА

Џудо клуб Академија „Јочић” из Старчева представљали су, пре свих, судија на
овом турниру Синиша Шупић, као и неколико младих
бораца који су заслужили пехар намењен најбољим техничарима, тачније џудистима
који изводе најбоља бацања.
– Медаље јесу циљ сваког
такмичара, али много важније од тога јесте да ми стварамо и школујемо борце који ће
бити препознатљиви по врхунској техници и мајсторству – рекао је Мирослав Јочић, први човек ЏК-а Академија „Јочић”.
Да се ризница трофеја
овог спортског колектива
још више обогати, побринули су се Петар Стојић, који
је освојио златну медаљу, и
Предраг Кацијан, који се
окитио бронзаним одличјем.
Матеја Илић се пласирао на
пето место.

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ТОПОЛА
недеља, 16.30

ТАМИШ ПАО У КРУШЕВЦУ

Прошлог викенда је настављена дугогодишња сарадња између ТК-а Динамо и ТК-а Тиволи, која окупља најбоље тениске рекреативце из Панчева
и Темишвара.
Учествовала су по 22 играча
из оба града, који су били подељени у 11 екипа, на основу
ранга и квалитета. Такмичење
је било организовано по систему „Дејвис купа”, тако да
су првог дана одиграни по два
сингла и дубл, а сутрадан још

Овог викенда
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ФМП
субота, 18 сати

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

У првом колу КЛС-а, које је
одиграно прошлог викенда,
кошаркаши Тамиша су изгубили од Напретка у Крушевцу
са 78:62, по четвртинама:
20:17, 22:19, 17:16 и 19:10. Дуел у дворани у граду под Багдалом пратило је око 400 гледалаца.
Да Панчевцима неће бити
лако на премијери, било је јасно и много пре пута за Крушевац. Нагомилани проблеми
с повређеним и болесним
играчима кулминирали су неколико дана пред старт лиге,
када се повредио и први центар Тамиша – Радослав Пековић. Као и прошлих сезона,
овдашњи кошаркаши нису
имали среће са здрављем током припрема, што се баш
осетило на овом гостовању.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

по два сингл меча. На крају је
Динамо победио са укупним

резултатом 6:5, а до победе је
дошао у последњем мечу.

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ
недеља, 15 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО 1945 – МЛАДОСТ (В)
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – Ц. ЗВЕЗДА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВЛАДИМИРОВАЦ
Старчево: БОРАЦ–ВОЈВОДИНА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД-ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–БСК
Иваново: СТРЕЛА–ОМЛАДИНАЦ
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Самош: ПОБЕДА – „МИКА АНТИЋ”
Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ

Прошлонедељни
резултати
Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Крушевац: НАПРЕДАК–ТАМИШ

78:62

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Србобран: АКАДЕМИК – КРИС КРОС

83:80

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Пожаревац: ПОЖАРЕВАЦ–ПАНЧЕВО
мушкарци
Лесковац: ДУБОЧИЦА–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–ЈАБУКА

29:23
21:20

30:25

Фудбал
Ипак, као и увек до сада, резултат је био у другом плану, јер
главни циљ овог пројекта јесте
одржавање и развијање сарадње
између тениских клубова, али и
градова. Овог пута Динамо је угостио 32 госта из Темишвара, што
је највише до сада. Рекреативна
секција ТК-а Динамо се још једном показала као добар домаћин, па су гости напустили Панчево препуни прелепих утисака.
Нови сусрет је заказан за
април наредне године. A. Ж.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Пазова: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

1:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Уљма: ПАРТИЗАН–БОРАЦ
Б. Црква: БАК–ЈУГОСЛАВИЈА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ЈЕДИНСТВО
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ (О)
Б. Н. Село: СЛОГА – ДИНАМО 1945
Војловица: МЛАДОСТ–БУДУЋНОСТ

3:2
2:0
2:2
0:5
0:1
2:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ДОЛОВО

1:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОЛЕТ
Панчево: „МИКА АНТИЋ” – С. ТАМИШ

1:0
1:4

НЕНАД РАКОВАЦ, ТРЕНЕР КК-а ДИНАМО

ПРЕД НАМА ЈЕ ЈАСАН ЦИЉ

ШАХОВСКИ КУТАК
Macle

Кошаркашки клуб Динамо је
од спортског колектива који је
био пред гашењем успео да
постане здрава спортска средина која може бити пример
многима. У новије време, када
су и резултати постали уочљиви, у први план је избио и млади кошаркашки стручњак Ненад Раковац, који у великом
стилу предводи ту дружину.
Раковац је прегалац који се
посветио кошаркашкој игри, а
своје умеће на веома квалитетан начин преноси на изабранике. Школовани тренер, коме манири нису непознаница, пред

