Тражи се идеја вредна
240.000 динара

Елита опет
у Панчеву

» страна 6

» страна 31

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 9. СЕПТЕМБРА 2016.

Број 4678, година CXLVIII

Економија/
политика
Савременом
технологијом
до квалитетнијег
гаса
» страна 4

Хроника
Грађани бирају шта ће
Град финансирати

ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

» страна 5

САМОУБИСТВА СВЕ ЧЕШЋА – ИМА ЛИ РАЗЛОГА ЗА ЗАБРИНУТОСТ?

Кад човека обузму црне мисли

лекарске чекаонице
» страна 9

Спорт
Традиција која не бледи
» страна 10

Од почетка године дванаест
суицида у Панчеву

Село

Особе које размишљају да
прекрате живот унапред
то најављују околини
Пре недељу дана током једне ноћи један наш суграђанин је одлучио да прекрати живот, а две особе су покушале
да изврше самоубиство. Ову суморну
серију је употпунио 55-годишњи мушкарац, пацијент ОРЛ одељења у
Општој болници, који је 3. септембра, око два сата после поноћи, скочио кроз прозор на првом спрату тог
одељења. Поводом тога неки медији
су објавили податак да је од почетка
године дванаест особа извршило самоубиство у Панчеву.
Ове информације наводе на закључак о осетном порасту броја суицида у Панчеву. Међутим, начелник
Службе хитне помоћи др Мирослав
Тепшић изјавио је да та појава у нашем граду још увек није достигла
алармантне размере.
– Периодично се дешава да се број
самоубистава повећа, а онда дође до
стагнације. Разлози због којих се људи
одлучују на такав корак су депресија,
усамљеност, разне психичке болести.
Повећаном ризику од самоубиства су
изложене и особе које су доживеле губитак детета, брачног партнера или
неког члана породице. У тесној вези са
суицидалним идејама су и особе које
пију, поготово ако су у питању импулсивне личности. На једно реализовано
самоубиство има 15–20 покушаја и зато сви треба да будемо опрезни и да, на
пример, ако чујемо особу која најављује да ће се убити, обавезно разговарамо
с њом, саслушамо је и покушамо да је
спречимо у томе. Једна лепа реч је довољна и може много да учини. Довољно је да саосећање према особи која је
обузета црним мислима покажу ком-

Амброзија напунила

Насеобине из античког
и средњовековног доба
» страна 11

Култура
Уметност краснописа
» страна 13

Фото-репортажа
Више мака, мање теста,
таква је штрудла из
шија, колега, члан породице, пријатељ,
и та особа може да одустане од одлуке
о самоубиству – рекао је Тепшић.
Он је додао да и медији који извештавају о самоубиствима треба да се
клоне честог сензационализма и задирања у најдубљу интиму жртава и
чланова њихових породица.
Када је реч о броју самоубистава у
нашем граду и у другим местима на
територији јужног Баната, ситуација
није алармантна ни ако се узму у обзир статистике које води полиција.
Међу самоубицама има највише старијих од педесет година, али има и млађих особа. Доминантни разлози за такав корак су депресија и осећај безнађа
због болести, сиромаштва, усамљености, распада бракова и емотивних веза,
незапослености и губитка посла.
Према полицијским статистикама,
самоубиства се најчешће врше вешањем, тровањем, скоком с висине и у
реку, као и ватреним оружјем.

Стручњаци који се баве самоубиствима истичу да постоје одређени
знаци у понашању особа које размишљају о томе да прекрате живот и подигну руку на себе.
Оне су безвољне, тужне, нервозне и
повучене. Када разговарају с неким о
будућности, у њиховим речима преовлађују песимизам и ставови да никада неће бити боље и да се ништа
неће променити.
Често се дешава и да се такве особе без објашњавања поздрављају с познаницима и пријатељима, те да им
враћају дугове или поклањају личне
ствари за које су били јако везани.
Особе које размишљају о суициду
немају апетит, тешко успевају да се
концентришу на школу, посао и редовне активности, и незаинтересоване су за свој спољашњи изглед.
У разговорима с њима је могуће
чути да осећају мржњу према себи
или грижу савести, као и то да их

више не занимају пријатељи с којима су се дружили нити хобији у којима су некада уживали. Познаницима, колегама и пријатељима се
жале да имају проблема са спавањем, који се своде на то да или не
могу да заспе до дуго у ноћ или се
буде рано ујутру.
Стручњаци упозоравају и да је важно озбиљно схватити особу која
размишља о самоубиству уколико
она одлучи да се неком повери. Требало би је пажљиво и до краја саслушати и никако не одговарати реченицама типа: главу горе, проћи ће те
црне мисли; ништа није страшно као
што изгледа; нема особе која некада
није била депресивна, ниси једини...
Код особа које су склоне самоубиству такве реакције не само да ништа неће променити већ ће их само
учврстити у њиховој намери.
М. Глигорић

нашег места
» страна 29

Лето у природи
Од Проклетија до
Биоча
» страна 30
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Емпатија, искреност, време
Тема ове недеље у нашим новинама јесу самоубиства. С разлогом: после
неколико покушаја, у Панчеву је прошле недеље наш суграђанин себи
успешно прекратио живот. Ово се поклопило са Светским даном превенције самоубиства, 10. септембром.
И, тај човек није први панчевачки самоубица ове године: београдски
штампани медији, којима, наравно, не треба веровати на реч, објавили
су да је у првих осам месеци 2016. године чак дванаесторо људи у нашем граду дигло руку на себе. Успешно. Званични подаци о овоме не
постоје.
У анкети у овом броју наше суграђанке и наши суграђани су, сложно, приметили шта су главни узроци овој страшној појави: недостатак финансија, усамљеност, поремећени систем вредности, безнађе
због болести, разводи, губитак вољене особе и код оних нешто млађих
– неузвраћена љубав.
Превенција је, барем на речима, једноставна: исказана емпатија према онима што најављују да ће дићи руку на себе, озбиљни и искрени разговори, посвећивање времена...
И стручњаци и анкетирани се слажу да је, ипак, најснажнија превентива – повратак породици. Топло окружење најважнијих људи у животу
делује лековито и помаже више од медикамената, стручњака и тапшања
по рамену. Отворите очи, проматрајте своје најближе, помозите им ако
вам се само и учини да су спремни да учине нешто лудо!

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

***
Брендирање Панчева, нова градска плажа, оживљавање приобаља, односно Градске шуме, рекреативно-туристички простор с оне стране Тамиша, успостављање зелене мреже у борби против поплава, изградња биогасног постројења с циљем да се произведе струја за јавно осветљење и
градске установе, покретање креативне индустрије кроз ревитализацију
дела Стакларе...
Ово су само неке од бројних одличних идеја свршених студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду који ће бити део процеса партиципативног буџетирања Града Панчева за 2017. Суштина ове
лепе приче је да ће стручњаци направити ужи избор у вези са овим идејама, а да ће коначну реч о томе шта ће Град финансирати дати грађанке и грађани.
Која год да од ових или неких других добрих замисли буде реализована, на добитку су Панчевке и Панчевци. Зато, када почне јавна расправа, а о термину ћемо вас благовремено известити, учествујте и ви: на тај
начин ћете непосредно утицати на то како ће се наш град развијати.
***
Привршава се летња шема „Панчевца”. Зато, улазимо у пуцањ са сјајним,
срећним људима, које су овековечили момци из REM-а. На овај начин
желимо и да се „извучемо” из првог дела уводника, који је истинит, али
и мрачан. Осмех на лице!

SHINY HAPPY PEOPLE
Shiny happy people laughing
Meet me in the crowd, people, people
Throw your love around, love me, love me
Take it into town, happy, happy
Put it in the ground where the flowers grow
Gold and silver shine
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people laughing
Everyone around, love them, love them
Put it in your hands, take it, take it
There's no time to cry, happy, happy
Put it in your heart where tomorrow shines

Gold and silver shine
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people laughing
Whoa, here we go
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people laughing
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people laughing
People, happy people.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Генетички
модификовано
чудовиште
Док трају спекулације о томе хоће
ли једини преостали кандидат за куповину, познати британско-руски
фонд, преузети наше фармацеутско
чедо – „Галенику” (уз највероватније изузетно непријатан услов – отпуштање готово половине од хиљаду
петсто запослених), на помолу су
епохалне промене баш у том фармацеутском (и агрохемијском) свету.
У питању је тежња за успостављањем монопола када је реч о глобалној контроли производње хране.

Наиме, већ месецима немачки
фармацеутски гигант „Бајер” (који
је и произвођач пестицида и других отрова) покушава да преузме
највећег конкурента „преко баре” –
озлоглашени „Монсанто”! За неупућене, тој компанији, за многе
оличењу америчког корпоративног
зла, прикачен је такав придев, пре
свега, зато што стоји иза најоспораванијих генетички модификованих
семена – кукуруза, пшенице, соје,
али и других производа, попут говеђег хормона раста (строго забрањеног у Европи) или, по многима, канцерогеног хербицида глифосата.
Америчка агрохемијска империја
већ је одбила прву понуду Немаца,
иако вредну астрономске 62 милијарде долара, али компанија са седиштем у Леверкузену не одустаје,
па спрема још већу своту „зелембаћа”. Уколико дође до историјске фузије, а све мирише (боље рећи, смрдуцка) на то, имаћемо најмоћнијег
светског го спо дара у по менутим
областима.
И најконтроверзнијег! Не само с
„генетички модификованом” репутацијом већ и с неизбрисивим белезима
из ратних времена. Наиме, „Бајер” је
као нацистичко чедо производио гас
којим су убијани Јевреји у Аушвицу,
а „Монсанто” бојни отров коришћен
у Вијетнамском рату.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Све у свему, изгледа да су се сури
„генетички модификовани” облаци
надвили над нашим европским главама, боље речено организмима.
Засад се Стари континент још увек
некако опире том „бруталном насртају”, али будући да је велики новац
у оптицају (процењује се да би уједињено агрохемијско-фармацеутско
„чудовиште” профитирало и до седамдесет милијарди долара годишње), јасно је каква нас револуција
чека на светском тржишту хране. А
познато је да револуција једе, пардон – прождире (своју) децу.
А где смо ми мали у свему томе? Без
дилеме, бићемо прогутани у једном срку.
Нарочито мали произвођачи хране, који и овако једва опстају у неравноправној трци са, у овдашњим
размерама, великим латифундистима и разним узурпаторима.
Ипак, сићушни трачак сунца који
се помаља на све модификованијем
небу можда је производња органске
хране. Иако подразумева неупоредиво више посла (јер употреба било
каквих отрова не долази у обзир) и
мање могућности за пласман, то је
колико-толико опипљива шанса за
поменуте вредне мале предузетнике.
Али и за све оне који буду остали
без посла у „Галeници” и другим одавно „прежаљеним” предузећима...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

•
•

Само слога Кинеза спасава. Тако је говорио Конфучије.
Многи наши политичари не само да су завршили осам разреда
већ су неки и понављали.
• Контејнери су нелегализоване народне кухиње.
• И Американци имају свој југ, али њихове паприке нису ни
принети нашим.
• Посвађао сам се женом и отишао у протестну шетњу до
оближње кафане.
• Кад год се изнервирам, попијем једну да се смирим. А често се
нервирам!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Вау!
У једном градском кафићу, у уторак, 6. септембра
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАПРАВИЛИ СМО ОШТАР ПОЛИТИЧКИ ЗАОКРЕТ
И ОД ТАДА СЕ ВРТИМО УКРУГ!
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ПРИЈЕМ ЗА АЊУ ЦРЕВАР У ГРАДСКОЈ КУЋИ

„БАЛОН” – ПУТОКАЗ ЗА ТОКИО
Панчево подржало
своју олимпијку

Честитка поводом
Курбан-бајрама
Градоначелник Саша Павлов и председник Скупштине града Панчева Тигран Киш честитају Курбан-бајрам свим грађанкама и

Наткривање базена
приоритет
Једина Панчевка која је учествовала на Олимпијским
играма у Бразилу и најмлађа
чланица нашег националног
тима –пливачица Ања Цревар
– била је гост на пријему у
градској кући који су, у одсуству градоначелника Саше
Павлова, који је на боловању,
организовали градски менаџер Александар Фаркаш и заменик градоначелника Предраг Живковић.
Најбоља српска пливачица
је у Рио де Жанеиру наступила
у тркама на 200 и 400 метара
мешовито, у којима је постигла запажене резултате. Заједно са Ањом на пријему су били
и њен отац Дејан Цревар, али
и председник ПК-а „Динамо”
Дејан Драговић.
– Захваљујем на овом пријему, а посебно желим да захвалим Граду Панчеву на подршци коју ми је пружао прошле
године. Једино што нам недостаје јесте та „балонка” над
отвореним базеном на Стрелишту, али како чујем, и тај
проблем ће бити решен до 1.
децембра, па ћу онда, заједно
са осталим пливачима, имати
идеалне услове за тренинг –

грађанима исламске вероисповести са жељом да тај
празник проведу у миру, толеранцији, међусобном уважавању и у добром здрављу.

ПРОМЕНА У САОБРАЋАЈУ

До 11. новембра
дуже до Београда
На ауто-путу Панчево–Београд
до 11. новембра важиће измењени режим саобраћаја –
објавило је Јавно предузеће
„Путеви Србије”.
Та одлука је донета због извођења радова на рекон-

обезбеђени привременом саобраћајном сигнализацијом
и апеловали су на све возаче
да брзину прилагоде условима на путу.
Због ових радова је промењена траса којом се кре-

струкцији железничког надвожњака на прузи Панчево –
Панчевачки мост. Саобраћај
из Београда ка Панчеву одвија се нормално, а возачи који
долазе из супротног смера
могу да се крећу следећим
саобраћајницама: Панчевачки пут, Северна тангента, пут
за Овчу, Зрењанински пут и
Панчевачки мост.
„Путеви Србије” су саопштили и да ће радови бити

ћу аутобуси на релацији
Панчево–Београд. Они с
Панчевачког пута скрећу
на пут за Овчу, а потом излазе на Зрењанински пут.
Када дођу до Панчевачког
моста, иду уобичајеном
линијом. С обзиром на те
промене, аутобуси из Панчева путују до Београда
двадесетак минута дуже
него обично.
М. Г.

Успешна спортисткиња с председником клуба и оцем
истакла је млада шампионка
Ања Цревар.
Јуниорска првакиња Старог
континента је на поклон добила
фото-апарат, који јој је уручио
Предраг Живковић, а потом су
градски челници наставили
разговоре о даљој сарадњи с
ПК-ом „Динамо” и подршци
Ањи Цревар.
– Поносни смо на Ању, јер је
она својим наступом у Бразилу исписала још једну страницу историје панчевачког спор-

та. Имали смо посебну буџетску линију „Рио 2016”, из које
смо издвојили средства у договору с клубом, како бисмо
Ањи олакшали припреме и
наступ у Бразилу. Сигуран сам
да ће за следећи олимпијски
циклус подршка бити још значајнија и да ћемо гледати Ању
и у Токију, а искрено верујем
да ћемо до 1. децембра успети
да подигнемо и „балон” на базену, што ће нашој олимпијки,
али и осталим пливачима,

много значити – рекао је
Александар Фаркаш.
Дејан Драговић, председник ПК-а „Динамо”, захвалио
је Граду Панчеву на подршци, као и Покрајини Војводини и Олимпијском комитету Србије, и изразио задовољство што ће нат кри ва њем
отвореног базена на Стрелишту пливачи из Панчева коначно имати услове за тренинг у свом граду.
А. Живковић

ОТВОРЕН ТРЕЋИ „ПАНЧЕВО ФИЛМ ФЕСТИВАЛ”

Биоскоп је поново у моди!
Више од сто педесеторо људи
остало је испред препуне дворане Културног центра у среду,
7. септембра, када је отворен
трећи међународни „Панчево
филм фестивал” (ПАФФ). Нестварно велики број Панчеваца и Панчевки, првенствено
младих људи, који су дошли да
пропрате отварање фестивала
и пројекцију немачког филма
„Тони Ерден”, сложићете се,
најбоља су вест коју у овом
броју нашег листа доносимо.
Један уметнички, а не комерцијални филм, као и манифестација која промовише најквалитетнија остварења из домена седме уметности привукли су више гледалаца него
што би ико могао очекивати.
За овај град заиста има наде!
На отварању су присутне,
између осталих, поздравили
Огњен Главонић, директор,
селектор и један од оснивача
фестивала, и Немања Ротар,
градски већник задужен за
културу и омладину. Он је и
сам изразио одушевљење чињеницом да Панчево има сјај-

ну публику, која уме да цени
праве вредности. Манифестацију су свечано отворили прошлогодишњи чланови жирија
који је оцењивао краткометражне филмове: шеснаесторо
младих људи – филмофила и
филмаџија.
ПАФФ ће трајати до недеље, 11. септембра, а током петодневног програма публика

ће имати прилику да погледа
око шездесет ауторских остварења сврстаних у шест филмских програмских целина.
Поред ревијалних, постоје и
две такмичарске селекције:
„Светионици”, која обухвата
дугометражне филмове, и
„Рани радови”, с краткометражним остварењима. Проглашење победника и додела на-

града заказани су за недељу,
11. септембар, од 20.15, у дворани Културног центра.
Детаљан програм фестивала
можете пронаћи на сајту Културног центра Панчева, као и
на „Фејсбук” страници „Панчево филм фестивал”, а улаз на
све пројекције и пратеће догађаје је бесплатан.
Д. К.

ПРОМОЦИЈА „ВЕТРОСОЛА” У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ

Спрега креативности и знања
Професори и ученици Машинске школе Панчево позивају грађане Панчева и заинтересовану јавност да у петак, 9.
септембра, у 12 сати, дођу у ту
образовну установу на промоцију пројекта „Школска зелена
електрана – Ветросол МШП
2015”, који је дизајниран и израђен у Машинској школи
Панчево, уз подршку НИС-а
на основу конкурса „Заједници
заједно“.
Пројекат је дело професора и
ученика Машинске школе Панчево и представља јединствен
случај презентовања потенцијала и могућности једне стручне
школе у Србији. Тим професора
ће представити основне идеје и
ефекат рада „Школске зелене
електране” и указати јавности
на значај употребе одрживих
извора енергије и потребу по-

дизања свести о очувању животне средине. Поред тога, ово ће
бити прилика да се види ниво и
квалитет технологија које ова
образовна установа има и којима је овладала.

Вреди истаћи да су запослени у овој панчевач кој
средњој школи ишли корак
напред и да су развили сопствени концепт учења – учење
на конкретним инжењерским

пројектима. Ученици су у
прилици да прођу кроз комплетан систем стварања производа – од идеје до реализације. Посебну димензију
представља процес 3Д моделовања и у овој школи се ученици, уз примену најсавременијих софтвера и великог инжењерског искуства професора, хватају укоштац с веома
сложеним задацима. У Машинској школи се већ годинама примењују елементи дуалног образовања – применљива знања и вештине.
Овом приликом професори
и ученици желе да изразе велику захвалност компанији
НИС, која подржава креативност и значај пројеката који се
рађају и спроводе у Машинској школи.
З. Ст.

ПРОМЕНА НА ЧЕЛУ
ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА

Данијела Лончар
кандидат за начелника
Кандидат за начелника Јужнобанатског управног округа је Данијела Лончар. Уколико буде изабрана, она ће на
том месту заменити Зорана
Тасића, који је поднео оставку јер је постао председник
Општине Опово. Она тренутно ради на пословима шефа
тог одсека. Одлуку о именовању начелника Јужнобанатског управног округа доноси

Влада Србије, а она је једини
кандидат за ту функцију.
Данијела Лончар ради у
Јужнобанатском управном
округу од 2003. године, а пре
тога је шест година била запослена у Влади Републике
Србије. Основну и средњу
школу завршила је у родном
Алибунару, а потом Правни
факултет у Београду. Члан је
СНС-а.
М. Д.

РАЧУН У НОВЕМБРУ ВЕЋИ У ПРОСЕКУ
ЗА ОКО 120 ДИНАРА

Струја скупља
од 1. октобра
Струја ће од 1. октобра бити
скупља за 3,8 одсто, што ће
се видети на рачунима у новембру – најавио је министар енергетике Александар
Антић.
Према рачуници министарства, поскупљење ће по
домаћинству износити у

просеку један евро. На просечни рачун, који је око три
и по хиљаде динара, ово ће
бити поскупљење од 120 до
125 динара.
Ово је једна од мера у склопу реструктурирања ЕПС-а, а
потекла је од ММФ-а.
М. Д.
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АКЦИЈА СНС-а НА ТЕСЛИ

НИС ПУСТИО У РАД НОВО ПОСТРОЈЕЊЕ У ЕЛЕМИРУ

Обновили дечја
игралишта

САВРЕМЕНОМ ТЕХНОЛОГИЈОМ
ДО КВАЛИТЕТНИЈЕГ ГАСА
У реализацију пројекта
уложено тридесет
милиона евра
Остварен висок
ниво издвајања
угљен-диоксида

Чланови Месног одбора
Српске напредне странке на
Тесли прошле суботе су
спровели радну акцију током које су преуредили дечја игралишта у том насељу.
Они су том приликом офарбали клацкалице, клупе и
љуљашке, и најавили да ће
покушати да, у сарадњи с
Месном заједницом и комуналним предузећима, поставе нове справе за децу.

– Намеравамо и да реконструишемо постојеће
спортске терене. Желимо
да омогућимо младима и
деци да се што више баве
спортом и излазе напоље
да би се дружили, а не да
проводе највише времена
у затвореном простору –
изјавио је члан МО СНС-а
на Тесли Милан Филиповић.
М. Г.

ИДУЋЕГ ЧЕТВРТКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Трибина о Степинцу
У организацији Крајишког
демократског форума, у малој сали Градске управе идућег четвртка, 15. септембра,
у 18 сати, биће одржана трибина поводом иницијативе
за канонизацију кардинала
Степинца. Присутнима ће
бити представљена књига
„Може ли Алојзије Степи-

нац бити светац”. О њој ће
го во ри ти аутор Мом чило
Ди клић из Ин сти ту та за
европске студије, Миле Боснић, председник Удружења Крајишника, и Милојко
Будимир, председник Асоцијације избегличких удружења.
М. Г.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

Поплочавање платоа
је било оправдано

НИС је у склопу свог инвестиционог програма за унапређење бизнис процеса и стално
увођење иновација у пословање изградио у Елемиру аминско постројење за пречишћавање природног гаса, у оквиру
Погона за припрему и транспорт
нафте и гаса. Руско-српски
нафтни гигант је за реализацију овог посла издвојио тридесет милиона евра.
Реч је о савременом постројењу које ће НИС-у омогућити
повећање квалитета домаћег
природног гаса применом технологије која у процесу производње остварује висок ниво
издвајања угљен-диоксида и
других гасних примеса и самим тим истовремено доприноси повећању обима производње гаса. Поред позитивног
ефекта на финансијском плану пословања, овај пројекат
има и значајну еколошку компоненту. Према речима менаџмента ове компаније, технологија која се користи у
аминском постројењу је једна
од еколошки најбезбеднијих.
Начин прераде у овом постројењу је такав да у потпуности
спречава доспевање угљен-диоксида у атмосферу и доприноси смањењу ефекта
„стаклене баште”.
Савремени систем у НИСовом постројењу у Елемиру
HiPACT (High Pressure Acidgas
Capture Technology) спада у
ред најефикаснијих постојећих метода у процесу прераде

гаса. Његова примена омогућава уштеду топлотне и електричне енергије, као и потрошних материјала до 25 одсто у
поређењу с технологијама које
су раније примењиване. Производни погон у Елемиру је
прво HiPACT постројење у
Европи, те су људи у НИС-у

посебно поносни, јер су његовом изградњом још једном потврдили да су пионири у примени најсавременијих технологија не само у Србији већ на
целом континенту.
Аминско постројење служи
за третирање природног гаса
амином – хемијским једиње-

њем које се ефикасно везује и
уклања примесе попут угљен-диоксида и водоник-сулфида
из природног гаса. На тај начин се добија природни гас
врхунског квалитета који је
спреман за јавну дистрибутивну мрежу.
З. Станижан

СРП СКИ ЛИ ДЕР
НИС, чији је важан елемент Рафинерија нафте Панчево, најбоље је рангирана компанија из
Србије на листи 500 водећих компанија из централне и источне Европе, коју објављује француска група за осигурање кредита „Coface”, по обиму промета у 2015. години.
Руско-српски нафтни гигант остварио је прошле године промет од 1,6 милијарди евра и овим
пословним резултатом заузео 78. место на тој листи и прво међу компанијама из наше земље.
Иза НИС-а је седам компанија које послују у Србији: Електропривреда Србије, „Фијат–Крајслер аутомобили Србија”, „Меркатор”, „Телеком Србија”, „Србијагас”, „Делез” и „Југоросгас”.
У анализи коју је урадила група „Coface” наводи се да су компаније на листи у 2015. години повећале промет за 4,2 процента и имале раст профита од око 73 процента. У највећих
500 компанија у прошлој години радило је око пет процената укупне радне снаге у централној и источној Европи.
„Coface” је једна од највећих компанија у свету у области осигурања потраживања и сваке године традиционално објављује листе најуспешнијих компанија.

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Град тражи новац за накнаду штете од невремена
Недостаје око 292
милиона динара
Очекују помоћ из
републичке
и покрајинске касе

– Поплочавање платоа испред зграде Градске управе,
пешачке стазе и Сокачета
било је оправдано. Мислим
да ће то побољшати имиџ
града и утицати на слику о
њему зато што доста привредних субјеката сваког дана долази у зграду Градске
управе – изјавила је 8. септембра Маја Витман, директорка Дирекције за изградњу и уређење града.
Она је подсетила да је трг
испред зграде Градске управе последњи пут поплочан

1985. године. Додала је да су
пре реконструкције, која је
завршена ових дана, спроведене јавне набавке, на којима је изабрана финансијски
најповољнија понуда за извођење тих радова.
Директорка Дирекције је
изјавила и да ће половина
старих бетонских плоча које
су извађене и уклоњене приликом реконструкције трга
бити искоришћена за поплочавање простора испред качаревачког језера и основне
школе у том селу.
М. Г.

САОПШТЕЊЕ ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”

Лицитација испунила
очекивања
До бар од зив за ин те ре со ва них за про да ју на Зе ле ној пи ја ци и оства ре ни
при ход од 100.000 ди на ра
– ре зул тат је ли ци та ци је
за сло бод на про дај на ме ста ко ја је одр жа на 7. сеп тем бра.

„Ови подаци говоре у прилог томе да је пијачна продаја још увек главни канал
дистрибуције свежих пољопривредних производа, млека, млечних производа, живине и јаја”, саопштило је
„Зеленило”.
М. Г.

Чланови Градског већа су на
седници одржаној 8. септембра донели одлуку да упуте
захтеве владама Србије и Војводине за додатна средства за
исплату накнаде грађанима на
име материјалне штете настале услед невремена 20. јуна.
Према прелиминарној процени чланова комисије за процену штете, висина штете износи 297.221.885 динара, и то
на 2.727 стамбених, 1.415 помоћних и на седамдесет једном пословном објекту.
Одлуком о буџету Града за
2016. планирано је два милиона динара за ове намене, а на
првој седници Скупштине града

одржаној након невремена
опредељено је још 2,5 милиона динара, што је укупно тек
4,5 милиона динара.
Због тога Град Панчево потражује новац од републичких

и покрајинских органа. Олујни ветар с градом и кишом захватио је 20. јуна Панчево и
начинио штету на стамбеним и
пословним објектима суграђана. Укупно је поднето 3.905

захтева за накнаду штете, а комисија је прихватила 3.332
захтева, и то искључиво оне који се односе на стамбене, помоћне и пословне објекте.
Поред тога, већници су донели одлуку о именовању Зорана Грбе за повереника Развојног фонда АП Војводине за
област пољопривреде и Марине Кахрић Лазић за привреду.
Она је од 2014. обављала
функцију повереника Развојног фонда. Обоје су запослени
у Градској управи.
Чланови Већа су усвојили и
финансијске извештаје више
јавних комуналних предузећа
за 2015. и измену финансијског плана МЗ Качарево за ову
годину након које је приход
увећан за 423.000 динара
(300.000 динара из буџета и
123.000 од Националне службе за запошљавање за јавне
радове).
М. Д.

КОНКУРС ОТВОРЕН ДО 25. СЕПТЕМБРА

„Лидл” тражи руководиоце продавница
Компанија „Лидл Србија” позвала је заинтересоване кандидате да се пријаве на конкурс за будуће руководиоце
продавница. Конкурс је отворен до 25. септембра, а они
који буду примљени, почели
би да раде у 2018. години, када се очекује да ће „Лидл”
отворити више продавница
истовремено. Позив је намењен

свима који имају минимум
средњу стручну спрему, а искуство у раду с купцима је
предност, али не и обавезујући услов – наводи се у саопштењу те компаније.
Кандидати се траже у градовима у којима „Лидл” планира
да отвори своје продавнице, а
реч је о Панчеву, Београду, Бору, Ваљеву, Вршцу, Горњем

Милановцу, Зрењанину, Инђији, Јагодини, Кикинди, Крагујевцу, Крушевцу, Лесковцу,
Нишу, Новом Саду, Смедереву, Сомбору, Суботици, Ужицу, Чачку и Шапцу. Продавница у Смедереву је завршена, а у
поодмаклој фази су и градилишта у Зрењанину, Бору, Шапцу
и у Београду. У августу је отпочела градња на још пет локација:

у Суботици, Новом Саду, Нишу и у две београдске општине
– Борчи и Видиковцу. У току је
и изградња великог логистичког центра у Старој Пазови, из
кога ће се ове продавнице
снабдевати. У Панчеву је
„Лидл” крајем прошле године
купио плац у Моше Пијаде на
којем планира да изгради продавницу.
М. Д.
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ПРЕДСТАВЉЕНО 14 РАДОВА СВРШЕНИХ СТУДЕНАТА АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА СА ЗАЈЕДНИЧКОМ ТЕМОМ – ПАНЧЕВО

ГРАЂАНИ БИРАЈУ ШТА ЋЕ ГРАД ФИНАНСИРАТИ
Стручњаци ће селектовати
најбоље идеје,
а суграђани ће гласати
Резултати ће бити познати
за Дан града
Радови свршених студената Архитектонског факултета Универзитета у
Београду који ће бити део процеса
партиципативног буџетирања Града
Панчева за 2017. годину, представљени су 5, 6. и 7. септембра у Градској управи. Менторски тим факултета с доцентом др Данијелом Миловановић Родић на челу и млади
стручњаци одабрали су пројекте који
се издвајају својим квалитетом.
Након презентације 14 предлога
пројеката стручњаци из ГУ ће селектовати један број њих (на основу
усклађености с приоритетима Панчева, висине средстава потребних за
реализацију пројекта, брзине њиховог
спровођења...), а суграђани ће затим
изабрати онај који ће бити финансиран, с обзиром на то да је Скупштина
града Панчева на јулској седници донела Одлуку о укључивању грађана
Панчева у процес доношења одлуке о
расподели дела средстава буџета
Града кроз модел партиципативног
буџетирања. Средства за реализацију
најбољег пројекта биће предвиђена
одлуком о буџету Града Панчева за
2017. годину – најавио је заменик
градоначелника Предраг Живковић
и додао да је ово друга година како
Град учествује у процесу партиципативног буџетирања.
– Прошле године је по овој ставци
било намењено пет милиона динара, а крајем новембра ће се већ зна-

ти шта ће у 2017. Град финансирати. Биће урађен и каталог са свим
предлозима пројеката – рекао је
Живковић.
Др Данијела Миловановић Родић,
доцент на Архитектонском факултету, која је радила са студентима, похвалила је Градску управу јер укључује и грађане у доношење значајних
одлука.
– Ово је пионирски подухват, а
Панчево има локалну самоуправу која трага за развојем – рекла је др Данијела Миловановић Родић.
Млади стручњаци у области урбанизма и регионалног развоја представили су своје идеје. Пројекат Јелене Словић је о брендирању Панчева,
односно о томе како направити од
Панчева успешан бренд, будући да је
осталим становницима Србије прва
асоцијација на наш град углавном загађење. Њен предлог је оснивање
канцеларије за брендирање, а бренд
Панчева би била нова градска плажа,
на око три километра од центра Панчева (код „Утве”), са свим пратећим
садржајима, попут оних којих има и
на Ади Циганлији.
Катарина Љубојевић се у пројекту
бавила оживљавањем приобаља, односно Градске шуме. Уколико би грађани изгласали њен предлог, добили
би на том простору стазе за шетњу,
клупе, али и простор за екстремне
спортове. У последњој фази би биле
изграђене пасареле.
Пројекат Иване Јаношевић носи
назив „Управљање ризиком од поплава”. Реч је о локацији која је, према
њеним речима, најмање заштићена
од поплава, а налази се у продужетку
кеја. Циљ овог програма је успостављање зелене мреже у борби против

МЕДИЈСКИ КОНКУРСИ У 2016. ГОДИНИ

За пројекте 268 милиона динара
Република издвојила 255
милиона динара,
а Покрајина 13 милиона
динара за медијске
садржаје
Рок за реализацију крај
године
У овој години је Министарство културе и информисања спровело шест
медијских конкурса за пројектно суфинансирање, Покрајински секретаријат за културу и информисање објавио је четири, а локалне самоуправе их и даље расписују.
Објављивањем резултата конкурса
из области јавног информисања 26.
јула 2016. окончани су овогодишњи
републички медијски конкурси. Министарство културе и информисања
спровело је (поред наведеног) још
пет, и то: за информисање на језицима мањина, за информисање српског
народа у земљама региона, за организовање стручних семинара и учешће на њима, за информисање особа
са инвалидитетом и за медије са седиштем на КиМ, а резултати ових
јавних позива су објављени 30. јуна.
Скоро месец дана дуже су чекани резултати последњег „великог” медијског конкурса из области јавног информисања, због неслагања тадашњег министра Ивана Тасовца са
члановима стручне комисије која је
оцењивала пројекте.
У области информисања укупно је
на свих шест републичких конкурса
стигло 898 пријава. Министарство је,
на предлог стручних комисија, подржало 348 пројеката, са око 255 милиона динара. Новац је свима уплаћен
на наменске рачуне до 31. августа, а
пројекти треба да буду реализовани
најкасније до краја године.
Покрајински секретаријат за културу и информисање објавио је 20.
јула резултате из области јавног информисања за ову годину. Реч је о четири покрајинска конкурса: за јавно
информисање осетљивих група, за
унапређење професионалних стандарда, за медијске садржаје из области јавног информисања и за подстицање информисања на српском јези-

ку у земљама у окружењу. Покрајински секретаријат за културу и информисање је у овој години за суфинансирање медијских садржаја издвојио
13 милиона динара, а тим новцем
финансира 76 пројеката.
Да подсетимо, за пројектно суфинансирање је 2014. издвојено тек 93
милиона динара из републичког буџета. У Војводини је била обрнута ситуација, јер је прошле године за медијске конкурсе издвојено више новца – 44 милиона динара.
Иако су и локалне самоуправе дужне да распишу овакве конкурсе, то
нису све учиниле, ни ове ни прошле
године. У првој половини ове године
је 108 од 166 локалних самоуправа
расписало 122 конкурса за пројектно
суфинансирање медија. Током 2015.
конкурси су расписани у 103 града,
општине и градске општине, а нису у
63 локалне самоуправе. Градови и
општине и даље расписују конкурсе
за суфинансирање јавног информисања, а колеге из тих средина су и ове
године негодовале због кашњења тог
посла. Интересантан је и податак да
су поједине општине које немају медије ипак расписале конкурсе за јавно информисање, али и да је у појединим општинама и до чак 90 одсто
новца намењеног за информисање
припало једном медију. Засад можемо рећи да је највише новца издвојио
Ниш – око 68 милиона динара, а најмање мале општине, попут Голупца,
Дољевца, Бојника – око 300.000 динара.
Лист „Панчевац” је такође имао
одобрене медијске пројекте и на локалном и на републичком нивоу.
Подсећамо, Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања предвиђено
је годишње расписивање конкурса за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја.
Пројектно финансирање и излазак
државе из медија подразумевају да
ће сви актери на јавној сцени, а то
укључује и новинарска удружења,
уреднике и саме новинаре, озбиљно
приступити свом послу. И да ће се
посветити нечему што се зове – јавни
интерес.
М. Д.

поплава. Тако нешто већ постоји у
Новом Саду, Голупцу, Бечу, Прагу...
Био би направљен рекреативно-туристички простор у приобаљу, а постојећи мочварни део би био и у функцији одбране од поплава, али и рекреације грађана.
Идеју о изградњи биогасног постројења у Панчеву представио је
Михајло Жикић из Бора. Биогас би
се добијао из природних извора (животињски отпад, кукурузна силажа...), а све с циљем да се произведе
струја за јавно осветљење и градске
установе. У Србији већ постоје два
мања оваква приватна постројења.
Божена Стојић жели да оживи старо градско језгро на тај начин што би
Град уступио празне локале удружењима, а њима би пак било дозвољено
да остварују привредну делатност
кроз оснивање фирми.
Идеју за покретање креативне индустрије кроз ревитализацију дела
Стакларе има Сузана Петровић.
Предуслов је свима добро познат –
оснивање градског тима који би

успоставио дијалог с државом односно повериоцима. Уколико би исход таквих разговора био позитиван, онда би се један део фабрике
оспособио за издавање, али на дужи
период, а тај новац би могао да буде
уложен у пословање, исплату поверилаца...
Анђелка Влајић је предложила
покретање индустријског туризма
(као гране културног туризма) кроз
оживљавање старе индустријске зоне, а кренуло би се од Црвеног магацина.
И мастер-пројекат Марте Милић
говори о ревитализацији индустријског наслеђа, и то Пиваре, Свиларе
и Црвеног магацина. Она је истраживала на основу чега би Панчево
могло да уђе у европску мрежу индустријског наслеђа.
Рад „Е-платформа развојних идеја” представио је Богдан Николичић. Он је установио да нашем граду недостаје електронска платформа која би омогућила сарадњу и
размену идеја и знања свих струч-

них служби, али на којој би и грађани могли да поставе своју идеју, или
да прочитају који су критеријуми за
одлучивање и оцењивање пројеката,
с циљем да Градска управа ефикасније функционише.
Михајло Микавица се бавио мониторингом постојеће стратегије
развоја Панчева и њеном имплементацијом. Закључак је да не постоји тим који би пратио спровођење ове стратегије, а његов пројекат
би донео извештаје о (не)оствареним идејама.
О интегралном брендирању Панчева говорила је Драгана Јоксимовић. И њен рад садржи предлог за
оснивање канцеларије како би се
дошло до бренда Панчева, али и
осмислили пројекти за његову промоцију.
Сара Бастони имала је тему:
управљање опасним отпадом. Њен
пројекат је сачињен од девет мањих
засебних целина у вези са едукацијом деце и грађана о томе шта је у
ствари опасан отпад, затим регулисањем правно-законског оквира, сакупљањем, рециклажом, ревитализацијом и санацијом дивљих депонија и старе градске депоније.
Два пројекта нису представљена,
али ће бити достављени Градској
управи, јер су аутори у иностранству.
Резултати гласања грађана биће,
као и прошле године, познати за
Дан града Панчева, 8. новембра.
Град Панчево и Архитектонски
факултет Универзитета у Београду
већ су сарађивали на мастер-тезама
и мастер-пројектима у студијском
програму „Интегрални урбанизам
током пролећног семестра 2015/16.
школске године”. Резултат ове сарадње је 27 пројеката с територије
града Панчева, а развојни оквир
„Стратегија развоја града Панчева
2014–2020”. Завршна изложба пројеката је одржана у Панчеву у јулу, у
холу Градске управе.
М. Димитрић

НАША АНКЕТА
ШТА НАГОНИ ЉУДЕ ДА СЕ САМОПОВРЕЂУЈУ?