сваку сезону има исти циљ, а то
је да окупи дружину и на најбољи начин чува углед КК-а Динамо. Панчевачки клуб је „филијала” КК-а Тамиш, тако да су
обавезе још озбиљније, али то
никоме не пада тешко, јер овдашња средина кошарку све више
сматра спортом број један.
Следећег викенда почиње
Друга српска лига, а пред Динамом су нова искушења.
– Припреме смо започели на
време, још 1. августа, а били
смо посвећени раду на физичкој и техничко-тактичкој припреми. После окупљања прво-

тимаца Тамиша приступило се
заједничком раду. Одиграли
смо и неколико пријатељских
утакмица. Што се играчког састава тиче, екипа од прошле
сезоне је непромењена, а нови
играч је уједно и велико појачање. То је Миљан Раденковић,
некадашњи првотимац Тамиша – истакао је Ненад Раковац.
Као и прошлих година, у
Динаму не крију да увек желе
највише домете у такмичењу,
па ће тако бити и овог пута, а
тренер тима из нашега града
није пропустио да још једном
то потврди.

– Амбиције клуба за ову сезону су највише могуће, а то значи
да ћемо покушати да изборимо
место које води у виши ранг
такмичења. Сезону започињемо
гостовањем Омладинцу у Новим Бановцима, а надам се да
ће и наш старт бити повољан по
нас – додао је наш саговорник.
КК Динамо ће у новој сезони
играти у саставу: Радовић, Кањевац, Мујковић, Секулић, Петровић, Франц, Стојилковић, Нешић, Млинар, Јакишић, Слепчевић, Ћирић, Раденковић и
Штимац, који ће бити и капитен
екипе.
С. Д.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле2)
Избор Р. Радојевић
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ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У ММА БОРБАМА

МИЛАН РАДАКОВИЋ ОДБРАНИО ТИТУЛУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Меч вечери завршен већ
после тридесетак секунди
Прошлог викенда је одржано Првенство Београда у ММА борбама, на којем су наступили и чланови ММА академије Панчево, које је предводио
наш прослављени борац и шампион
Марко Радаковић.
У Б-класи, у категорији до 66 кг, клуб
је представљао Добривоје Јотић, док је у
А-класи, у категорији до 93 кг, наш град
репрезентовао актуелни шампион Београда Милан Радаковић. Јотић је директно прошао у финале, јер му је противник предао меч без борбе. У финалу
се сусрео са актуелним државним шампионом, а меч је несрећно изгубио, гушењем, у првој рунди. Милан Радаковић је наступио у мечу вечери, такође
против званичног шампиона Србије у
категорији до 93 кг. Већ после тридесетак секунди борбе он је оборио ривала
на под, а након серије његових удараца
судија је прекинуо меч. Тако је млађи
Радаковић одбранио титулу шампиона

О традицији

освојену прошле године и показао да је
главни претендент да наследи свог старијег брата Марка на трону шампиона
државе и тако избори место у репрезентацији Србије.

За чланове ММА академије Панчево нема одмора, јер ће већ крајем новембра наступити на традиционалном
турниру у Врбасу.
А. Живковић

Када су ономад преименоване неке наше улице, образложење је
било да многи људи чија су имена носиле немају ама баш никакве везе с Панчевом.
Оно, није баш доказано и да је Иларион Руварац, на пример,
икада крочио у нашу варош.
Истина, био је значајан српски историчар, архимандрит фрушкогорског манастира Гргетег, ректор Карловачке богословије и
академик.
Зато би било лепо да умемо бар име тачно да му напишемо.

НАДМЕТАЊЕ ДИЗАЧА ТЕГОВА

ШЕСТ ТАКМИЧАРА – ДЕСЕТ МЕДАЉА
Београд је прошлог викенда угостио најбоље дизаче
тегова у нашој земљи, који
су се надметали на Првенству Србије у бенч-пресу,
одржаном под покровитељством Српске пауерлифтинг
федерације. На том такмичењу панчевачки клуб
Спартанс је представљало
шест такмичара.
Снежана Милошевић је
освојила златну медаљу у јуниорској и сениорској конкуренцији у категорији до
63 кг. Сениор Бранимир Бабин је заслужио сребро у ка-

тегорији до 66 кг, Александар Колоцка је тријумфовао

и у јуниорској и у сениорској конкуренцији у катего-

рији до 74 кг, док се у истој
групи такмичара Филип
Влајић окитио јуниорским
сребром и сениорском
бронзом. У категорији сениора до 83 кг Новак Филиповић је заузео друго место, а
трећи је био Бошко Бјелајац. Бошко је освојио најсјајније одличје у групи ветерана од 40 до 50 година.
Пред члановима Пауерлифтинг клуба Спартанс је
сада заслужени одмор, али
ускоро почињу и припреме
за пролећну сезону.
A. Ж.