Немаштину лечити повратком породици

Б. Б. ЈОВАНОВИЋ

Д. СУБОТИЋ

Поводом 10. септембра, Светског дана превенције самоубиства, питали
смо наше суграђанке и суграђане шта
је то што нагони све више људи, па и
младе, да се самоповређују и дижу
руку на себе, као и каква би превенција била најупутнија.
БИЉАНА БРАЛУШИЋ ЈОВАНОВИЋ,
историчар уметности:
– Код деце је једина успешна превенција да осете љубав и бригу према
њима, што би требало да имају најпре у породици. Вољена деца имају
много мању потребу да се повређују
и да на тај начин скрећу пажњу на себе: ја сам ту, примети ме, воли ме,
схвати моје потребе, разумеј ме, разговарај са мном. Живимо у потпуно
лудо време; економска криза приморава људе да раде и по неколико послова, па не примећују своју децу и
њихове проблеме, а не примећују ни
своје родитеље. Мислим да би требало да се људи врате породици, да генерације живе под истим кровом, јер
деца старима уносе раздраганост, а
стари деци преносе искуство.
ДАНИЈЕЛ СУБОТИЋ,
дипл. инж. грађевине:
– Све већа криза у друштву и недостатак финансија главни су разлози

М. КОСТИЋ

П. ТАПАЛАГА

суицидних мисли. Систем вредности
је поремећен, односи у друштву су
хаотични. Мислим да је најбитнији
елемент недостатак институције породице. Превентивно дејство има повратак породици, а и систем вредности мора да буде много другачији од
овог данашњег. Људи треба да се врате вери, није важно којој; истинска
вера ништа лоше не проповеда.
МИРОСЛАВА КОСТИЋ, пензионерка:
– Вероватно немају новца, то је
највећи разлог за дизање руке на себе. Државни врх је крив за све ово
што се дешава: највише рачуна треба
да поведе о младима, као и о пензионерима, којима су бесправно одузели
пензије. Морају да запосле младе људе да они не би лутали целу ноћ по
кафићима. Пада се у депресију због
нерада, незапосленост ствара мањак
финансија, што повлачи и депресивно стање у ком људи долазе до суицидних мисли.
ПЕТАР ТАПАЛАГА, пензионер:
– Тежак живот младих, безнађе и
незапосленост само су неки од разлога због којих људи дижу руку на себе.
Лични дохоци су веома мали за млади брачни пар, нарочито ако има децу. Мислим да би већа брига друштва

С. ПЕТРОВ

З. ПЕТРОВИЋ

о младима била добра превенција.
Морају се запослити; млад живот хоће да иде напред, да ствара нешто,
али нема могућности. Не може свако
да буде руководилац, неко мора да
ради и обичне послове и то се односи
на већину људи који тешко живе.
СОЊА ПЕТРОВ, медицинска сестра:
– Данас живимо у свету у коме много људи психички оболева због немаштине. Генерално, за оног ко хоће да
ради, увек има посла, па макар имао
неки додатни посао, којим би се бавио
код куће. Чешћа дружења или неке
другачије активности такође помажу,
важно је да су мисли окупиране нечим добрим и позитивним.
ЗОРАН ПЕТРОВИЋ, радник:
– Да би неко дигао руку на себе,
морају да му се дешавају неке много
ружне ствари. Превентива би била –
иако мислим да је то данас неизводљиво – дати човеку посао и окупирати га њиме да не би размишљао о
самоубиству. С друге стране, имао би
и материјалну сигурност, па му вероватно такав чин не би пао на памет.
Најчешће људи подижу руку на себе
због финансијског статуса или емотивних проблема.
Анкетирао Владимир Ђурђевић
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ХРОНИКА

Х РАНА З А Д У ШУ

Добар, Лош, Зао

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свако од нас је
био радознало дете које је са
одушевљењем откривало себе и свет око себе. Сваки
успех је награђиван одобравањем старијих и добијали
смо још више воље да напредујемо у истраживањима. Тада је настала основа
на којој смо почели, тако
мали, да градимо Доброг.
Нисмо га одмах били свесни, настајао је као „то нешто” у нама што је одушевљено пљескало нашим успесима и терало нас да истражујемо и ширимо границе нашег малог света. Добар
нам је помагао да отерамо
„бабароге” и „караконџуле”,
које су вребале из мрака. Уз
њега смо били храбрији.
Лош настаје постепено,
када из огледала полако
престаје да нас гледа насмејано дете, одушевљено својим малим светом. Уз упутства која нам Лош даје, постајемо незадовољни бунтовник, увек жељан, љубоморан, захтеван, разочаран.... То је време када тежимо да испунимо неке захтеве за достизање „савршеног” изгледа, фризуре, стила, речника... Те стандарде
су поставили неки „несавршени” људи који су имали
тренутну моћ и подршку
медија. Жеља за „уклапањем” је код Лошег најизраженија: по сваку цену треба
бити један од најсличнијих
тренутним узорима, јер ће

нас иначе дојучерашњи
пријатељи игнорисати, одбацити и понизити. Лош ће
тада смишљати разне начине да постанемо бољи, виђенији и признатији. Тако
улазимо у сукобе, захтевамо
прихватање по сваку цену и
боримо се за своје место у
друштву сурових, љубоморних и захтевних.
У време када Лош више
нема идеја како да нас одржи на површини илузије –
жеље за допадањем коју смо
изградили – настаје Зао. Тада нас завист и жеља да будемо бољи, успешнији, лепши, признатији... од других
одржава на површини илузије успеха. Правимо куле
задовољства на темељима
лажи и претварања. Зао нас
тера да будемо као други, да
радимо оно што не желимо,
да „волимо” оно што нам се
не свиђа. По њему, све је боље него бити свој и слушати
унутрашњи глас своје душе.
Када одлучимо да одбацимо маске и илузије које
смо изградили, схватићемо
да смо једино ми одговорни
за оно што смо постали. Ако
нисмо задовољни, не треба
да тражимо кривицу у другима. У нама је још увек и
онај Добар којег смо прво
изградили. Све три наше
творевине чине его. Нико се
још није ослободио утицаја
ега без обзира на степен духовног развоја који је достигао. Само спознајом да је
све у нама – и добро и зло –
можемо да бирамо ослонац.
Его је користан у мери у којем му дозволимо да се „размаше” у нашем животу. Задовољство урађеним послом, понос на хуманост коју показујемо, љубав, захвалност, сигурност у себе и
самопоуздање су одлике
особе која је помирила сва
три облика манифестовања
ега и вођена је Добрим. Да
ли ће нам у животу превладати Добар, Лош или Зао,
одлучујемо само ми.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Нега лица у тридесетим

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Козметолози тврде да старење почиње у тридесетим годинама. Тада настају мимичке боре, кожа постаје сувља,
смањује се лучење колагена
и еластина, што за последицу
има стварање првих бора.
Осетљива кожа око очију почиње да се тањи, подочњаци
постају тамнији и појављују
се прве флеке од лошег утицаја сунчевих зрака.
У тридесетим годинама
треба започети озбиљну и
континуирану негу лица, а
баш тада неретко долази до
„лутања” у проналажењу
крема. Најчешћи тип коже
је комбиновани, с маснијом
Т-зоном и сувим образима.
Особе са оваквом кожом
треба да користе хидратантне креме које садрже природне агенсе идентичне
онима који се и иначе налазе у кожи, у комбинацији са

антиоксидансима, као што
су витамин Е и Ц, као и са
УВ филтерима у дневној
креми.
Такође, незаменљиве су
креме са алфа хидроксилном киселином (АХА), јер
компензују губитак еластичности и истовремено подстичу механизме који обнављају ћелије коже. Уз то, и
ретинол (витамин А) обнавља кожу и ублажава боре.
При дужој употреби даје одличне резултате, а наноси се
као ноћна крема. Витамин Ц
у козметици има посебно
место јер освежава кожу,
ублажава депигментацију и
подстиче подмлађивање.
Антирид постаје обавезан,
јер је кожа око очију танка и
нежна и треба је неговати
лаганим флуидима с хијалуроном. Третмани лица као
што су мезопорација, хигијенски, кисеоник, воћне киселине, пептиди, витамински или хранљиви третман
треба да постану једномесечни ритуал. Јер, управо у
тридесетим градите потпору
и чврстину, продужавате једрину, свежину, тонус и еластичност коже за године које
неминовно долазе. Чишћење
коже зависи од типа, али оно
што би могло бити добро за
све јесте мицеларна вода.
Њу обавезно треба испрати и
након тога ставити одговарајући тоник и крему.

Петак, 9. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ТРАЈЕ КОНКУРС НАМЕЊЕН МЛАДИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

ТРАЖИ СЕ ИДЕЈА ВРЕДНА 240.000 ДИНАРА
Циљ пројекта „Едукуј
се, запосли се!” јесте
запошљавање млађих
од тридесет година
Бира се 30 кандидата,
а троје финалиста
добија новчану награду
Пријављивање до 15.
септембра
Регионални едукативни центар „Банат”, у партнерству с
Градом Панчевом, Регионалним центром за друштвено-економски развој „Банат” и
предузећем за вођење пословних књига „Beba Company” из
Панчева, реализује пројекат
под називом „Едукуј се, запосли се!”, намењен нашим суграђанима млађим од тридесет година који се налазе на
евиденцији Националне службе за запошљавање.
Пројекат је финансирало
Министарство омладине и
спорта Републике Србије у
оквиру јавног конкурса за програме и пројекте подршке младима у запошљавању. Јавни позив је расписан 16. августа и
трајаће до 15. септембра, а иако су медији о овом пројекту
већ детаљно извештавали, до
сада на конкурс није пристигла
још ниједна пријава.
Да би успео, мораш да покушаш
Уколико размишљате о томе
да се пријавите, требало би да
вас охрабри чињеница да конкуренција неће бити велика.
Додатни мотив свакако је и податак да ће тридесет најбољих
учесника с најперспективнијим идејама добити на поклон
корисне курсеве који би им и
те како могли помоћи у започињању сопственог бизниса.
Осим тога, за троје најбољих
предвиђене су и новчане награде. Више информација о
овом пројекту заинтересовани

Три сектора на истом задатку
су могли добити на конференцији одржаној у понедељак, 5.
септембра, у Градској управи.
– Овај програм је посебно
значајан, јер се тиче дугорочног смањења незапослености,
што је за Панчево јако битно.
Град и иначе много улаже у
ову област: за пројекте из локалног акционог плана за запошљавање ове године смо издвојили око 36 милиона динара, од чега 15 милиона само за
пројекат самозапошљавања.
Настојаћемо да ову област и
убудуће дефинишемо као један од приоритета при формирању буџета. Наравно, екстерни извори прихода су увек
добродошли, а ово је управо
један од њих. Позивам наше
младе суграђане да се детаљније упознају са условима конкурса и да се, уколико имају
било какву добру идеју, одваже
да у њему учествују – истакао
је Предраг Живковић, заменик градоначелника.
Зграби шансу!
Више детаља о условима конкурса и процедури пријављивања на конференцији је изнела Светлана Главашки из
Регионалног едукативног центра „Банат”.
– Пројекат је осмишљен као
међусекторско партнерство
између приватног, јавног и
цивилног сектора и све снаге

су усмерене ка повећању запошљивости младих незапослених лица. Пријавни обрасци
се могу наћи на сајтовима
Града и Регионалног едукативног центра „Банат”. Млада
лица у формулару треба да
доставе основне информације
о себи, свом образовању, пословној идеји и о времену које су провели на евиденцији
НСЗ-а. Након тога стручна комисија ће одабрати тридесет
најбољих кандидата, који ће
потом проћи основну обуку из
предузетништва. Затим следи
елиминационо такмичење, на
којем ће учесници укратко
представити своје пословне
идеје, а десет најбољих ће се
квалификовати у наредну фазу пројекта. Она подразумева
напредну обуку из предузетништва, односно менторинг, у
оквиру чега ће ментори два
месеца радити с кандидатима
на развоју њихових појединачних пословних идеја. По-

том ће на финалном такмичењу бити проглашена три најбоља пословна плана, чији аутори добијају финансијску награду у износу од 240.000 динара – објаснила је Светлана
Главашки.
Како је Влада РС 2016. годину прогласила годином предузетништва, Светлана Главашки је поручила младима да
би требало да искористе и друге моделе који нуде финансијску подршку за запошљавање и
да их комбинују како би имали
што бољу стартну позицију
при започињању новог посла.
Бранислав Милосав из Регионалног центра за друштвено-економски развој „Банат”
подсетио је и на то да пројекат
„Едукуј се, запосли се!” има велики значај за цео Банат због
тога што се очекује да ће он изродити не три нова радна места, већ три нова правна лица,
с могућношћу интегрисања
новог запошљавања.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Домаћи мусли – гранола

АКТИВНОСТИ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

Као некада у биоскопу...
Још једно лепо дружење за кориснике Геронтолошког центра приређено је у петак, 2.
септембра, када су они имали
прилику да у холу те установе
погледају занимљив филм поводом
почетка
ПАФФ-а
(„Панчево филм фестивал”).
Велики број наших најстаријих суграђанки и суграђана с
нескривеним интересовањем
је погледао остварење „Стазе
славе” („Paths of Glory”) чуве-

ног америчког редитеља Стенлија Кјубрика, с Кирком Дагласом у главној улози. Филм
је заправо књижевна адаптација снимљена у Немачкој 1957.
године, а радња је смештена у
време Првог светског рата.
– Трудимо се да наше кориснике кроз различите активности укључимо у сва актуелна
дешавања у граду. У многим

Страну припремила
Драгана

Кожан

случајевима физички је немогуће да они присуствују одређеним манифестацијама, али
довољно је мало труда да бар
делић атмосфере с таквих догађаја преселимо у Дом. Тако
је, на пример, за време „Дана
Вајферта” нашу установу посетио сам Ђорђе Вајферт, односно глумац Маријан Дакић,
који је с нашим корисницима
разговарао о животу тог истакнутог Панчевца. Исто је и када

се дешава било која друга
градска манифестација, па
смо тако и сада, уочи почетка
ПАФФ-а, одлучили да сви заједно погледамо филм – објаснила је Хани Шопов, радни
терапеут.
Она је додала да су корисници били одушевљени овом идејом, о чему сведочи чињеница
да су сва места у сали била попуњена, као и да су пројекцију
пропратили озарених лица, с
тек понеком сузом коју је изазвала тешка судбина тројице
француских војника представљена у „Стазама славе”.

Ово је нешто што можете
направити лако, за 30 минута, и потом уживати наредних петнаест дана.
Предности домаћег муслија су у томе што сами бирате састојке које волите,
упола је јефтинији, квалитетнији је и здравији од куповног, а притом се и једноставно припрема.
Сасвим фино може послужити уместо грицкалица
уз филм, али то избегавајте
уколико сте на дијети, јер се
обиље калорија крије у ора-

шастим плодовима, сувом
воћу и семенкама. Зато је
овај оброк савршен за јутро,
када нам је потребна снага.
Можете само да помешате
своје омиљене састојке и једете мусли тако, али ова варијанта с преливањем сирупом и печењем у рерни даје
муслију ону крцкавост коју
волимо код куповне варијанте. Количина из рецепта
би једној особи потрајала
петнаест дана, под условом
да једе сваког јутра за доручак порцију од 60 грама.

Састојци: 75 г меда, четири супене кашике маслиновог уља, четири
супене кашике воде, једна супена кашика млевеног цимета, 100 г
овсених пахуљица, 100 г ражаних пахуљица, 50 г јечмених пахуљица, 100 г језгра сировог лешника, 100 г језгра сировог бадема, 50
г језгра сировог сунцокрета, 50 г језгра сирове голице, 100 г суве
бруснице, 100 г сувог грожђа, 100 г суве кајсије.
Припрема: Мед, воду, уље и цимет сипајте у шерпицу и кувајте до
кључања, а затим мешајте и кувајте још 2-3 минута док маса не добије текстуру сирупа. Лешник и бадем грубо уситните, па помешајте
са свим пахуљицама и семенкама. У то сипајте сируп и добро мешајте док се не распореди по свим састојцима. Масу сипајте на плех
од рерне обложен папиром за печење и поравнајте. Пеците 25 минута у рерни угрејаној на 150 степени. На сваких 10 минута промешајте. Када је печено, оставите да се прохлади, а затим умешајте
суво воће. Чувајте у стакленој тегли.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com.
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Петак, 9. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВО – КАНДИДАТ ЗА „ЕВРОПСКИ ГРАД МОБИЛНОСТИ”

ТРЕЋИ „ДАНИ АВАНТУРЕ”

ПРОМЕНИМО ЛОШЕ НАВИКЕ

Активности у природи

Трајна и привремена
решења за развој
алтернативних
видова саобраћаја
Испуњени услови
за титулу „златни
учесник”
Наш град је од 2010. године активни учесник акције „Европска
недеља мобилности” и, за разлику од претходних година, ове
године ће имати титулу „златни
учесник”, пошто је испунио
услове за званичну кандидатуру
за престижну награду „Европски град мобилности”.
Секретаријат за заштиту
животне средине, уз подршку
Катарине Бањаи, чланицe
Градског већа задуженe за питања заштите животне средине, крајем августа је на „Инфо
дану” у организацији Сталне
конференције градова и општина и националног представника „Европске недеље
мобилности” приказао своје
досадашње активности, као и
план акција предвиђених за
Европску недељу мобилности.
Презентација је привукла
велику пажњу присутних и
наш град је постао кандидат за
награду „Европске недеље мобилности” пошто је испунио
три најважнија услова за кандидатуру и стицање титуле
„златни учесник” ове европске
манифестације.
Возила на струју
Панчево је представило иновативна, трајна и привремена ре-

шења која треба да помогну
развијање алтернативних видова саобраћаја. Модел партиципативног буџетирања омогућио
је нашем граду да набави катамаран за речни саобраћај. Поред тога, у Панчеву је у претходном периоду изграђено 6,8
километара бициклистичких
стаза; набављени су електроаутомобили и бицикли на електропогон за потребе локалне
самоуправе и постављено је
„острво за одрживи саобраћај”.
Да подсетимо, захваљујући
донацији провинције Равена, с
циљем промоције обновљивих
извора енергије и заштите животне средине, Градска управа
користи два „икара” и „рено
кангу” за обилазак мерних места мониторинг система и
превоз инспектора за заштиту

животне средине. Наш град је
први у Србији у којем су постављени јавни пуњачи за
електровозила, а ускоро ће бити промовисани „бициклофони”, тренажни бицикли који
ће бити постављeни на три локације у граду и грађанима ће
служити за допуну батерија
мобилних телефона окретањем педала. Панчево ће бити
прва локална самоуправа у
Србији која ће на овај начин
промовисати бициклизам и
уштеду електричне енергије.
Овај пројекат локална самоуправа реализује у сарадњи с
панчевачком
Машинскoм
школом.
Ребрендирање Панчева
Катарина Бањаи је истакла да
је обележавање Европске недеље мобилности још један доказ

да Град улаже велики напор у
ребрендирање Панчева.
– Предрасуду и лошу репутацију једне загађене средине мењамо у позитивну слику
како бисмо Панчево представили као зелени и модеран
град који брине о животној
средини и здрављу суграђана. Кандидатуром за награду
„Европски град мобилности”
про мо ви ше мо наш град.
Овом приликом позивам све
грађане Панчева да учествују
и дају свој допринос обележавању Европске недеље мобилности, јер само заједничким снагама можемо освојити ову награду и тиме показати спремност да мењамо
своје лоше навике и да допринесемо очувању животне
средине – рекла је Катарина
Бањаи.
Овогодишња манифестација
поводом Европске недеље мобилности окупиће близу две
хиљаде европских градова, који ће од 16. до 22. септембра
организовати активности у
складу са слоганом кампање:
„Паметна и одржива мобилност – инвестиција за Европу”.
Циљ ове еколошке кампање је
да локалне управе широм
Европе буду подстакнуте да
уведу и промовишу мере одрживог саобраћаја, као и да својим грађанима понуде алтернативе у превозу. Једна од значајнијих акција, „Дан без аутомобила”, спроводи се 22. септембра, када градови који учествују у манифестацији одвоје
једну или више зона искључиво за пешаке и бициклисте током целог дана.

Туристичка
организација
Панчева трећи пут организује
манифестацију „Панчевачки
дани авантуре”. Наредног викенда, 10. и 11. септембра,
љубитељи спортског пењања,
бициклизма, пешачења, оријентиринга и других активности имаће могућност да се
опробају у војничким дисциплинама, спортском пењању,
стреличарству, средњовековном витештву, мачевању и
оријентирингу. Организатори
су се потрудили да ове године
покажу да Народна башта и
парк Барутана спадају у групу
панчевачких јавних простора
у којима грађани и туристи
могу да се атрактивно проведу уз различите садржаје.

Према речима Бранислава
Ровчанина, директора Туристичке организације Панчева, идеја је да се овом манифестацијом промовишу активни туризам Панчева и
авантуристичка понуда града. Он је подсетио да су понуђене активности намењена свим узрастима и да су
бесплатне.
Овогодишњи „Панчевачки
дани авантуре” почињу у суботу, 10. септембра. Први
авантуристи биће малишани
који ће моћи да се окушају
на полигону спретности који
су за њих припремили Одред
извиђача „Надел” и чланови
Пла ни нар ско-еко ло шког
клуба „Соко”.

КОНКУРС „ШТА ЈЕ ТО ОТАЏБИНА”

Србија пред објективом ђака
Српско одељење Међународног фонда јединства православних народа и часопис
„Светосавско звонце” расписали су фото-конкурс под називом „Шта је то отаџбина”. Реч
је о конкурсу који се реализује
у оквиру програма „Воз жеља”,
уз подршку РЖД „Интернешенела”, ћерке-фирме „Руских
државних железница”.
Овом приликом организатори позивају ученике и ученице
панчевачких основних и средњих школа да до 30. октобра
на имејл адресу konkurs@senica.rs пошаљу своје фотографије у резолуцији 2480 x 3508 које треба овековече путовање
отаџбином. Вредне награде

биће подељене у две категорије: фотографија и фотографија
са описом. Кандидати треба да
осмисле фото-запис тако да
дочарају отаџбину, њен значај
и своје сазнање о њој. С друге
стране, она деца вичнија литерарном изразу имају могућност да опишу запажања и
промишљања о својој фотографији у категорији фотографија са описом. Приложени текст
не треба да буде већи од једне
штампане стране формата А4
(фонт величине 12).
Успомене с путовања прожете тезом о отаџбини, духовност, културно-историјско наслеђе – само су неки од мотива које ђаци могу искористити

како би што боље одговорили
на задату тему. Радови не смеју имати било какве назнаке
екстремизма, ксенофобије и
нарушавања људских права, а
комисија ће наградити оне
фото-записе и текстуалне
описе који дочаравају уметнички приступ, поседују оригиналност и емоционалну дубину, и истичу самосталност и
апстрактно мишљење аутора.
„Руске државне железнице”,
које подржавају реализацију
овог фото-конкурса, добро су
познате грађанима Панчева. Да
подсетимо, група ученика из
панчевачких основних школа
била је гост те компаније прошле године. Наиме, ђаци побед-

ници такмичења из познавања
руске историје и културе, које је
ова руска компанија организовала у априлу 2015. године у 17
панчевачких школа, посетили
су Русији у оквиру програма подршке образовним установама
који се реализује као део пројекта изградње и модернизације
железничке инфраструктуре у
Србији. „Руске државне железнице” су у оквиру сопственог
програма „Градимо заједно за
будућност”, који обухвата сарадњу с локалним заједницама
на чијим се територијама изводе радове, прошле године реновирале стару зграду, ђачку кухињу и фискултурну салу ОШ
„Васа Живковић”.

ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА СТАРЧЕВАЦА

Борба за Надел се наставља
Вишедеценијски
немар угрозио реку
Кампања за враћање
старог сјаја
Удружење спортских риболоваца „Надел” спровело је у недељу, 4. септембра, нову акцију уређења корита и приобалног дела реке Надел. У претходним етапама њихове амбициозне кампање очишћен је
део обале код омољичко-старчевачког моста, покошена је
трава и уклоњени су шипражје и трска на бедему према
устави. У априлу је организована акција чишћења и крчења обале, тако да је више од 50
чланова тог удружења, уз помоћ Водопривредног предузећа „Тамиш–Дунав” и комуналних предузећа из Панчева
и околних села, уредило неколико стотина метара обале.
Већ тада је уочен део некада-

шње бетонске преливне бране,
па су чланови удружења предузели кораке да се она поново
стави у функцију. Како кажу,
смисао читаве кампање је да
се Наделу врати стари сјај – за
почетак у делу од Водица и
Старчева до Иванова.

Вреди истаћи да је квалитет
воде у овом водотоку сушта супротност од онога што се може
видети у другим панчевачким
насељеним местима кроз која
пролази река Надел. Два извора код Водица и извори старчевачког Мирковог канала дају

чисту воду, тако да у делу код
Старчева у кориту ове реке живе рибе и развија се природни
шевар, што показује да у том
делу Надела има живота. Присуство црвенперке, рибе која
угине на удици, а не од загађене воде, показује да је код Старчева висок квалитет воде. Стога
чланови удружења предузимају
кораке да се такво стање одржи, али и да се уређивањем
обале омогући љубитељима реке да уживају у њеним чарима.
Група грађана – заљубљеника
у риболов и природу основала
је у марту Удружење спортских
риболоваца „Надел”, које је у
претходном периоду организовало неколико радних акција
на том панчевачком водотоку,
дугачком око 80 километара.
Својим ангажовањем они желе
да подсете јавност да је Надел
некад служио за наводњавање и
одводњавање, али да је након
вишедеценијског немара стање
на реци катастрофално.

КОНКУРС „БУДИ ЕКО-МОБИЛАН!”

Афирмација здравих
животних навика
Делегација Европске уније у
Републици Србији, заједно са
организацијама „ЕУ инфо
центар” и „ЕУ инфо кутак”,
позива све грађане и грађанке
Србије да се пријаве на фотоконкурс „Буди еко-мобилан!”,
расписан поводом овогодишњег обележавања Европске
недеље мобилности.
Заинтересовани треба да
пошаљу своје фотографије
које на креативан и оригиналан начин приказују став
према урбаној мобилности и
заштити животне средине.
Шетња парком, боравак у
природи, граду, шетња с љубимцем или вожња бициклом, бродићем, ролерима,
скутером, градским превозом или било којим другим
алтернативним средством
превоза – мотиви су које препоручују организатори овог
конкурса. Учесници треба да

прикажу фотографијом како
се људи односе према животној средини, колико је воле и
чувају. Идеја је да се јавности
пошаље порука о томе шта
можемо урадити како бисмо
допринели очувању квалитета ваздуха и средине у којој
живимо.
Фотографије са оригиналном поруком, у што већој резолуцији, треба послати до петка, 9. септембра, имејлом на
адресу takmicenje@euinfo.rs.
За победнике прве категорије
обезбеђене су вредне награде:
прво место – бицикл; друго
место – ролери, а треће место
– тротинет. С друге стране,
победник у категорији „Мој
еко-мобилни љубимац” добиће храну за љубимце у вредности од 120 евра, а другопласирани и трећепласирани
биће награђени опремом за
кућне љубимце.

КАМПАЊА ДОМА ЗДРАВЉА

Спречимо вршњачко
насиље
Дом здравља је недавно покренуо кампању за превенцију вршњачког насиља и током септембра ће тим стручњака те здравствене установе
одржати низ предавања у
панчевачким школама. Реч
је о иницијативи да се у
основним и средњим школама које буду заинтересоване,
организују предавања на тему вршњачког насиља, пошто је та друштвена појава
постала учестала.
Насиљем се сматра сваки
вид вербалног и физичког повређивања друге особе, а циљ

кампање је да се подигне
свест родитеља и просветних
радника о оваквом облику
дивергентног понашања и да
они реагују на време како би
се избегле теже последице.
Овом приликом панчевачки Дом здравља позива све
заинтересоване образовне
установе да се јаве.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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САОПШТЕЊЕ МУП-а СРБИЈЕ

ОДЛУКА БЕОГРАДСКОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

Ухапшен нападач на
професора у Ковачици

ЖЕНА КАЖЊЕНА ЗБОГ ВРЕЂАЊА
ХОМОСЕКСУАЛАЦА

Панчевачки полицајци ухапсили су Л. П.
(1987) из околине
Панчева због постојања основа сумње да је
починио кривично дело тешка телесна повреда.
Он се терети да је 31.
августа ове године претукао четрдесетседмогодишњег мушкарца у
дворишту његове куће
у Ковачици. Против Л.
П. ће бити поднета
кривична пријава надлежном тужилаштву.
Ухапшени је претукао Горана Херлинга, Професор Херлинг после напада
професора Гимназије „Ми- у гимназији у Ковачици, те да
хајло Пупин” у Ковачици. Он га није напао дечко колегије изјавио да је нападнут због нице коју је вређао, како су
тога што је на свом блогу објавили поједини београдотворено писао о догађајима ски медији.

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

Сумње у злоупотребе
Славица Бубњевић Црвени,
портпарол Вишег јавног тужилаштва у Панчеву, изјавила је да је то тужилаштво донело наредбу о спровођењу
истраге против Г. Б. и М. К. из
Ковачице због постојања
основа сумње да су одговорни
за кривична дела злоупотреба
службеног положаја и продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја у
подстрекивању. Према њеним
речима, постоје основи сумње

да су они починили та кривична дела у периоду од марта 2012. до јуна 2013. године
и да је због тога Општини Ковачица нанета штета у износу
од шест милиона динара.
– Током истраге ће бити
спроведене доказне радње
како би се прикупили сви докази и утврдиле све чињенице, а након тога ће бити донета даља јавнотужилачка
одлука – изјавила је Славица
Бубњевић Црвени.

ПОКРЕТ ВЕТЕРАНА ВОЈВОДИНЕ

Подржали борбу
против насиља
Покрет ветерана Војводине
ових дана је дао свој допринос борби против насиља међу младима.
То удружење је организовало округли сто на којем су ученицима панчевачких средњих
школа о овом све већем проблему у нашем друштву говорили један учесник ратова деведесетих година, један ратни
војни инвалид и члан породице палог борца.
Након њихових излагања ђаци су могли да постављају питања, па се развила дискусија о
догађајима у вези с ратовима
који су пре двадесет година вођени на нашим просторима.

Сусретом ратних ветерана
и средњошколаца означен је
завршетак спровођења пројекта „Ветерани у превенцији
насиља код младих”, који је
иницирао Покрет ветерана
Војводине. Ту идеју је подржало Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
Председник Покрета ветерана Војводине и координатор пројекта Бранислав Михајловић изјавио је да су
средњошколци изузетно позитивно реаговали на идеју
да се говори о насиљу међу
младима и да чују искуства
учесника ратова.

САОПШТЕЊЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Одузета 102
килограма дувана

Осуђена условно на
три месеца затвора
Критиковала то што
држава финансира
пројекте LGBT
организација
Судије у Србији изрекле су прву пресуду због коментарисања на „Фејсбуку”. Иако је она
условна, изгледа да се више
неће толерисати слободно изражавање различитих ставова
на најпознатијој друштвеној
мрежи на свету.
Апелациони суд у Београду
је 6. септембра саопштио да је
донео одлуку о потврђивању
првостепене условне пресуде
од три месеца затвора која је
изречена септембра 2011. године Јелени Поповић Ивановић због тога што је вређала
хомосексуалце у коментару
објављеном на њеном „зиду”.
Она је, како је образложио
Апелациони суд, у том тексту
„учинила јавно доступним
идеје које заговарају и подстрекавају мржњу против хомосексуалне популације и
дискриминацију”.
У даљем образложењу пресуде пише да је оптужена у свом
тексту оспорила одлуке државних институција да додељују
новац пројектима које подносе
организације хомосексуалаца и
притом навела низ тешких
увреда на њихов рачун.
Судије Апелационог суда су
навеле и да је Јелена Поповић
Ивановић тиме починила кривично дело расна и друга

Ауторка коментара оптужена за дискриминацију
дискриминација из члана 387
Кривичног закона.
Иако се оптужена жалила
на ту одлуку, Апелациони суд
је на својој седници одбио њену жалбу као неосновану и потврдио првостепену пресуду.
Судећи по ономе што пише
у члану 387 Кривичног закона, може се рећи да је Јелена
Поповић Ивановић добро прошла зато што се за дело за које је осуђена може изрећи казна до три године затвора.
У том члану пише и да је посебно кажњиво ако се мржња
према одређеним друштвеним
групама шири објављивањем
текстова или фотографија и

ако се уз то позива на физичке
нападе и друге облике угрожавања неистомишљеника.
Подсећамо, ово није први
пут да су аутори спорних коментара на „Фејсбуку” имали
проблема с полицијом и правосудним органима.
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у
Обре нов цу су у вре ме ка та стро фал них по пла ва у том
ме сту по зва ли на ин фор ма тив ни раз го вор по зна ту
шмин кер ку Је ле ну Ма ћић
због то га што је на „Феј сбу ку” об ја ви ла да др жав ни ор га ни кри ју од гра ђа на пра ви
број на стра да лих.

Осим тога, полиција је Јелени Маћић почетком фебруара
ове године ушла у стан и запленила неколико мобилних
телефона, јер је на „Твитеру”
написала да би премијера Вучића требало убити.
Претње првом човеку Владе
Србије и увреде на његов рачун
на „Фејсбуку” су разлози због
који су били ухапшени и један
београдски адвокат, један од
уредника листа „Таблоид”, као
и мањи број људи из неколико
градова у Србији. Ником од
њих није одређен притвор, али
свима су привремено одузети
компјутери, мобилни телефони
и таблети које су користили.

САОБРАЋАЈЦИ НАСТАВЉАЈУ КОНТРОЛЕ ПОРЕД ШКОЛА

Ко не успори, следи му казна
Министарство унутрашњих
послова је апеловало на возаче да радним данима од 7 до
21 сат поштују ограничење брзине поред основних и средњих школа, које износи 30 километара на час.
Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић изјавио је да саобраћајна полиција нeће бити попустљива ни према једном возачу који буде прекршио тај пропис. Додао је да се
неће толерисати и гледати кроз
прсте онима који прекораче брзину макар за један километар.
Он је најавио да ће полиција учинити све да ове године,
као и прошле, ниједно дете не
страда због немара возача на
прилазима школама или у њиховој непосредној близини.
Подсећамо, припадници саобраћајне полиције од 1. септембра широм Србије спроводе акцију „Школа”, током које
појачано контролишу саобраћај у близини образовних институција.

Излазак првака из „Змајеве школе”
Њихов приоритет је контрола брзине којом се крећу воза-

чи, а тај посао обављају ручним радарским уређајима и

мерачима брзине у возилима
без спољних обележја полиције, такозваним пресретачима.
Поред брзине, они контролишу и превоз деце у возилима.
Подсећамо да је у Закону о
безбедности саобраћаја на путевима предвиђено да контролу саобраћаја у зони школа
могу вршити школске саобраћајне патроле, као и оне које
могу формирати сами грађани. Међутим, та новина, која
је на Западу одавно уобичајена, код нас још увек није заживела.
На основу Правилника о
увођењу школских патрола
који је ступио на снагу пре две
године, њихови чланови имају право да регулишу саобраћај у зонама школа пре и после
наставе. Њима је дозвољено да
заустављају возаче док ђаци
прелазе коловоз, а они који не
поштују њихове наредбе, биће
кажњени као да су игнорисали упозорење правог саобраћајца.

СИНДИКАТ ПИСАО ЧЕЛНИЦИМА МУП-а

Проблеми због пријава грађана
Панчевачка полиција је поднела кривичне пријаве надлежном тужилаштву против једног шездесетпетогодишњака

Страну припремио

Михајло
Глигорић

и једног двадесетдвогодишњака због основане сумње
да су починили кривично дело недозвољен промет акцизних производа.
Приликом контроле комби возила у коме су они били, пронађена су 102 килограма резаног дувана без порекла и акцизних маркица и
он им је одузет.

Синдикат запослених полиције послао је дописе министру унутрашњих послова, вршиоцу дужности директора
полиције и Управи полиције
због проблема до којих је дошло у вези с пријавама које
грађани могу да подносе на
рачун полицајаца.
Овај синдикат је скренуо пажњу на то да се грађанима који се писмено жале због незадовољства понашањем неког

полицајца предочава да могу
да остану анонимни и не морају да се потпишу.
„Поступајући по таквим
пријавама грађана, припадници Сектора унутрашње контроле, оперативни радници и
непосредни руководиоци по
неколико дана позивају на
разговор полицајца на кога се
жалио неко од грађана и узимају му изјаве ради утврђивања чињеничног стања. С обзи-

ром на то да се полицајци
против којих се покрену истраге доводе у непријатне и
стресне ситуације, а да се након спроведених поступака
већина њих ослобађа због
неоснованих пријава, потребно је да Министарство унутрашњих послова упути следећу инструкцију организационим јединицама: приликом
примања пријаве неког грађанина који се жали на понашање

неког полицајца треба му
скренути пажњу да мора да
потпише пријаву. То предлажемо да би се створила правна могућност да полицајци
против којих је неки грађанин
поднео пријаву за коју се
испоставило да је неоснована
може да тужи тог грађанина и
тражи на суду сатисфакцију и
задовољење својих права”, пише у допису овог полицијског
синдиката.
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ОВИХ ДАНА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

ОДЛУКА ЈЕДНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

АМБРОЗИЈА НАПУНИЛА
ЛЕКАРСКЕ ЧЕКАОНИЦЕ

„Хигијена” шаље
опомене дужницима

Проблеми са
алергијским
реакцијама на ову
биљку сваке године
почињу у августу
и трају до октобра
Цурење из носа,
свраб очију и отежано
дисање најчешће
алергијске реакције
У чекаоницама Специјалистичког центра панчевачке
болнице из дана у дан расте
број наших суграђана који се
жале на симптоме иритације
од полена амброзије и на друге алергијске реакције.
Према речима др Вељка Божића, начелника ОРЛ одељења панчевачке болнице, томе
су прво током пролећа погодовале честе кише, а сада су
олакшавајуће околности за
повећање концентрације полена амброзије у ваздуху суво
време и врућине.
Божић је рекао да проблеми
са амброзијом почињу сваке године средином августа и да трају све до октобра. Он је изјавио
да се сви наши суграђани који
ових дана траже лекарску помоћ жале на сличне тешкоће.
– На пример, само током
једног преподнева прегледано
је стотинак пацијената и бар
педесет је имало алергијску
етиологију. Људи код којих је
откријемо најчешће се жале
на цурење из носа, свраб очију
и отежано дисање. Кад нам дође неко с таквим проблемима,
преписујемо спрејове за нос,
кортикопрепарате и антихистаминике, који смирују алергије. Онда пратимо како ко реагује на те лекове, пошто је

Полен амброзије изазива вишеструке алергијске реакције
сваки организам јединствен.
Пацијентима саветујемо и да
избегавају изласке у природу у
време кад је дејство полена
најјаче. Хтео бих да нагласим
да нам није само амброзија
проблем, јер се велики број суграђана јавља и тражи нашу
помоћ и због реакција на друге алергене. Када је реч о
алергијама, није добро што се
стално мењају хемијски препарати којима се у великим
количинама прскају њиве на
којима су пољопривредне културе. Због честих врућина ти
препарати испаравају у атмосферу и тамо се спајају с хемикалијама из јужне зоне. На тај
начин настају нова једињења
која изазивају алергијске реакције. На нека од њих смо от-

порни и не сметају нам, али
свакодневно се појављују нека
нова. Када се на то дода и
околност да током грејне сезоне на територији Панчева сагоре велике количине дрва и
угља и продукти тог сагоревања такође оду у ваздух, не чуди сталан пораст оних који се
жале на алергијске реакције –
истакао је Божић.
Он је нагласио да ће проблеми са амброзијом трајати све
до доласка јесени и почетка
киша, јер ће оне спрати полен
с површине земље и спречити
његово ширење.
Ових дана су у неким медијима објављена упозорења лекара да код људи који су осетљиви на амброзију полен те
биљке може изазвати и друга

обољења, као што су конјунктивитис, синузитис, бронхијална астма и назална полипоза.
Алергија на амброзију може
се јавити у било ком животном добу, а већи ризик да је
добију имају особе код којих
неко од чланова породице већ
има те проблеме.
За ублажавање алергијских
реакција на амброзију препоручује се затварање прозора
током ноћи у просторијама у
којима се спава, зато што је
концентрација полена највећа
у раним јутарњим сатима. За
неутралисање дејства полена
након боравка у природи препоручују се туширање, умивање, испирање носа, прање косе
и мењање одеће.

ЗАВРШЕН ВАЖАН КОМУНАЛНИ ПОСАО

Изграђен пут до Малог рита
Становници ромског насеља
Мали рит имаће убудуће много боље услове за живот него
до сада.
На иницијативу надлежних
у градској власти, Дирекције
за изградњу и уређење града и
Месне заједнице Центар, недавно је завршено посипање
приступног пута који води од
Улице Марка Краљевића до
Малог рита каменом подлогом. Захваљујући томе становници овог насеља више неће
морати да газе кроз блато када
иду до града.
Тим поводом су Мали рит 7.
септембра обишли Маја Витман, директорка Дирекције за
изградњу и уређење града,
Миленко Чучковић, члан
Градског већа задужен за рад,
запошљавање и социјалну политику, и Зоран Остојин,
председник Скупштине Месне
заједнице Центар.
– За финансирање радова
који су изведени издвојили
смо два и по милиона динара
од новца намењеног за редовно одржавање градских улица,
након што су нам челници нашег града дали сагласност за
то. Колико је важно ово што је
урађено, најбоље говори то да
до сада Малом риту нису могла да приђу кола Хитне помоћи и других служби. Било би

Страну припремио

Михајло
Глигорић

се финансирала изградња комуналне инфраструктуре у
ромском насељу Шумице.
Према речима Зорана Остојина, изградња приступног пута до Малог рита је прва већа
комунална инвестиција у том
ромском насељу која је спроведена до краја у протеклих
четрдесет година.

Он је додао да су чланови
руководства Месне заједнице
Центар које је именовала Српска напредна странка од избора на функције које обављају
покренули више важних комуналних иницијатива и да с
тим у вези очекују сагласност
надлежних градских институција.

Јавно комунално предузеће
„Хигијена” послаће ових дана више од десет хиљада
опомена дужницима који
још увек нису платили све
рачуне.
Надлежни у том ЈКП-у су
прецизирали да ће 5.313
опомена добити власници
кућа, а 5.447 наши суграђани
који живе у становима.
Рок за измирење дуга је седам дана од пријема опомене, а онима који плате цео износ, неће се рачунати камата.
Грађани који за недељу дана
не измире дуг, добиће тзв. решења о извршењу, што значи
да ће им на врата зазвонити
приватни извршитељи.
У том случају ће они који
дугују „Хигијени” морати да
плате не само износе дугова
и камате већ и трошкове извршитеља.
Подсећамо, дужници могу
без провизије да измире своје обавезе „Хигијени” на наплатним местима тог ЈКП-а,
које се налазе у Улици цара
Лазара 57 (радним данима
7–15 сати), у Улици Дими-

трија Туцовића 5 (радним
данима 7–19 и суботом 7–14
сати), као и у просторијама
Радне јединице „Одржавање”, која се налази на Новосељанском путу б. б. (радним
данима 7–21 и суботом и недељом 7–15 сати) и у Центру
за прикупљање и селектовање материјала за рециклажу
у Власинској 1 (од 7 до 13 сати).
Биљана Живанов Маџаревић, шеф Одељења комуналних послова у „Хигијени”,
изјавила је да су многи наши
суграђани који су дуговали
том јавном комуналном
предузећу за неплаћене рачуне склопили уговор о отплати дугова на шест месечних рата. Једини услов је био
да једна рата не буде мања
од 1.000 динара.
„Хигијена” два пута годишње шаље опомене за неизмирене дугове. Иако грађани
дугују близу 82 милиона динара, проценат наплате износи скоро 80 одсто, што је
задовољавајуће с обзиром на
опште услове пословања.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

Одржана лицитација
за празне локале
У Дирекцији за изградњу и
уређење града 5. септембра
је одржана лицитација за
осам локала који су у власништву Града.
Право учешћа су имали
сви предузетници и правна
лица, а понуђени су им локали који се налазе у Савској 6,
Др Жарка Фогараша б. б.,
Марка Краљевића 1 и 18,
Вељка Влаховића 17, Ослобођења 31, Генерала Петра Арачића 2 и у Ослобођења 27.