ПАНТЕРИ БРАНЕ ЧАСТ СРБИЈЕ

ЈАНКОВИЋ И БОШЊАК У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
Наша национална селекција у америчком фудбалу боравила је током
прошлог викенда на Копаонику, где је
спровела завршни део припрема пред
дуел с Мађарском, који ће бити одржан 10. октобра у Београду.
Дуел са суседима биће одигран на
стадиону ФК-a Вождовац, а реч је о
утакмици која одлучује ко ће се наћи

на Првенству Европе. Међу репрезентативцима који ће бранити боје Србије
јесу и двојица наших суграђана, чланови панчевачких Пантера. Реч је о
Милошу Јанковићу и Братиславу Бошњаку. Важно је истаћи да су Бојан
Милић и Предраг Дурлић, такође
Панчевци, део стручног штаба репрезентације Србије.

Српски „модерни оклопници” су у
одличним условима на Копаонику напорно тренирали два пута дневно и
добро су се припремили за утакмицу
против Мађарске, која важи за физички изузетно јаку екипу.
Квалификациони сусрет за одлазак
на првенство Старог континента почиње у 14 сати.
С. Д.

О Вуковом колену
Када би којим случајем Вук Стефановић Караџић устао из гроба
и свратио у нашу улицу која носи име по његовом вожду, вероватно би му попустило и друго колено.
А можда би помислио и да ту није реч о Црном Ђорђу, већ о
неком другом.
И да тог Карадјордја није имао чeст да упозна.

ПАНЧЕВАЧКИ РОНИОЦИ НИЖУ ПРИЗНАЊА

СВЕТСКИ УСПЕХ „СВЕТА РОЊЕЊА”
Протекле две недеље биле су
веома успешне за чланове
клуба Свет роњења из нашега града. Значајан успех је
остварен на фестивалу подводног филма „Златни лав”,
који је одржан у Ровињу. Већ
награђивани филм „Плес са
угорима” ауторског тандема
Јанез Крањц и Ивана Орловић Крањц освојио је гранпри фестивала. Ово је друга
победа тог остварења, које
ће свој живот наставити на
фестивалима у Француској и
Калифорнији.
Викенд који је за нама
обележило је међународно
такмичење у подводној фо-

тографији у Белој Цркви. За
Свет роњења су наступили

Владимир
Младеновић,
Ивана Орловић Крањц и Ја-

нез Крањц у категорији
ДСЛР, као и Ана Мијалковић, Бојан Милић и Никола
Додер у категорији компактних фото-апарата.
Занимљиво је да су сви
такмичари освојили неку од
медаља, што је потврда одличног рада панчевачке
школе подводне фотографије. И у генералном пласману
Свет роњења је освојио прво
место, испред другопласираног Данубијуса из Новог Сада и трећепласираног клуба
„Ронити се мора” из Беле
Цркве. Овим такмичењем се
завршила сезона у подводној
фотографији.
A. Ж.

О писмености
На табли која казује да се пролазници налазе у Улици др Жарка
Фогараша постоји мали вишак.
Иза скраћенице за докторску титулу не би требало да се налази тачка.
Истина, пролазници нису дужни да добро познају правопис,
али зато они који праве табле за јавну употребу – јесу.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Милош
Живановић,
средњошколац:

Стефан
Станковић,
каратиста:

– Иако је реч о викенду, у суботу ћу учити. У
недељу је обавезан ручак код баке и деке, а
наћи ће се времена и
за виђење с друштвом.

– Овај викенд ће бити
богат садржајима.
Главни догађај је журка
на коју идем у суботу.
Такође, с родитељима
ћу у посету рођацима.
Мора се мало и учити.

Драган Омчикус,
тенисер:
– Првог дана викенда
одлазим у Чачак, где ћу
учествовати на једном
тениском турниру. Свакако, мало ћу се посветити и школским обавезама, а неће изостати
ни излазак у провод.
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