Коначан резултат надмета ња за про сто ре на тим
адресама биће познат тек
након што истекне рок за
жалбе. Тада ће се видети да
ли је било довољно понуђача, с обзиром на то да су у
питању локали који се нала зе ван ули ца у цен тру
града. За просторе који се
налазе у њима по правилу је
владало највеће интересовање на досадашњим лицитацијама.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

добро када овим путем не би
пролазили тешки камиони, да
би што дуже остао у добром
стању – изјавила је Маја Витман.
Миленко Чучковић је рекао
да је изградњом приступног
пута до Малог рита градска
власт још једном показала
спремност да конкретним акцијама допринесе побољшању
услова за живот припадника
ромске популације.
Он је додао да је из градског
буџета издвојено око седам
милиона динара за финансирање рада ромских удружења
и невладиних организација,
као и то да ће локална власт
Ромима финансирати вађење
личних докумената.
Чучковић је подсетио да је
градска власт недавно доделила награде од 4.000 динара за
185 ромских ђака који су завршили школу с врлодобрим и
одличним успехом. Рекао је и
да је Град Панчево недавно
конкурисао за новац којим би

У плану завршетак
старог градског језгра

Дирекција за изградњу и уређење града конкурисаће код
Министарства трговине и туризма за суму од 13,3 милиона динара, која би била искоришћена за наставак започетих радова на реконструкцији
старог градског језгра.
Уколико буде био одобрен
пројекат којим ће наш град апли-

цирати за тај новац, предвиђено
је да се добијеним новцем финансирају израда колектора за
санитарну отпадну воду и кишну
канализацију до црпне станице
Црвени магацин, уређење Мученичке улице на потезу од Браће
Јовановић до Николе Тесле и реконструкција дворишта око Железничке амбуланте.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Необичан сусрет
с мужем
У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли ће
се Лија вратити старој љубави. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Летњи бродолом” Кети Хопкинс за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Лија ће упознати Вука и
заљубиће се, а стару љубав ће
заборавити.” 064/9694...
„Лија је, попут лисице, лукава, па ће урадити онако како
је за њу најбоље.” 060/6672...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање да ли су имали неки нео-

бичан сусрет. Они ће освојити по један примерак књиге
„Сусрет под необичним
околностима” Владана Матијевића.
То издање моћи ће да у књижари „Делфи” у „Авив парку”,
од наредног уторка, преузму
аутори следећих одговора:
„Ја нисам, али колегиница
је имала необичан сусрет с
мужем и његовом ’пријатељицом’ у свом стану. Сад се
разводи.” 063/3100...
„О, како да не! Доживим
необичан сусрет сваког јутра
кад се погледам у огледало.
Редовно
се
уплашим.”
060/8677...
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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ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У СТРЕЛИЧАРСТВУ

ОДРЖАН ДВАДЕСЕТИ „ИТФ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”

СТЕФАН ЖИКИЋ ПРВАК СРБИЈЕ

ТРАДИЦИЈА КОЈА НЕ БЛЕДИ
Пехари отишли у
Хрватску и Београд
Одлична
организација
ТК-а Динамо

СК Панчево међу
најбројнијима
Нашим суграђанима
четири медаље
Град Ниш је прошлог викенда угостио најбоље стреличаре у нашој земљи. Истоимени клуб домаћин је, у сарадњи са Стреличарским савезом Србије, организовао
државно првенство на отвореном за сениоре, ветеране и
млађе категорије. Надметало
се 77 стреличара из 14 клубова, а у тако јакој конкуренцији СК Панчево је још једном потврдио да заузима сам
врх овог спорта у нашој земљи.
Екипа из нашега града
представила се са четрнаест
својих чланова, па је била
међу најбројнијим клубовима на шампионату.
Најуспешнији је био Стефан Жикић, који је освојио
титулу првака Србије у гађању компаунд стилом. После
квалификација у четвртфинале су, као седмопласирани
и осмопласирани, прошли
стреличари Панчева Стефан

Жикић и Петар Смуђа. И док
је Петар своје такмичење завршио пласманом на пето
место, Стефан је из рунде у
рунду гађао све прецизније и
успео је да се пласира у финале, у којем се састао са Огњеном Недељковићем. Била је
то жестока и врло неизвесна
завршница Првенства Србије.
Оба ривала имала су скор од
140 поена, али је, с једном десетком више, Стефан Жикић
освојио титулу намењену најбољем стреличару у нашој земљи. Свака част!
У гађању олимпијским
стилом СК Панчево је имао
пет представника, а за пласман су се изборили Ненад
Димић (шесто место), Предраг Бекић (седмо место) и
Дејан Форго (осмо место).
Ипак, у екипном надметању
поменути стреличари су погодили 1.710 кругова, па су
освојили бронзано одличје.
Испред њих су биле екипе из
Новог Сада и Ниша.
Одлични су били и млади
стреличари СК-а Панчево.
Старији пионири Ана Велимиров и Урош Јакоб окитили
су се вицешампионским титулама.
А. Ж.

Захваљујући Тениском клубу
Динамо, Панчево је у протеклих десетак дана, бар за младе тенисере, било центар света.
Двадесети пут заредом одржан
је традиционалан међународни турнир за играче до осамнаест година, друге категорије,
под називом „ИТФ интернационал”. И овог пута су се млади
таленти с готово свих континената борили за прве бодове,
баш као што су то некада у
Панчеву радили и Новак Ђоковић, Ана Ивановић, Јанко Тип-

саревић, Виктор Троицки или
Олга Даниловић. Овај турнир
су пре две деценије покренули
тадашњи председник ТК-а Динамо Мирко Бундало и Драгомир Вуковић.
У Панчеву су се надметали
момци и девојке из: Француске, Јапана, Русије, Италије,
Естоније, Холандије, Данске,
Румуније, Швајцарске, Сједињених Америчких Држава,
Словеније, Аустрије, Норвешке,
Финске, Словачке, Аустралије,
Бугарске, Кине, Белгије, Велике
Британије, Немачке и, наравно,
Србије, а боје нашега града бранили су Емилија Којчић у главном жребу, као и Наталија Ђукић, Милана Вулин, Ана Вилчек, Ана Милошевић, Драган
Омчикус и Коста Петров у квалификацијама.
Леа Бошковић
После жестоког надметања
на шљаци, на теренима на СЦу „Младост”, познати су и победници. Пехаре су освојили
Леа Бошковић из Хрватске и
Марко Миладиновић из Београда.
Женско финале, које су одиграле Дарија Назаркина из Русије и Леа Бошковић, било је
изузетно узбудљиво и неизвесно
до самог краја. Меч је одржан
по великој врућини и трајао је
три сата, а на крају је млада хрватска тенисерка победила са
2:1, по сетовима 6:4, 5:7 и 6:3.
– Турнир је био одличан, а
цела организација сјајна.
Учествовала сам и прошле године. Увек је тешко доћи до
бодова у Панчеву – рекла је
Леа Бошковић.

Марко Миладиновић

У финалу тенисера снаге су
одмерили Француз Максенс
Бровил и наш сународник
Марко Миладиновић. Београђанин је без велике муке савладао неугодног противника са
2:0, по сетовима 6:3 и 6:3, па је
заслужио овације публике.
– Пресрећан сам. Сада сам
ушао међу првих сто тенисера
до осамнаест година на ИТФ
листи. Турнир је био изузетно
јак ове године – истакао је
Миладиновић.
И ове године ТК Динамо се
показао као изузетан организатор и одличан домаћин младим играчима из целог света.
Због тога сви који су учествовали у припреми овог такмичења заслужују све похвале.
А. Живковић

ОДБОЈКА 013 РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

ДИВЧИБАРЕ, ЧАРДАК, СПЛИТ, КОНТРОЛНЕ УТАКМИЦЕ...
После једномесечне паузе и
кратког одмора комплетан погон ОК-а Одбојка 013 почео је
да ради. Девојке које играју за
први тим вредно тренирају под
надзором шефа Ивана Крговића. Вежба се двапут дневно, а
оно што је веома важно, јесте
да су стигла два појачања.
Пре званичног почетка припрема један део млађих селекција – тачније 22 девојчице из
Одбојке 013 и четрнаест девојчица из ОК-а Младост из
Омољице – боравио је недељу
дана на припремама на Дивчибарама. Последњу недељу
августа првотимке панчевачког клуба провеле су на припремама у Сплиту, а трошкове
пута и боравка наших суграђанки у Далмацији сносила је
организација Спортских игара

младих. У исто време је око
100 девојчица млађих селекција тренирало седам дана на
Чардаку.
Сениорска екипа Одбојке
013 уиграва се за почетак сезоне у Другој лиги Србије. Том
тиму су се прикључиле Марина Обрадовић из Краљева и
Катарина Пауновић из Банатског Новог Села, а пионирску
екипу ће појачати Невена Панић и Софија Ашанин из омољичке Младости.
Сарадња између тренера и
клубова Одбојка 013, Младост
из Омољице и БНС представља
пример праве спортске сарадње, чији је једини интерес да се
деца баве спортом и да имају
што боље услове за то. Јована
Марић, прошлогодишња првотимка, капитенску траку је за-

ТРО ФЕ ЈИ НА ПЕ СКУ
Наши суграђани Александар Гаврилов и Милош Милић и ове године су се надметали у одбојци на песку на Првенству Србије, али и на турнирима у иностранству.
На државном шампионату су одиграли три турнира. У Краљеву су били трећи, а на Златибору су заузели четврто место. Учествовали су и на такмичењима у Словенији, а надметали су се и у Хрватској,
где су успели да дођу
до полуфинала. Освојили су турнире у Градишки и Румунији, у
Будимпешти су били четврти, а на Балатону су
заузели треће место.
Гаврилов и Милић су
тако наставили остваривање добрих резултата
у одбојци на песку, а не
треба заборавити да су
они прошле године били трећи пар у Србији у
генералном пласману.

менила тренерском пиштаљком. И као што сама наводи,
ужива у раду с млађим селекцијама и захвална је на указаној
прилици да остане у клубу после завршене играчке каријере.

Активности у Одбојци 013
смењују се као траци. Руководство је организовало и сусрет
својих играчица с репрезентативком Србије и идолом многих
девојчица – Миленом Рашић.

Ускоро креће и серија пријатељских, контролних утакмица, а трка за бодове у Другој
лиги Србије стартује средином октобра.
А. Ж.

JО ВИ ЦА ЦВЕТ КО ВИЋ У НИ ШУ
Јовица Цветковић, председник ОК-а Одбојка 013 и потпредседник Одбојкашког савеза Војводине, нови је тренер ОК-а
Ниш, који се такмичи у Суперлиги Србије и који ће нашу земљу представљати у Челенџ купу. Иако Нишлијама тренутно не цветају руже јер је много играча напустило клуб,
Цветковић се није уплашио изазова.
Цветковић је тренерску каријеру започео у Радничком из
Ковина, а предводио је и Пожаревац, Смедерево, Црвену
звезду, старчевачки Борац, Мартиг из Француске, суботички Спартак, као и две иранске екипе. Био је и помоћни тренер репрезентације Југославије, с којом је од 1995. до 1999.
године освојио пет медаља. Предводио је млађе узрасне селекције репрезентације Ирана, а био је и селектор сениорске репрезентације Саудијске Арабије.
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У ТОКУ АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА У ДОЛОВУ

НАСЕОБИНЕ ИЗ АНТИЧКОГ
И СРЕДЊОВЕКОВНОГ ДОБА
Тим Народног музеја
већ три године ради
на „Циглани”
Предмети датирају
још из другог века
Ових дана на источној периферији Долова, тачније на делиблатском путу, у такозваном румунском крају, у пуном
јеку су радови на локалитету
„Циглана”. Тамо у дужем периоду тим Народног музеја
Панчево, предвођен мр Војиславом Ђорђевићем, вишим
кустосом археологом, обавља
археолошка истраживања с
циљем да детаљно истражи
насеобине које су на том месту
постојале још у античка доба и
у средњем веку.
– Последњи пут тамо је нека
ископавања изводио вршачки
музеј, након чега је радом поменуте пољске циглане локалитет био прилично девастиран. У међувремену су мештани одатле позајмљивали земљу
и притом вадили археолошки
материјал из давно разорених
стамбених објеката. То нас је
навело да 2013. године започнемо сондажна истраживања,
када смо лоцирали укопе археолошких објеката, што је био
сигнал за почетак истраживања – навео је Ђорђевић.
Богато налазиште
Касније су пронађене стотине
артефаката који припадају насељима из античког и средњовековног периода.
– Убрзо се испоставило да је
локалитет веома богат археолошким материјалима. Стога

смо одлучили да почнемо да
радимо систематски – сегмент
по сегмент. Први смо почели
да обрађујемо 2014. године, а
други наредне године. У близини налазишта постојао је вероватно неки поток, који се
уливао у Надел, па је место
било атрактивно за становање.
За те три године смо, све до
данас, истражили седамдесетак објеката разних карактера
и различитих особина. Успели
смо и да установимо да су ту
постојала два насеља – истакао је овај археолог.
Прво датира из античког периода, из којег су откривена
три археолошким жаргоном
речено – хоризонта (у преводу: слоја), који су констатовани на око метар дубине, па је
онда разним методама закључивано да ли је то кућа, трап
или пећ.

– Ту се преплићу разне фазе, а примера ради антички
период може да се датује на
основу фибула, то јест копчи
за одећу, које су израђиване од
племенитих метала. Такви
предмети су идеални за временско опредељење археолошких фаза, јер су нам познати
с неких других налазишта. На
основу тога дознали смо да је
најраније насеље откривено на
„Циглани” настало у другом
веку, чије се постојање протегло и на трећи век. Потом је, у
првој половини четвртог века,
почела и сеоба народа, а из тог
периода пронашли смо и на
стотине руком рађених керамичких предмета. Многи од
њих представљају културу Дачана. У четвртом веку тамо је
вероватно живело племе Сармата, који су ратовали с Римљанима, чије су легије свој

последњи поход на овај део
Баната крваво завршиле, попаливши и насеља на „Циглани”. Баш ове године пронашли
смо две надземне куће које су
вероватно страдале у пожару –
рекао је вођа тима Народног
музеја.
Монголске стрелице
Следећи период који су археолози забележили јесте време
продирања Хуна, затим и доба
насртаја анонимног племена
Приска, могуће је и првих
Словена.
– Након тога нема забележених знакова живота све до
деветог века, а од једанаестог
до тринаестог века формирано
је моћно насеље, чије је постојање вероватно завршено великим походом Монгола
1242. године, када се на многим местима, па и у Долову,
прекида живот. С тим у вези, у
једној насеобини пронашли
смо више стрелица делтоидног облика које указују на то
да је кућа страдала паљењем
стрелом – навео је Ђорђевић.
Циљ поменутог тима је да у
наредном периоду, можда и
десетогодишњем, комплетно
заврши истраживање, које се
сада отприлике налази на трећини, и добије слику насељавања на доловачком простору.
Овогодишње радове је финансирало Министарство културе
у оквиру пројекта у вези са археолошким наслеђем. Сви налази биће конзервирани, а ако
се покаже интересовање, од
тог простора се може нешто
направити, док би само Долово могло да добије неку малу
поставку.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Рок
бенд „Рајко и живи зид” одржао je концерт у суботу, 3.
септембра, на платоу Дома
културе. Пре извесног времена пао је део плафона у
библиотеци поменуте установе, чије руководство настоји да реши проблем.
Банатско Ново Село: Дом
културе је окончао радове на
реновирању мале сале и улаза, а наредних дана ће чланови оркестра волонтерски
учествовати у фарбању гелендера. Први фолклорни
ансамбл КУД-а „Др Раду
Флора” наступиће у суботу,
10. септембра, у месту Торак
надомак Зрењанина.
Долово: „Дани штрудле” почели су у среду, 31. августа,
промоцијама у граду, а главни догађај се одиграо у суботу, 3. септембра, у центру села. Глумци Ранко Горановић
и Љуба Станковић извели су
у недељу, 4. септембра, комад под називом „Курс за лажове и лопове”. Сеоска слава, односно дан када је више
стотина омладинаца отишло
на Сремски фронт 1944. године, обележена је у среду, 7.
септембра, када је, поред
осталог, положен венац на
споменик палим борцима.
Глогоњ: Настављени су радови на изградњи капеле. Чланови КУД-а „Веселија” одржали су концерт у недељу,
28. августа, у месту Торак надомак Зрењанина.
Иваново: Ускоро ће почети
радови на постављању огра-

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ СТАРЧЕВАЧКИХ ПЧЕЛАРА

Проверено квалитетан мед
Друштво пчелара Старчево је са
својих седамдесет чланова једно од најбројнијих, али и најорганизованијих удружења тог типа у окружењу. Основано је давне 1946. године, али је имало
прекид у раду до 2000. године,
када је реактивирано и отад бележи само добре резултате.
Поред редовних састанака,
предавања еминентних стручњака и учешћа на разних скуповима, старчевачки пчелари
имају одличну сарадњу с локалним институцијама и
удружењима, као и с колегама

из околних места. Они у дужем периоду приређују и манифестацију на дан сеоске
славе Огњене Марије, када уз
изложбу пчелињих производа
и пчеларске опреме одрже и
неко интересантно предавање,
што пре свега доприноси едукацији младих пчелара.
Према речима Косте Аће, све
више људи приступа удружењу
чији је он председник. Придошлице на крију одушевљење начином на који Друштво функционише, нарочито реализацијом
двеју школа, јер већина њих

пчеларство види као будуће занимање и главни извор прихода.
– Свесни смо да су могућности нашег удружења мале, али
трудимо се да учествовањем
на конкурсима Града, Покрајине и Републике обезбедимо
средства за даљу едукацију и
егзистенцију. Такође, позивамо све пчеларе и остале љубитеље природе да удруженим
снагама делују против дистрибуције лошег и фалсификованог меда и да се врате природи и провереним вредностима
– навео је Аћа.

Он је додао да ће у сарадњи
са Савезом пчелара Србије
ускоро кренути акција цертификовања проверено квалитетног меда, који ће се појавити у продавницама.
Што се тиче даљих активности старчевачког друштва, сезона која због временских
прилика није била на очекиваном нивоу при крају је, па
ће се током хладнијих дана
ови марљиви Старчевци вратити опробаном ритму, односно едукативним дружењима
средом увече.

де код спортских терена. На
иницијативу Савета родитеља и Месне заједнице, покренута је процедура за отва-

рање групе вртића, након чега је на адресу Града Панчева упућен допис са захтевом
за финансирање пројектнотехничке документације за
адаптацију просторије коју је
некада користило ватрогасно друштво. Почетком септембра школа је остала без
административног радника.
Јабука: Дирекција за изградњу и уређење Панчева послала је Месној заједници захтев да сачини листу приоритетних инвестиција за наредну годину. До краја 2016.
године треба да буду урађене
још надстрешница на пијаци, пешачка стаза испред
школе и отворена позорница
на рукометном стадиону.
Фудбалски клуб је од Спортског савеза добио 300.000
динара за постављање монтажних трибина.
Качарево: Сезона купања на
СРЦ-у „Језеро” званично је
завршена 3. септембра. Месна заједица је од Града добила донацију у виду грађевинског шута, што је искоришћено за посипање триста
метара атарског пута који
повезује језеро с новим путем ка Панчеву.
Омољица: Изложба слика Дање Дорошки отворена је у петак, 2. септембра, у 19 сати, у
галерији Дома културе. Управа школе је због повећаног
броја паса луталица увела
ванредне мере безбедности.
Старчево: Изложба слика из
колекције др Дејана Чолаковића отворена је у четвртак,
1. септембра, у галерији „Боем”. Чланови удружења
спортских риболоваца „Надел” наставили су уређење
корита истоимене реке. Протеклог викенда чланови Одреда извиђача „Надел” су на
„Извиђачким играма Србије”
у Јагодини остварили солидне резултате – млађе планинке су заузеле друго место, а млађи извиђачи су били трећепласирани.

ПРОБЛЕМИ ОМОЉЧАНА

Чопори паса
опседају школу

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА БАНАТСКИХ ХРВАТА ПОСЕТИО СТАРЧЕВО

Самоорганизовање први приоритет
Председник новооснованог
Удружења банатских Хрвата
из Зрењанина Горан Каурић
посетио је Старчево протекле
недеље и у просторијама католичког парохијског дома одржао састанак са заинтересованим грађанима.
Он их је на почетку упознао
с мотивима који су га навели
да формира удружење, те с
циљевима и плановима активности у наредним месецима и
истакао да су Хрвати у том месту, поред тога што су најбројнији у поређењу с другим банатским насељима, донекле
остали компактни.
– Неколико разлога, пре
свих етничка мимикрија и
страх од националног изја-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

шњавања, довело је нашу заједницу до алармантне депопулације. Томе је кумовао и
недостатак културних и политичких удружења, која би квалитетније представљала веома
богато културно-историјско
наслеђе банатских Хрвата –
нагласио је први човек поменуте организације.
Учесници разговора су на
крају сусрета захвалили госту
на посети и показаном ентузијазму и притом се сагласили с
тим да се осећају запоставље-

но како од кровних удружења
војвођанских Хрвата, тако и
од своје матичне државе.
С тим у вези Каурић је закључио да припадници ове заједнице у Банату треба да се
окупе око једне групације која
би их заступала. Сходно томе
следећи корак би подразумевао оснивање подружница
Удружења банатских Хрвата у
Старчеву и Панчеву, као и у
свим местима у којима за то
постоји воља и интересовање.
Ј. Ф.

У ОМОЉИЦИ 11. СЕПТЕМБРА

Сајам половних књига и уџбеника
Удружење грађана „Сунцокрет” организоваће Сајам половних књига и уџбеника у недељу, 11. септембра, од 9 до 12
сати, на платоу испред Дома
културе у Омољици. Нова
школска година је и време када

је на реду сређивање старих полица, па је извесно да свако може пронаћи уџбеник, енциклопедију, лектиру, речник или нешто слично што му више није
потребно. Стога сви заинтересовани могу донети расходова-

не уџбенике на поменути сајам
како би их продали, поклонили
или, евентуално, разменили с
људима којима су неопходни.
Позив важи не само за људе
из Омољице већ и за становнике из околних места.

Омољчани имају много проблема с псима луталицама,
тачније с најездом тих напуштених животиња које у чопорима „патролирају” најужим центром села. Ту спадају и простор око парка и
Основне школе „Доситеј Обрадовић”, као и само двориште те установе. Пси су се
толико одважили да не презају чак ни да уђу у саму
зграду.
Сувишно је и говорити какве то ризике носи, посебно
ако се зна колико је малишана свакодневно изложено непријатним ситуацијама.
У недостатку других решења, школа је предузела све
могуће ванредне мере безбедности. Тако су од поне-

дељка, 5. септембра, закључане све капије, изузев главне и службеног улаза, кроз
које пролазе запослени, ученици, родитељи и деца из вртића.
У вези с тим постављена су
обавештења о промени места
уласка у школу и предшколску установу, као и то да ће
капија према парку бити затворена до даљег. Притом је
деци речено да на путу ка
школи не треба да их прате
кућни љубимци, јер на тај
начин окупљају луталице.
О поменутим проблемима
обавештена је служба „Зоохигијене”, која је већ наредног дана изашла на терен,
али су, нажалост, ухваћена
само два пса.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Изложбе
Петак, 9. септембар, 19 сати, галерија „Ходник” Дома
омладине: отварање изложбе дечјих радова насталих у радионици Николе Драгаша.
Недеља, 11. септембар, 19 сати, Јеврејска општина Панчево: отварање изложбе „Језици Јевреја”. У оквиру пратећег
програма посетиоци ће моћи да чују јеврејску музику у извођењу Николе Салаћанина и да погледају видео-презентацију.
Четвртак, 15. септембар, 19 сати, Галерија савремене уметности, фоаје Културног центра, Галерија Милорада Бате
Михаиловића, биоскоп „Војводина”, Штапска зграда, Градска управа, СК12 (Ул. др Светислава Касапиновића 12): програм 17. Бијенала уметности.

Филм
Петак, 9. септембар, 14.30, дворана „Аполо”: програм
„Панчево филм фестивала”.
Петак, 9. септембар, 20.15, дворана Културног центра: пројекција филма „Аферим!” (ПАФФ).
Петак, 9. септембар, 22 сата, дворана Културног центра:
пројекција филма „Ја сам народ” (ПАФФ).
Субота, 10. септембар, 14.30, дворана „Аполо”: мастер-клас
Звонимира Јурића. Цењени хрватски аутор разговараће о
филмској режији с младим српским редитељем Николом
Љуцом. Након тога пројекције филмова у оквиру ПАФФ-а.
Субота, 10. септембар, 20.15, дворана Културног центра:
пројекција филма „Шаулов син” (ПАФФ).
Субота, 10. септембар, 22 сата, дворана Културног центра:
пројекција филма „Планине могу да оду” (ПАФФ).
Недеља, 11. септембар, 14.30. дворана „Аполо”: програм
„Панчево филм фестивала”.
Недеља, 11. септембар, 20.15, дворана Културног центра:
пројекција филма „Влажност”, затварање „Панчево филм
фестивала” и додела награда.

Музика
Четвртак, 15. септембар, 18 сати, фоаје Културног центра:
свечано отварање 17. Бијенала уметности „SEE ART Gates:
стања стварности” и концерт састава „James Brown Tribute
Belgrade”.

Позориште
Уторак, 13. септембар, 19 сати, дворана Културног центра:
позоришна представа „Грмачлија” Бранка Ћопића и Срећка Марчете, у извођењу „ДИС театра” из Бањалуке, а у режији Новице Богдановића. Представа се реализује у оквиру
манифестације „Дани Српске у Србији 2016”, а играју Раде
Вулин, Огњен Богдановић и Тања Ђурђекановић.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ОСАМА – ИМЕ ИЛИ СТАЊЕ?
Најтужнија прича
испричана
најведријим језиком
Роман који кида
душу и распламсава
полемике
Аутор култних романа „Топ је
био врео” и „Каинов ожиљак”
Владимир Кецмановић био је
у четвртак, 1. септембра, гост
Вулета Журића у Градској библиотеци, у претпоследњој
„епизоди” књижевних вечери
реализованих у оквиру манифестације „Панчевачко културно лето”.
Повод за Кецмановићево гостовање била је промоција његовог најновијег романа, под
насловом „Осама”, који се већ
показао као ништа мањи магнет за полемике у односу на
претходна књижевна остварења овог аутора рођеног у Сарајеву, а настањеног у Београду.
Крме у Техерану
Иако је роман објављен пре
само годину дана, већ су му
припале награде Институт
„Иво Андрић” и „Печат времена”, а и читалачка публика га
је овенчала позитивним коментарима. Да ли је „Осама”
име или стање, то јест осећај,
они који су прочитали роман
већ знају, а за будуће читаоце,
аутор је на књижевној вечери
понудио одговор.
– Назив „Осама” одабрао
сам најпре због тога што је
централна личност романа
младић који полуди и умисли
да је Осама бин Ладен. Међутим, то је само на почетку био
разлог, а после се показало да
се наслов може акцентовати и
другачије и добити сасвим
друго, а оправдано значење.
Пошто целу причу прича један
стари муслиман из Босне, који

Тематски програм

„Правила живота”
Клер Бидвел Смит
Држи ме за руку док ходам
по тротоарима и грли ме
када се ујутру пробудим из
сна о мајци. Шапуће ми да
ме нико други не разуме и
не пушта ме да идем никуда без ње, подсећајући ме
на то да ме нико никада
неће волети као она.
Вучем је са собом у ресторане и барове, где заједно, потиштене, седимо у
ћошку. Спава поред мене,
а њен ме топли загрљај попут седатива држи испод
покривача у дугим, непотребним сатима. Туга је сила, а ја сам потпуно беспомоћна пред њом.
Са само четрнаест година, Клер сазнаје да су јој
оба родитеља озбиљно болесна. Након што се неизбежно деси и она остане
сама на свету, неутешна је
због осећања да више није
ничија најважнија особа.
Тек годинама касније, када

Књига „отворених вена”
живи у Америци и који се тамо осећа као „крме у Техерану”, као што сам каже, онда та
његова усамљеност и осећај
самоће представљају и доминантан осећај у роману, па се
наслов може односити и на
осаму као стање – каже Кецмановић.
„Остала сам без текста, са
сузама у очима”, „Срце и душу
си ми искидо, чито сам себе,
своје мисли, своја сјећања.
Поставио си ми сва она питања која сам себи постављам
све ове године, а на која нико
нема одговоре...”, „Тужан роман, пун емоција, писан аутентичним босанским уличним језиком, кратким реченицама, ликови су занимљиви и
упечатљиви. Сведочанство о
трагичној судбини босанских
муслимана. Вредно читања!” –
само су неки од коментара читалаца на сајту „Лагуне”, која
је објавила овај роман.
(Не)читак рукопис
Емир Кустурица је „Осаму”
сврстао у жанр: књига „отворених вена”, Мухарем Баздуљ
истиче Кецмановићеву слич-

ност са Андрићем, која се посебно огледа у његовом дубинском разумевању трагизма
историјске судбине босанских
муслимана, док Владимир
Пиштало закључује да је „мало кад ведријим језиком испричана тужнија прича”. Сва
тројица скрећу пажњу на необичан и крајње специфичан
језик романа – језик Кецмановићевог детињства, говор у коме су изостављени вокали и
где се, како Кустурица каже,
„значења речи губе у бујици
страсти и осећаја која ауторове јунаке воде кроз снажне заплете”. Кецмановић је открио
шта су о таквом рукопису рекли лектори и како је овај
крајње специфичан стил деловао на читаоце.
– Лектори нису ни били ангажовани. Кад сам дао рукопис уреднику, рекао сам му да
ту није потребан лектор и он
се након читања сложио. Зашто тај језик? Зато што је то
аутентичан језик наратора. Ја
сам размишљао о том проблему, не зато што би се то могло
водити као неписмено, већ за-

то што би многим људима такав језик могао бити кочница.
Помислио сам да би из маркетиншких разлога можда било
боље да сам све ублажио, међутим то би уметнички стварно упропастило ствар, тако да
сам ишао на радикалну варијанту. Сигурно да је неких десет посто читалаца одустало
због језика, али добро. Занимљиво је да су чак и људи којима тај језик није близак сасвим лепо на то реаговали, као
што су, с друге стране, они који говоре на тај начин били
збуњени јер никад нису на папиру видели како то изгледа.
Ја сам ону Вукову „Пиши као
што говориш” довео готово до
пародије – рекао је Кецмановић.
На књижевној вечери се говорило и о феномену честих
књижевних реминисценција
на Босну, поготово у време
рата, како код Кецмановића,
тако и код других аутора на
овим про сто рима, затим о
Андрићевом утицају на аутора, о томе зашто је роман
„Топ је био врео” изазвао толико полемика и да ли се
исто очекује и од „Осаме”, као
и ко је и због чега Кецмановића прогласио српским националистом. Аутор је открио да
ће се у наредном роману бавити Јосипом Брозом Титом,
а најавио је и снимање серије
по његовом тексту, под радним називом „Сенке Балкана”, у којој ће креативни продуцент и редитељ бити Драган Бјелогрлић.
Последње дружење у Градској библиотеци у овогодишњем серијалу „Панчевачко
културно лето” одржано је у
четвртак, 8. септембра, када су
„Вече сатире” приредили афористичар Зоран Т. Поповић и
сатиричар, драмски писац и
психијатар Слободан Симић.

БОРИС СТАНИЋ ИЗЛАЖЕ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Петак, 9. септембар, 12 сати, Машинска школа Панчево:
промоција пројекта „Школска зелена електрана – Ветросол
МШП 2015”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Петак, 9. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Слободна манипулација
„Методске недоследности”
назив је изложбе цртежа нашег суграђанина Бориса Станића која је отворена у петак,
2. септембра, у фоајеу Културног центра. Овим програмом
је најављено отварање „Панчево филм фестивала” (ПАФФ).
– Циљ изложбе је промовисање фестивала, с обзиром на
то да је Борис Станић ове године био задужен за целокупно графичко решење материјала у вези са овом манифестацијом. Већ је постала традиција да на ПАФФ-у традицио-

нално приређујемо изложбу
по једног стрип-аутора: прве
године је то био Зограф, а прошле године Американац Пет
Моријарити. И за графички
изглед фестивала су сваке године били задужени стрип-аутори из Панчева: пре Бориса
Станића то су били Вук Палибрк и Зограф – рекао је Огњен
Главонић, директор ПАФФ-а.
Поставка у Културном центру
обухвата око 90 радова, међу
којима су слободни цртежи, као
и табле стрипова настале током
претходних неколико година.

– С обзиром на то да моји
стрипови нису филмични, већ
су на неки начин фрагментисани, сваки кадар би могао да се
протумачи као слика за себе,
што ми даје одређену слободу
да манипулишем и да мењам
технике у току цртања једног
стрипа, па отуд и наслов изложбе: „Методска недоследност”
– објаснио је Борис Станић.
Љубитељи ове врсте уметности моћи ће да погледају Станићеве радове до понедељка,
12. септембра, када се ПАФФ
завршава.

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Увод у стање хибернације
се заљуби у човека свог
живота и постане мајка,
успева да се избори с болом. У овом упечатљивом
и неумољиво искреном првенцу ауторка нас подсећа
на то да смо пред губитком
вољених сви само крхка
бића, повезана најједноставнијим животним тежњама.

Два читаоца који до среде, 14. септембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Ко вам пружа подршку у тешким тренуцима?”, наградићемо по једним примерком књиге „Правила живота” Клер Бидвел Смит. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Прва изложба у овој сезони,
након кратке летње паузе,
отворена је у четвртак, 1. септембра, у Галерији савремене
уметности, а своје радове изложио је познати београдски
уметник Драган Здравковић.
Изложба носи назив „Стање
хибернације”, а представљено је
дванаест акрила на платну, који
су иначе били део истоимене
Здравковићеве поставке у Музеју
савремене уметности у Београду.
– Изложба није пресељена у
буквалном смислу, будући да
сам желео да је прилагодим
простору панчевачке галерије,
који је заиста сјајан и чак ми
се чини да радови на неки начин у њему боље стоје. Као
уметнику, много ми значи да
слике буду изложене у различитим амбијентима и пред новом публиком, чије ме
реaкције и мишљења посебно
интересују – истакао је аутор.

У тексту „Стање хибернације”, који је о овој поставци
написала мр Мишела Блануша, виши кустос Музеја савремене уметности у Београду, за Драгана Здравковића
је стање хибернације стварање личног простора у коме
попут компјутера „ради”, али

није у пуној снази, јер штеди
енергију и прикупља снагу
како би се дистанцирао од
сурове друштвене реалности
и како би кроз процес уметнич ког ства ра ња дао свој
максимум.
„Здравковић покушава да,
иза наизглед савршених декора

на својим сликама без фигура,
дискретно укаже и покрене на
размишљање о проблемима савременог човека и његовог отуђења, услед притиска свега онога што нам брзина живљења и
наметање друштвенополитичких норми данас доноси. На његовим платнима владају мир и
тишина који подстичу посматрача на медитацију о ономе
што се заиста дешава иза реалистичког приказа на слици, уводећи нас на тај начин у сопствена стања хибернације”, наводи у
тексту мр Мишела Блануша.
Изложба се може погледати
до понедељка, 12. септембра.

Страну припремила
Драгана

Кожан
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ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: МР ЖЕЉКО КОМОСАР, ПРОФЕСОР КАЛИГРАФИЈЕ

УМЕТНОСТ КРАСНОПИСА
Жељко Комосар је рођен у
Панчеву 1965. године, a сада
живи у Београду. Бави се једном готово заборављеном
уметношћу за коју су потребни
таленат, префињеност, осећај
за естетику – калиграфијом
(лепим писањем). Дипломирао је на Факултету ликовних
уметности, а магистрирао на
Факултету примењених уметности у Београду. Радио је као
асистент и предавач за предмете Писмо и Типографија на
више уметничких факултета и
академија у Србији, а сада је
редовни професор за предмет
Калиграфије, Типографије и
Графике на Академији Српске
православне цркве и Академији лепих уметности, обе у Београду. Бави се сликарством,
дизајном и илустрацијом, написао је сценарио и режирао
ТВ серију и неколико краткометражних филмова. Приредио је четрнаест самосталних
изложби цртежа, акварела, калиграфије, графика и илустрација, и учествовао на више од
180 колективних изложби у земљи и иностранству. За свој
рад је добио већи број признања и награда. Члан је Удружења ликовних уметника Србије,
Удружења ликовних уметника
примењених уметности и дизајнера Србије, Удружења
филмских уметника Србије и
Удружења филмских и ТВ
уметничких сарадника Србије
(УЛУС-а, УЛУПУДС-а, УФТУСС-а и УФУС-а).
„ПАНЧЕВАЦ”: Откуда и од када интересовање за калиграфију – лепо писање?
Ж. КОМОСАР: Како то често бива, још у раном детињству показивао сам велику
склоност ка лепом цртaњу, а
даровитост за лепо писање се
појавила на почетку основне

„Делиблатска пешчара”, пастел
бором, па и калиграфија има
своје. У почетку су коришћени
врло једноставни, који су се лако проналазили у природи, као
што су трска и птичја пера, а
писало се на пергаменту, штављеној животињској кожи... С
проналаском металних пера
писање се у значајној мери мења, настају нови облици писама. Данас имамо широк дијапазон прибора и материјала за
писање – од исконских алата
као што је трска, преко различитих металних професионалних пера, до савремених специјално прављених маркера. А
пише се на различитим врстама најфинијих папира.
• Угрожавају ли компјутерска
писма ваш уметнички „занат”?
– Појави савремене технологије и писмо се у доброј мери прилагођава, па су разли-

„Старо Панчево (Штука)”, акварел

школе, разуме се, чим сам савладао словне знаке. Таленти
као предиспозиција су постојали од детињства, а радећи на
њима, развијао сам их до професионалног нивоа.
• У неким давним временима
без краснописа не би било верских списа, књига, а та уметност данас као да је заборављена. Где она има примену?
– У прошлим вековима значај калиграфије је био велик, о
чему говори и чињеница да су
текстови исписивани ручно
све до појаве Гутембергове
штампе. Калиграфска вештина се и после појаве штампе
користила у свакодневном административном раду, све до
конструисања писаћих машина, а касније и рачунара. Данашња примена калиграфије се
заснива на уметничком исписивању текстова, као и на исписивању различитих диплома, плакета и повеља за разне
институције и манифестације.
• Да ли је за исписивање
слова потребан посебан прибор, алат?
– Сви занати имају потребу
за одређеним алатима и при-

чита писма захваљујући масовној употреби компјутера
постала доступна свима. Као
што знамо, калиграфија је
уметност лепог писања ручно
исписаног текста и примена
таквог начина рада није више
у широкој примени. Он је
остао у уметничким оквирима. Међутим, у савременом
приступу, калиграфи и типографи и даље имају врло значајну улогу будући да креирају нове фонтове и обликују писма, а израђују и типографска
решења за потребе штампаних и електронских медија.
• Професор сте калиграфије. Има ли талентованих студената? Има ли та уметност
будућност?
– На факултетима
има студената заинтересованих за писмо, али да би неко постао професионалац, поред
великог талента, потребан је
још већи рад.
Увек се појаве неки
кандидати

који имају и добре предиспозиције за бављење овом уметношћу, али таквих интересената је мало. Да би се „регрутовали” будући професионалци, треба почети још од основног образовања, поново увести
предмет лепо писање у школама. Тако би будућност била
извеснија по питању калиграфске уметности. Калиграфија није само лепо исписан
текст: поред естетске, има и
значајне духовне вредности.
• Kао сликар нагињете цртежу, акварелу...
– У мом ликовном раду су
поред цртежа и акварела присутне и све друге технике. Међутим, као што је познато, цртеж је најважнија техника, која је темељ у ликовној и примењеној уметности, тако да је
његов значај јако битан. Акварел, као једна од најтежих
техника, увек ме је привлачио
својом
транспарентношћу.
Обе технике су врло захтевне,
дају могућност за нова истраживања и експериментисања.
То су елементи који су ми врло блиски у стваралаштву –
како у техникама, тако и у поетици.
• Имали сте успеха и као дизајнер и илустратор?
– Дизајн је примењена
уметност која нас окружује и
било је природно да се окушам на том пољу. Дизајнирам
логотипе, књиге, плакате за
многе фирме и институције,
као што су факултети, филмски фестивали, позоришта... Илустрација ме
привлачи
исто то-

лико. Илустровао сам неколико анатомских атласа и књига
за Медицински факултет у Београду. То је врло захтеван, егзактан и одговоран посао, где
је уметност у служби науке.
Када су у питању илустрације
за популарну литературу, за
дечје књиге, „Политикин забавник”, ту се може слободније
креирати, али је у тим радовима ликовни елемент доминантан.
• Снимили сте ТВ серију,
неколико кратких и један анимирани филм. Бавите ли се,
још увек, покретним сликама?
– За РТС сам написао сценарио и режирао ТВ серију
„Kaлиграфија”, која у седам
епизода обрађује хронолошки
развитак писма – од римских
књижних до савремених писама. У серији „Постанак и
опстанак ћирилице” учествовао сам у реализацији као
консултант за ћирилична писма, глумац-демонстратор и
реализатор цртежа. Реализовао сам неколико документарних, експерименталних и
анимираних филмова. Филм
је нешто што ме је одувек
привлачило, посебно ауторска и уметничка форма. Данас снимити мали филм није
тешко захваљујући доступној
техници, док су за већи
проjекат потребна значајнија
средства. Имам неколико сценарија који чекају на реализацију. Честo навиру нове идеје
инспирисане различитим темама.
Филмска
уметност има
много ликовног у себи и
та блиска
повезаност
ме привлачи у самом
стваралачком чину.
Разлика је
једино у
средству за
реализацију.
М. Манић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Другачије замишљена
срећа” Маркa Левиja
Од аутора најчитанијих савремених француских романа на свету стиже нова
авантура и невероватна прича о љубави и пријатељству.
Филаделфија, пролеће
2010. Агата бежи из затвора. А остало јој је тако мало да одслужи казну. Зашто је онда побегла? На
пумпи у близини универзитета она среће Мили и
наметљиво улази у њен аутомобил, не објашњавајући
јој шта је посреди.
Агату краси неодољива
животна радост и она у парампарчад разбија Милину
угодну рутину. Иако их дели
генерацијски јаз од тридесет година, током путовања
њих две ће поделити своје
снове, које никад није касно
остварити, и разменити
приче о вечним љубавима.
Пет дана су у колима кроз
Сједињене Државе док им је
ФБИ за петама у трци с временом, током које ће им се
заувек променити живот.
Докле ићи у незаситој
потрази за срећом? Чега се
никад не смемо одрећи?

У овом роману Марк Леви нам открива снове о љубави који се не гасе и потврђује нашу безусловну
потребу за слободом.
Марк Леви је више од
успешног писца – он је
друштвени феномен. Продато је 35 милиона примерака његових књига, које
су преведене на 49 језика.
По његовим романима су
снимљени филмови и ТВ
серије.

Два читаоца који до среде, 14. септембра, у 12 сати, СМСом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на
питање: „Како замишљате срећу?”, наградићемо по једним примерком књиге „Другачије замишљена срећа”
Марка Левија. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

На кафи
с кнегињом Љубицом
Наташа Деспотовић,
дипломирана
андрагошкиња
ФИЛМ: „Shutter Island”
(„Затворено острво”) –
на овом феноменалном
остварењу
Мартин
Скорсезе и Леонардо
Дикаприо сарађују четврти пут. Радња филма смештена је у 1954.
годину. Ратни ветеран и
тренутни федерални
заступник Теди, кога
глуми Дикаприо, и његов нови партнер Чак
(Марк Ругало) одлазе
трајектом до „Затвореног острва”, менталне
установе на изолованом
острву, где се налазе затвореници с менталним
поремећајима. Они су послати да истраже нестанак
Рејчел Соландо (Емили
Мортимер), пацијенткиње
примљене на психијатрију
након што је признала убиство своје троје деце. Доктор, начелник клинике, почиње да сумња да му власти
баш нису рекле праву истину. Да буде још компликованије, Теди има своју тајну:
пироман који је убио његову
жену такође се налази на
том острву. Теди мора да се
избори с паранојом у својој
глави како би разрешио случај. Филм је препун мистерије и једно је од најбољих
остварења овог жанра свих
времена.
САЈТ: www.smoothjazz.com
– права музика која опушта
и мотивише. Обожавам да
пустим џез преко овог сајта

када нешто треба да читам
или куцам. Тада се све мисли сложе у тим савршеним
тоновима.
АКТИВНОСТ: Кафа код
кнегиње Љубице. Уколико
желите да се осетите као да
сте ушли у временску капсулу, онда резервишите да у
петак изађете раније с посла
и да у 17 сати будете у Конаку кнегиње Љубице у Београду. На кафи с њом имаћете прилику да упознате
прву владарку обновљене
Србије, да се подсетите најзначајнијих догађаја из тог
доба и да сазнате какав су
однос имали кнез Милош и
она. Оно што је додатно занимљиво, јесте то што кнегињу веродостојно представља наша Панчевка Маријана
Кракер. Видимо се у петак
тамо!
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АУТОБАН – ПОЈАМ ЗА БРЗИНУ

ИНСЕКТИ СУ НАЈБРОЈНИЈЕ ЖРТВЕ

Саобраћајна мрежа
Немачке
Прва тест-стаза
за тркаче
Поред чињенице да на појединим деловима ове саобраћајнице нема ограничења брзине,
аутобан у Немачкој је познат и
по томе што је један од најстаријих и најбоље организованих деоница на свету. Када
просечном возачу поменете
реч аутобан, у глави му се
створи слика о ауто-путу с небројено много трака и возачима који својим спортским аутомобилима јурцају њиме.
Коридор Трећег рајха
Слика у реалности је сасвим
другачија – аутобан (немачка
реч за ауто-пут) изгледа као и
све остале саобраћајнице овог
типа, а људи поштују ограничења брзине. Зашто је онда
немачки ауто-пут толико посебан? Аутобан се сматра најстаријим ауто-путем, а идеја о
изградњи модерне саобраћајнице настала је у Берлину још
1913. године, када су власти
тадашње Немачке направиле
експериментални пут дужине
деветнаест километара и ширине осам метара, са више
трака у једном смеру.
Испоставило се да су градитељи у стању да направе пут
који задовољава прописане
стандарде и градња је доживела експанзију између 1929.
и 1932. У том периоду су ауто-

-путем спојени Диселдорф и
Опладен, као и Келн и Бон.
Као и код многих других ствари тог времена, Адолф Хитлер је и у развоју путне мреже имао значајну улогу. Његова идеја је била да се ауто-пут развије и прошири, како
би постао брза саобраћајница
за потребе војске. Донет је закон о оснивању „Предузећа за
путеве Трећег рајха” и више
од сто хиљада радника је моментално распоређено широм земље како би започели
изградњу. И поред тога што је
пројекат неколико пута био
привремено обустављен због
спорова немачких званичника, 1935. се отвара брза путна
мрежа, а градови који су повезани на ован начин били су
Франкфурт и Дармштат.
Овај део су користили произвођачи аутомобила како би

тестирали своје тркачке прототипове. Један од њих је био
и „Мерцедес–Бенц”, све до
трагедије у којој је погинуо возач Бернд Розмајер. Он је покушао да обори светски рекорд у брзини, када је услед јаких налета ветра изгубио контролу над аутомобилом и испао из њега.
Алтернативна писта
Током Другог светског рата
одређене деонице су коришћене као алтернативни аеродроми за слетање транспортних и
борбених авиона, уколико су
примарни били уништени или
под тренутним нападом Савезника. Осим овога, немачки
савремени ауто-пут није одиграо значајнију улогу током
највећег сукоба у историји човечанства. Након краха Трећег рајха требало је обновити
земљу, па тако и аутобан. Реструктурирање су започеле послератне власти, а велики
план је обухватао реконструкцију постојеће оштећене мреже, као и њено проширење,
што је за државу која је морала да плати ратну одштету било готово незамисливо.
И поред тога што је познат
као „пут без ограничења брзине”, на овој саобраћајници
ограничења свакако постоје, а
регулација и проток саобраћаја заснивају се на динамичкој

регулацији. То значи да се
максимална брзина кретања
одређује помоћу више фактора: временских и саобраћајних услова, врсте возила... Тако ограничење брзине може
варирати од 80 до 130 километара на час, а у зонама у којима се одвијају радови, она
се спушта и на 60 км/ч. Ипак,
најчешћа максимална брзина
којом се аутомобили крећу је
250 километара на час, што је
и фабричко ограничење које
поштују готово сви немачки
произвођачи возила.
Парадоксално, али и поред
великих брзина, број удеса на
овом ауто-путу знатно је мањи
него на осталим саобраћајницама. Просек је око 500 незгода, у односу на број од 4.000,
колико се бележи на другим
рутама током године. У току
једног дана овим путевима се
креће и до 50.000 возила.
Интересантно је поменути
да је сам пут направљен од бетона који је отпоран на ниске
температуре, а дуж свих кракова постоје видео-камере уз
помоћ којих се из центра за
управљање надгледа ситуација у саобраћају. На основу података прикупљених у том
оперативном центру, одређују
се препоручене брзине кретања како би се избегле саобраћајне гужве или незгоде.

Краљица Елизабета је једина особа у Великој Британији која може да вози без дозволе или регистарских
ознака на аутомобилу којим
управља. Иначе, краљица је
научила да вози 1945. године, када је, заједно са ћерком Винстона Черчила, била припадница женског
огранка британске војске.
Инсекти умеју да буду права
напаст како у кући, тако и у
колима. Током летњих месеци, када је њихов број највећи, често њихове остатке
скидамо с ветробрана и
хладњака аутомобила. Математичарима у Холандији
је било досадно, па су прорачунали да сваке године

аутомобили у тој држави
убију око 500 милијарди инсеката. Замислите колики је
тај број на светском нивоу.
Напредак технологије не
значи само боље перформансе неког уређаја или аутомобила, већ напредак у
његовој производњи, односно тежњу ка нижој цени.
Батерија на електричном
аутомобилу је његов најскупљи део. Она која обезбеђује
аутономију кретања возила
до 150 километара је 2009.
године коштала око 33.000
долара, а с напретком у производњи цена батерије сличних перформанси у 2015. је
износила 15.000 америчких
долара.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - -

„ПАСАТ” НА ЧЕШКИ НАЧИН
Откад је у власништву „Фолксвагена”, чешка „Шкода” производи аутомобиле на платформи возила немачке фабрике. Прва генерација „суперба” личи на „фолксваген
пасат”, с којим дели и механику и моторе, али је знатно
јефтинија.
Као и остали аутомобили
„Шкоде”, и „суперб” је један
од бољих половњака који се
могу наћи на нашем тржишту. Комфор путника је
главни адут ове „шкоде”, тако да када говоримо о простору за пет путника и већу
количину пртљага, овај аутомобил добија највише
оцене.

ња”, а његова просечна потрошња износи нешто више
од седам литара. Бензински
агрегат без турбопуњача кубикаже од два литра знатно
је слабији са својих 115 „коња”, а троши практично
исто, али се у експлоатацији
показао поузданијим. За
оне захтевније постоји и
најјачи бензински мотор, од
2,8 литара, са шест цилиндара. Када говоримо о „дизелашима”, 1,9-литарски
ТДИ је свакако добар избор,
а зависно од верзије, њихова
снага се креће од 100 до 130
„коња”. Најслабији у понуди
ТДИ агрегата је сасвим довољан за просечног возача,

Солидне оцене се могу
дати и материјалима, односно квалитету ентеријера,
који је на високом нивоу и
направљен је да дуго траје.
Из досадашњег описа сте
закључили да је ипак реч о
возилу које се сврстава у аутомобиле и за пословне људе, па се удобност подразумева. Ово је условило нешто
мекше вешање, тако да се у
кривинама аутомобил мало
више нагиње, али далеко од
тога да је нестабилан и небезбедан.
У понуди је шест мотора:
три бензинца и три дизел-агрегата. Турбобензинац радне запремине 1.800 кубика
поседује снагу од 150 „ко-

уз заиста ниску потрошњу
од свега шест литара евродизела.
Кварови нису специфични, али је било притужби
власника на квар турбине
код бензинских мотора с
турбинама. При куповини
обратите пажњу на стање
трапа и кочница, али и на
километражу, јер је велики
број ових аутомобила био и
избор таксиста.

Страну припремио

Немања
Урошевић

Петак, 9. септембар 2016.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел мериву
2003. годиште 1.7 ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)
ПЕЖО 1.1, 2001, фијеста
2001, као нов. 064/95608-66. (226938)
ОБЕЗБЕДИТЕ аутомобил,
комби, камион, ради провале, крађе, новом методом. 063/800-01-96.
(226991)
ДЕЛОВИ: суза, југо, кец,
мотори, петостепени мењачи, остало. 064/856-6065. (227180)
ЈУГО флорида 1.3, плин
атест, 2007. годиште, ивеко камион, 1993. годиште,
нерегистрован, продајем.
063/898-53-08. (227176)
ПУНТО 1.2, 2002, 3 В, металик плав, одличан, гаражиран, регистрован.
064/142-55-93. (227180)
ФИЈАТ добло 1.9 ЈТД,
2004. годиште, тек регистрован, теретни, 1.550
евра. 064/300-40-01.
(227109)
ФОРД фијеста 1.3, 1998.
регистрован, црвен, петора врата, 800 евра.
064/321-77-99. (227109)
ФОРД фијеста 1.6, 2001,
клима, екстра стање, сив,
1.350 евра. 064/544-9304. (227109)
ПРОДАЈЕМ опел астру
2002. годиште, караван,
1.4, бензин, у добром стању, регистрован до априла 2017. године, металик
сив. Тел. 063/344-885.
(227082)
ГРАНДЕ пунто 1.3, 2005, 3
В, дизел. Тел. 065/449-8775. (227045)
ПРОДАЈЕМ ауто голф,
1997. годиште, прешао
82.0000, тенду 4.80 х 2.80.
061/254-17-08.
(227072)
ПРОДАЈЕМ мерцедес 100
Д, теретни, носивост 800
к, производња 1993, године. Регистрован до 25.
априла 2017. Тел.
063/436-918, 013/370534. (227105)
ПОЛО 1.4, 2001, 5 В, клима, одлично стање, нове
гуме, повољно. 062/286031 (227238)
КЛИО 1.4 и, 2002, 3 В,
клима, алу фелне, црни,
повољно. 060/010-35-35.
(227238)

ОГЛАСИ

ОПЕЛ комбо 1997, 1.7 дизел, власник. 064/149-24-70.
ПРОДАЈЕМ југо темпо
1.1, 1999. годиште, дуго
регистрована, плин.
061/322-04-94. (227219)
ПРОДАЈЕМ хаварисан ауто, опел корсу, 1998. годиште, звати суботом и
недељом, после 15 сати.
063/803-59-42. (227228)
СТИЛО 1.6, 2002, све од
опреме, петора врата, секвент плин. 064/130-3602. (227207)
ФИЈАТ брава 1.6, 1998.
клима, атестиран плин, у
првој боји, 159.000 км.
064/130-36-02. (227207)
ПОЛО 1.2, 12 В, 2002,
троје врата, 129.000 км,
на име. 064/130-36-02.
(227207)
ПРОДАЈЕМ пежо партнер
1.9 Д, 2006. годиште, путнички, гаражиран, власник, купљен у Верану,
Србија. 063/811-85-46.
(227275)
НИСАН примера 1997. караван, одличан мотор, регистрован до 2017.
065/333-55-25. (227277)
ПАНДА 2005, 1.2 бензин,
регистрован, одличан.
063/801-94-89. (227280)

КОМУШАЉКА, 10 ваљака, са електромотором
трофазним, 550 евра.
063/738-22-72. (227091)
ЛЕВАТОР 3,3 м, са електромотором, 250 евра.
063/738-22-72. (227091)
ТРАКТОР ИМТ 577, у одличном стању, власник.
064/144-37-63. (227217)
ПЛУГ ИМТ 757, две бразде, тањирача, 28 диска,
дрљача четири крила.
064/197-28-24. ((227208)
ЕЛЕВАТОР 9 м, прскалица
„морава” 440 л, једнобраздни плуг, круњач
оџачки. 617-460. (227208)
ПРОДАЈЕМ прекрупач
оџаци, грађевинску мешалицу, казан за топљење
чварака са ремом, прагови железнички и бандере.
013/231-373. (227273)

ВОЗИЛА

ПОЛОВНИ телевизори,
37, 55, 72 екран. 348-975,
066/348-975. (226940)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (226963)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-0510, 063/703-76-07.
(227116)
СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Туцовића 28. 353463. (227271)

ПОТРАЖЊА

ОТКУП свих врста возила,
акумулатора, катализатора, продаја делова.
069/203-00-44. (226198)
СТАЛНИ откуп свих врста
возила, акумулатора, катализатора, гвожђа, продаја делова. 066/409-991,
063/782-82-69. (226198)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 – 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (226987)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању. Од 70 до
1.500 евра. 062/193-3605. (227198)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу, металну. Тел. 063/290-712.
(227018)

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

МАШИНЕ

БЕРАЧ дворедни змај 222,
продајем хитно и повољно. 064/172-44-10.
(226918)
МОТОКУЛТИВАТОР 506
С, прекрупач, круњач на
продају. 347-726,
063/193-78-40. (227087)

НА ПРОДАЈУ брако кампкућица у добром стању.
Повољно. 064/074-55-15.
(СМС)
ПОВОЉНО продајем преостали буков пелет мираја
Краљево. 065/234-16-10,
013/234-16-10. (226067)
ПРОДАЈЕМ полован намештај. 065/592-78-75.
(206508)
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АЛУМИНИЈУМСКА столарија, ПВЦ столарија, алуминијумске ограде и гелендери. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (226643)
КОКЕ носиље, 200 динара
комад и тритикал – џакиран, доносим. 060/05467-70. (226610)
БАГРЕМОВА и церова дрва на продају. 060/60332-32. (226862)
ПРОДАЈЕМ улазна врата
крило и по, 130 х 210, дрво-стакло. 063/341-895.
(226892)
ПРОДАЈЕМ половни замрзивач беко, 210 литара и
фрижидер ободин.
062/821-44-94. (226896)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв,
цер, ремонтована, 60
евра. 062/633-916.
(226898)
СИПОРЕКС греде за плочу, продајем, дужина 4,30
м. 069/213-97-37.
(226812)
ГАРАЖНА врата дужине 6
х 2.40 м, продајем. Тел.
069/213-97-37. (226912)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (226935)
ПРОДАЈЕМ крмачу.
013/619-329. (226921)
ПРОДАЈЕМ козе, јариће,
патке, два дечја кревета у
облику аутића. 061/14335-20. (226944)
ПРОДАЈЕМ комплет ремонтоване ТА пећи, достава, повољно. 061/19881-42. (226949)
ПРОДАЈЕМ меснату прасад, могућност клања и
печења, достава. 063/314454. (226966)
ТОПЛОТНЕ пумпе (70 –
400 м²), од 2.150 евра,
најекономичније грејање.
062/118-26-81. (226962)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи свих величина.
Достава, монтирање, гаранција. 064/366-57-87,
335-974. (226971)
ШТЕНДЕР за бицикле на
продају. 064/125-22-20.
(226975)
ПРОДАЈЕМ младе куниће
и свиње расе вијетнамке.
Тел. 013/643-132,
064/458-66-29. (226981)
ПЕЋ – фуруну на дрва и
угаљ продајем. 061/23857-49, Саша. (226983)
ПРОДАЈЕМ две младе козе. Тел. 063/155-81-71.
(226986)
ПРОДАЈЕМ писаћи сто,
компјутерски сто, канцеларијску столицу, бар колица. Тел. 063/823-38-21.
КОМБИ гепек троделни,
стаклени балони, вишеделни лежај, медијапан
плоче. 064/928-89-68.
(227001)
РАСПРОДАЈА новог намештаја, столице од 1.000,
столови од 3.000, кревети
од 9.000, угаоне клупице
од 7.000, судопере 3.500.
Стара утва, 060/600-1452. (226998)
ЕТЕРНИТ за покривање
крова, дечја колица и креветац са душеком. Тел.
064/507-20-84. (227184)
ШЉИВА, крушка виљамовка, грожђе, дуња, за
ракију продајем. 061/14223-69. (227176)
КИРБИ нов, трпезаријски
сто, столице, терасни сто,
столице, фотеље,тегле велике, тепихе и један дечји.
064/955-51-85. (227157)
ПОВОЉНО очувани дрвени прозори, шалони, балконска врата, 5.000 динара. 062/121-01-48.
(227128)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ у одличном стању, због увођења грејања. 064/552-4146. (227024)

ЗАМРЗИВАЧ фиокар 240
л, веш-машина, микроталасна, ТА пећ 2,2кв, угаона гарнитура, кауч, тросед
мојца, трпезаријски сто са
столицама, сточићи, шиваћа. Тел. 063/861-82-66.
(227114)
ПЕЛЕТ, преостале количине, продајем, одлична роба. 063/322-847.
(227099)
ПОЛОВАН цреп Нови Бечеј, 700 ком, мој превоз.
064/144-88-44. (227080)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, 200-500 литара, веш-машину, телевизор, може ваше неисправно уз доплату. 013/346790, 064/129-73-60.
(227096)
МУШКО теле и прегорело
овчије ђубре. 066/354791. (227040)
ПРОДАЈЕМ шпорет електролукс, одличан, веш-машину, бутан боцу.
060/180-02-83, 062/18648-22. (227064)

БРИКЕТ од храста.
064/142-42-93. (и)
ПРОДАЈЕМ добро очувану симпо гарнитуру, тросед, двосед и фотеља ,
150 евра. Тел. 013/362771, 060/170-65-85.
(2270739

ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи свих
кв, достава, монтажа. Повољно. 065/284-11-86.
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, гаранција, 110 евра.
062/170-43-10. (227253)

КОЗЕ и јарићи на продају.
Дејан. 063/641-210.
(227037)
ПРОДАЈЕМ пећ на чврсто
гориво и полован намештај. 060/034-19-58. (227

ТРАКАСТЕ завесе, повољно, мало коришћене, ширина 150 цм, висина траке
180 цм.
063/329-418.
(227248)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРАСИЋИ, свиње, детелина балирана, 150 – 250
динара. Мића, 064/30328-68. (2271999
ПИЛИЋИ уређени, исчишћени, на продају.
065/410-97-34. (227199)
ПРОДАЈЕМ цреп мала кикинда, 5 динара комад.
063/720-20-22. (227201)
ПРОДАЈЕМ судопере и
остале кухињске елементе. 013/371-568, 061/13573-41. (227287)
НА ПРОДАЈУ регал, кревети, ормани, кревети на
спрат дечји, ТА пећи, комоде, витрине, кухиње,
судопера, мојца фотеља и
др. 064/155-38-13.
(227289)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим услужно
печење, дрва-ражањ, повољно. 064/997-79-09.
(227290)
МАЛТЕЗЕРИ, четири месеца, продајем. 063/87738-20. (227-297)
ДВОКРИЛНИ прозори са
шалонима 1.0 х 1.20, три
комада, 1.40 х 1.20, повољно. 063/809-34-18.
(227292)
ПРОДАЈЕМ алуминијумске ролетне са роло-комарницима. 064/876-5222. (227276)
ПРОДАЈЕМ регал са мостом и делом за ТВ, кауч
и фотељу за љуљање. Тел.
062/695-551, 062/695555. (227283)

ПРОДАЈЕМ половну гардеробу и офингере половне. 064/488-38-39.
(227298)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован намештај, кухиње, гарнитуре,
остало покућство.
064/148-49-94. (226949)
КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере и старо гвожђе. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (226877)

КУПУЈЕМ очувано покућство, кухиње, комоде,
плинске боце, столове,
столице. 066/900-79-04.
(226906)
КУПУЈЕМ очуван новији,
старији намештај, столове, столице, кухињске клупе, кухиње, угаоне гарнитуре. 062/170-43-10.
(226906)
КУПУЈЕМ исправне/неисправне ТА пећи, долазим.
062/170-43-10.
(226906)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи и остало
покућство. 063/898-00-82.
(226949)
КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, старе играчке, стару пошту, старо покућство. 063/705-18-18,
335-974. (226971)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи.
064/366-57-87, 335-930.
(2269719
КУПУЈЕМ ТА пећи свих
димензија, исправне и неисправне. 335-930,
063/705-18-18. (2269719
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи.
065/344-49-30. (226971)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, књиге,
разгледнице, ситне антиквитете... 013/233-35-01,
064/265-82-98. (226992)
КУПУЈЕМ исправне исправне/неисправне ТА пећи, најбоље плаћам.
065/284-11-86. (227166)

ОГЛАСИ

КАЧАРЕВО, кућа 150 м2
на 4 ара, 27.000 евра. Може замена за стан, Панчево. 064/271-74-67.
(226582)

НОВОГРАДЊА, Светог
Саве 85, двособан 54 м2,
плин, паркинг, укњижен,
енергетски. Тел. 063/309535. (226552)

КУПУЈЕМ гвожђе,бакар,
месинг, старе славине,
акумулаторе, стару белу
технику, каблове и остали
метални отпад. 060/52193-40. (227041)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. Тел. 013/313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (227191)

КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
телевизоре. 064/484-1376. (227219)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, бакар, месинг,
алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, долазим.
061/321-77-93.
(227219)
КУПУЈЕМ алуминијум,
гвожђе, веш-машине,
шпорете, замрзиваче, телевизоре и остало.
061/322-04-94.
(227219)

КУПУЈЕМ гвожђе, веш-машине, замрзиваче, алуминијум, бакар, месинг и
остали отпад. 061/206-2624. (2272199

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА сређена са два стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97. (226718)
КУЋА, шири центар Панчева 155 м2 + магацински
простор 300 м2, продаја
или замена за стан + доплата или изнајмљивање.
065/335-32-37. (226603)
КУЋА, Србијанска 55,
Панчево, 70 м2, плац 5.5
ари. 064/651-16-22.
ПРОДАЈЕМ седам ланаца
земље. 060/153-25-15.
(226583)

КУЋА 120 м2 на 5 ари,
Преспанска 15. Власник,
легализовано. 063/307674. (226483)
КАРАУЛА, 14 ари, кућица
за повремени боравак, вода, струја, детаљније на
интернету. 064/205-73-18.
(226465)

ПРОДАЈЕМ плац у Старчеву, 35 ари, може замена
за стан у Панчеву.
063/206-996. (226521)
ЊИВА, 33 ара, у Скробари, на самом путу, 3.300
евра. 065/852-71-99.
(226227)
ПРОДАЈЕМ кућу са помоћним објектима у Старчеву, Пролетерска 10. Тел.
063/888-92-83. (226287)
ДВА плаца, стара Миса,
укњижена, 1/1, струја,
ограда, димензије 43 х 16.
063/346-811. (225889)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Јабуци, 300 м2, 6.5 ари
плаца, геотермичко грејање, клима. 063/378-357.
КУЋА, Омољица, две јединице, 4.67, 15.000;
Старчево плац са започетом кућом, 10.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (4678)
ОМОЉИЦА, 120 м2, 8,64
ара, гараже, пластеник,
реновирано. 064/200-0209, 065/961-93-22. (2269)
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ПРОДАЈЕМ плац, 6 ари,
са озиданим подрумом
120 м2, стари ПИК „Тамиш”, 065/366-32-33. (22
КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено. 061/33331-19, 062/860-80-94,
063/277-025. (226935)
ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу у Стачреву.
064/147-31-75. (226915)
ЈАБУЧКИ пут, продајем
кућу на 5 ари плаца.
069/213-97-37. (226912)
ЈАБУЧКИ пут, продајем
плац, има воду, струју и канализацију. 069/213-97-37.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал од 81 м2, у центру
Стрелишта, за стару кућу,
плац, стан. Тел. 064/26771-74. (2269369
ПРОДАЈЕМ намештену
усељиву кућу, Јабука, Тамишка 43 на плацу 11
ари, могућа замена за
стан, предност Панчево
или Београд. 064/011-3465. (226965)
ПРОДАЈЕМ или мењам за
стан део куће + анекс,
укњижено. 064/952-19-80.
(226976)

ХИТНО продајем викендицу са 17,5 ари, Баваништански пут. 320-011, после 18 сати. (226985)
ПРОДАЈЕМ дворишну кућу, Ул. Бранка Радичевића. 063/746-12-76.
(227002)
ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7.5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/92889-68. (227001)
КУЋА, Тесла, екстра локација. 063/329-464,
066/001-050. (227297)
ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (227288)
ЈАБУКА, кућа 120 м2, 3
ара плаца, приземна, гаража + помоћни објекти.
063/765-82-60, 063/18547-82. (227284)
ХИТНО продајем кућу у
Банатском Брестовцу. Цена 18.000 евра. Тел.
065/628-48-33, 064/47097-06, договор. (227282)
КУЋА на продају, Панчево, Кочина 3, поред Зелене пијаце. 064/231-60-24.
(227274)
ТРУЈИНО насеље, близина
Беле Цркве, плац 18 ари.
061/273-10-26. (227265)
НОВА КУЋА, Караула, 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (227258)
ПРОДАЈЕМ плац са две
стамбене јединице, шири
центар. 060/034-19-58.
(227261)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ мању кућу на Баваништанском путу. Тел. 377-871.
(227262)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ/МЕЊАМ велику
спратну кућу са локалом,
излаз на реку, погодна за
дом старих, кетеринг, итд.
063/891-04-99.
(227250)
НА ПРОДАЈУ плац на Караули, 30 ари. 064/26401-03. (227204)

КОД Турске главе, кућа са
два локала, 150 м2, 2 ара,
55.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(227221)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 140 м2,
2 ара, 39.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (227221)
ТЕСЛА, кућа 78 м2, 3.5
ара, 48.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (227221)
КУДЕЉАРАЦ, кућа 140 м2,
4 ара, 48.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (227221)
СТАРА МИСА, кућа, 300
м2, 6 ари, 65.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (227221)
НОВА МИСА, кућа 120
м2, 2 ара, 48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (227221)
ТЕСЛА, кућа нова, 130 м2,
1.5 ар, 95.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (227221)
ТЕСЛА, типска кућа, 95
м2, 3.5 ара, за сређивање,
36.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (227147)
ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари.
063/225-928. (227165)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града. 063/272-594.
(227165)
ГОРЊИ град, 450 м2, седам стамбених јединица
на плацу 7 ари, 180.000,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (227162)

ПОЧЕТАК Војловице, одлична, 115 м2, два стана,
7.5 ари, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(227152)
ХИТНО, Горњи град, усељива, 88 м2, 2 ара, 27.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (227152)
КУЋА, 288 м2, на Миси,
укњижена, може етажно,
власник, 62.000 евра.
064/123-14-13. (227129)

НА ПРОДАЈУ кућа на Тесли, око 300 вм, са локалом, на 2.5 ара плаца. Кућа има и три посебна мања стана за издавање.
Тел. 063/849-94-07.
(227013)

МАКСИМА ГОРКОГ, кућа, 31.000; Цара Лазара,
33.000; Горњи град,
35.000. „Лајф”, 061/66291-48, 317-634. (227118)
САМОШ, продајем обрадиво, пољопривредно земљиште, бунари и добричко поље. 064/226-6731. (227118)
КУЋА, Омољица, 120 м2,
подрум 60 м2, централно,
модеран распоред, плац
26 ари, воћњак. 617-310.
(227126)

ПРОДАЈЕМ стару кућу са
30 ари плаца у Банатском
Новом Селу. 063/863-8015. (227097)
ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (227117)
КАРАУЛА, 43 м2, на 50
ари, 24.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(227117)
КУДЕЉАРСКИ насип,стара кућа 40 м2, на 29,3
ара. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227117)
ОМОЉИЦА, 130 м2, нова,
приземље и поткровље, 7
ари, 35.000.(679), „Трем”
01, 332-031, 063/836-2383. (227086)
СТАРЧЕВО, 100 м2, 4 ара,
40.000. (679), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(227086)
СТАРЧЕВО, 80 м2, 7 ари,
22.000. (679), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-83.

КУЋА на мирној локацији,
Тесла, 3.5 ара плац, 80 м2
+ 40 м2, 49.000 евра. Стан
и доплата. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(227057)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
два плаца са уредним папирима за продају – вода,
струја. 063/337-851.
(227061)

ПЛАЦ на продају, 8 ари,
Новосељански пут, 200 м
од „Кутка”.
064/808-72-53.
(227088)

ПРОДАЈЕМ плац од 6 ари
са кућом. Повољно. Танаска Рајића. 063/215-844.
(227171)
ПЕЛИСТЕРСКА 18-е, кућа
40 м2, гаража, воћњак, башта 20 ари. 065/251-5689. (227177)
ПРОДАЈЕМ три хектара
мали надо, један хектар
лап, ½ ланца стари црепајски пут. После 16 сати.
064/578-78-73. (227178)
ПРОДАЈА/ЗАМЕНА, 130
м2, на 4.5 ара, близу центра, договор. „Ивакс”,
062/173-88-45. (227179)
СТРЕЛИШТЕ, 109 м2, 3
ара, 50.000, договор
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(227162)
ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2,
Панчево, шири центар,
29.000. Могућ договор.
064/902-28-80. (227192)
75 АРИ уз асфалт, северна зона, близу Скробаре.
066/354-791. (227040)

ПЛАЦ на продају, стара
Миса, Козарачка, 8 ари.
065/361-60-11, 013/361601. (227085)
ВОЈЛОВИЦА, 90 м2, 5 ари,
грејање, 35.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (227071)
НОВА МИСА, кућа 112
м2, 1 ар, 25 м2, 55.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (227074)
ЦЕНТАР, кућа 163 м2, 4.5
ара, 73.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
ПРОДАЈЕМ кућу без посредника. Новосељански
пут, 7 ари, 80 м2. 063/15337-70. (227035)
ВИКЕНДИЦА на Новосељанском путу са 15 ари,
на продају. 063/336-461.

УЖИ центар, 80 м2, 3 ара,
код старог СУП-а, 75.000.
(679), „Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (227086)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, продаја станова
59-120 м2, укњижено, етажирано, 600-850
евра/квадрат са ПДВ-ом.
063/323-584.
(223414)
ДВОСОБАН, Стрелиште,
прелеп, близина школе,
вртића,превоза. Само
28.500. (67), „Милка”,
063/744-28-66.
(4678)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЈЕДНОСОБАН, Маргита,
нов, 18.000; трособан, Тесла, две терасе, 29.500.
(67), „Милка”, 063/74428-66. (4678)

ДВОСОБАН, Стрелиште,
прелеп, II, близина школе,
вртића, може замена, само 28.500. (67), 063/74428-66. (4678)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
32 м2, тераса, 21.000; Миса, ВП, 35, 20.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (4678)
ТЕСЛА, двособан, II, 50,
24.500, једнособан, ВП,
43 м2. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4678)

ЦЕНТАР, једноипособан,
I, 45, 33.000; Тесла, I,
лукс, 37.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (4678)
ДВОСОБАН, Маргита, II,
29.000; Тип Станко, II,
сређен, 26.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (4678)
ПРОДАЈЕМ стан, власник,
Савска 14/27, 57 м2,
28.000, договор. 060/32153-60. (225218)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 66 м2, 27.000 евра,
центар, зграда. 061/67097-96. (226354)
У САМАЧКОМ продајем
намештену гарсоњеру.
065/353-07-57. (225673)
ТРОСОБАН стан, Котеж 2,
продајем/мењам за мањи
стан/кућу. 063/771-15-68.
(226128)
МИСА, 14.000, 55 м2, 70
м2 + двориште, 24.000.
063/377-835. (226104)
ПРОДАЈЕМ стан, Стрелиште, 60 м2, ЦГ. 064/17057-10, 065/824-39-44. (и)
КОТЕЖ 2, 68,46, укњижен, двоипособан, уграђен плакар, подрум,
41.000 + ПДВ, централно,
бојлер, клима, близу београдског пута. 013/317565, 062/860-79-71.
(225673)
ДВОРИШНИ једнособан
стан са грејањем и баштом продајем. 062/88543-20. (226468)

ТЕСЛА, трособан стан са
ЦГ, IV спрат. 063/770-4555, 013/331-079. (226530)
ПРОДАЈЕМ стан, центар.
064/074-68-84. (226896)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, у центру, ТА, III
спрат. 062/388-130.
(226893)
ТЕСЛА, трособан стан, 81
м2 са терасама, ЦГ, IV,
50.000, власник. 013/353786. (226943)
КОТЕЖ 1, двоипособан,
67 м2, две терасе, ЦГ, гаража, реновиран.
064/914-73-00. (226951)
ТЕСЛА, новоградња, четворособан, прелеп и
функционалан, 86 м2 +
остава, I спрат, два купатила, 65.000 евра, власник. 064/298-88-35,
065/626-22-66. (226919)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште, укњижен, две терасе, подрум,
власник. 069/267-62-16.
(226932)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, нова
столарија, храстов паркет,
купатило, тераса, власник.
064/260-05-34. (226926)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
стан у центру, празан.
252-13-66, 064/413-61-65.
(226952)
ПРОДАЈЕМ хитно дворишни стан, 23 м2 у Улици
Цара Лазара 23. Панчево.
Тел. 061/215-34-10.
(226964)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан 61 м2, двориште, гаража, башта, укњижен.
064/938-41-99.
(226974)
ПРОДАЈЕМ, Котеж 2, други спрат, ЦГ. 063/857-7721. (226977)
ПРОДАЈЕМ стан, нова
Миса, 68 м2, са намештајем 063/886-85-21,
066/941-74-29. (226980)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
укњижен двособан, сређен стан, 58 м2. Тел.
064/968-56-80, договор.
(226977)
ПРОДАЈЕМ трособан комфоран стан на Тесли са
нуспроторијама, без улагања. 060/488-21-15.
(227047)

СТАН, нова Миса, 39 м2,
реновиран, укњижен, приземље, грејање, власник.
063/727-76-29. (227408)
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, једнособан, 22.000; Миса,
21.500. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(227050)
КОТЕЖ, 71 м2, двоипособан, 43.000; 51 м2, 31.500.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (227050)
ДВОСОБАН, 57 м2, Тесла,
Котеж, 30.000; Стрелиште, 22.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (227050)
КОТЕЖ 2, Кикиндска, 45
м2, ЦГ, усељив, 26.000.
063/272-152. (2270569
ЕКСТРА повољно, двособан, ЦГ, Содара, одличан
распоред, 27.500 евра, замена. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(227057)
СТРОГИ центар, ТА, 52
м2, III спрат, 28.000 евра,
договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(227057)
ДВОИПОСОБАН, Котеж,
64 м2, двострано орјентисан, 36.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (227057)
ОДЛИЧАН двособан, Миса, близу нове цркве, две
терасе, одмах усељив.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(227057)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 2, двособан, 55,
28.000; једнособан, ЦГ,
16.000. „Јанковић”, 348025. (227059)
ТЕСЛА и Содара, једнособни, од 17.000; Стрелиште,
двособан, ЦГ, 28.000.„Јанковић”, 348-025. (227059)
ВРЛО повољно, трособан
стан, центар, I спрат, продајем. 065/849-09-38,
061/533-27-40. (227063)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, на Котежу 1, 32 м2,
ЦГ, власник. 063/822-8767. (227015)
ТЕСЛА, новоградња, 50
м2, 75 м2. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(227074)
ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
III, ТА, 24.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (227074)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
74 м2, ЦГ, IV, 34.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (227074)
СОДАРА, једноипособан,
45 м2, V, 27.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (227074)
НОВА МИСА, једноипособан, 47 м2, I, 21.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (227074)
КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (227071)
НОВА МИСА, једнособан,
35 м2, приземље, ЕГ,
укњижен, 21.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (227071)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (227071)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
85 м2, новија градња, VII,
43.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(227071)
ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
етажно грејање, III,
22.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(227071)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2 + тераса, V, ЦГ,
21.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(227071)
ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, једнособан, 30 м2.
Тел. 063/892-38-30,
068/524-52-99.
(227068)
ИЗНАД СДК двоипособан,
53.000, Карађорђева троипособан, 63.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(227131)
ТЕСЛА, 35 м2, 23.000;
двособан за сређивање,
26.000. „Лајф”, 061/66291-48. (227131)
7. ЈУЛА, високо приземље,
39 м2, 17.000; Стрелиште
24 м2, 13.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(227131)
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СОДАРА, војне, двоипособан, 43.000; Доситејева,
троипособан, договор.
(396), „Лајф”, 061/662-9148, 317-634. (227131)
КОТЕЖ 2, одличан трособан, 45.000; двособан,
31.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (227131)
СОДАРА, двособан,
27.000; трособан 38.500.
(396), „Лајф”, 317-634
,061/662-91-48. (227131)
ТУРСКА ГЛАВА, прелеп
двособан, ЕГ, 38.000, салонски 114 м2, 63.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (227131)
БЕЗ ПОСРЕДНИКА продајем 70 м2, Тесла, ЦГ, VI.
062/702-280. (227119)
ТЕСЛА, 44 м2, I спрат, ТА,
реновиран, одмах усељив.
062/424-128, 064/423-3143. (227095)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Котеж 2 и двособан
– Котеж 1. 061/158-55-96.
(227102)
ПРОДАЈЕМ стан, локација
центар и Котеж. Тел.
063/864-06-52. (227107)
ЦЕНТАР, двоипособан, 61
м2, 42.000; шири центар
једноипособан, 46 м2,
20.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227117)

КОТЕЖ, једнособан, 37
м2, 25.000; гарсоњера 25
м2, 15.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(227117)

КОТЕЖ, једноипособан 45
+ 12 м2, 24.500; једнособан, 45 м2, 25.000.(097),
„Перфект”, 064/348-0568. (227117)
КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан 61
м2, 27.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(227117)
ТЕСЛА, једнособан, 27 м2,
16.500; двособан 49 м2,
25.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227117)
ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
38.000; трособан 60 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227117)
ТЕСЛА, једнособан, 26 м2,
централно, 15.500 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227117)
СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.500; двособан 53 м2,
20.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227117)
СОДАРА, једнособан, 35
м2, 23.000; двоипособан,
75 м2, 40.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(227117)
СОДАРА, двоипособан, 62
м2, поглед на Тамиш,
39.000 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(227117)
МАРГИТА, новоградња,
60 м2, двособан, 650 евра,
са ПДВ-ом. (097), „Перфект”, 064/348-05-68. (22

МАРГИТА, трособан, 64
м2, 40.000; четворособан,
96 м2, 65.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(227117)
МИСА, двособан, 47 м2,
25.000; двоипособан, 52
м2, 30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(227117)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
37 м2, 21.000; двособан 61
м2, 34.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(227117)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 65 м2, 31.000; трособан, 80 м2, 39.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (227117)
ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 53 м2, на 7. спрату,
21.000 евра. 063/868-0206. (227140)
КОТЕЖ 1, комфоран једнособан, ВП, 37 м2, ЦГ,
реновиран, 24.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(227147)
САМАЧКИ, ВП, 17 м2, ЦГ,
комплет реновиран, прелеп, 13.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
СТРЕЛИШТЕ, леп двоипособан, 63 м2, V, ЦГ,
36.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (227147)
ТЕСЛА, леп двособан, V,
55 м2, ЦГ, 35.000, договор. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (227147)
ПРОДАЈЕМ стан 104 м2,
Лава Толстоја 58 и стан
68 м2, Граничарска 8, станови су нови и усељиви.
069/667-264. (227153)
СТАН на продају, замена,
кућа Војловица, Кудељарац, договор. 062/157-8627. (227158)
СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, VII,
30.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (227162)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 м2, I, 31.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(227162)
КОТЕЖ 2, 37 м2, III, сређен, 25.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(227162)
СТРЕЛИШТЕ, 38 м2, II, ЦГ,
25.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (227162)
ТЕСЛА, двоипособан, 58
м2, VI од X, 32.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(227162)
ПРОДАЈЕ се стан на Котежу 2, 84 м2, VI спрат.
065/398-98-99. (227161)
ХИТНО, Стрелиште, одличан двособан, 62 м2,
29.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (227152)

СТРОГИ центар, одличан
двоипособан, 63 м2, V,
43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (227152)
ПОЧЕТАК Котежа, прелеп
двособан, 53 м2, III,
35.500; трособан, 76 м2,
II, 53.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (227152)
ЦЕНТАР, прелеп дворишни, 81 м2, гаража,
33.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (227152)
ТЕСЛА, 58 м2, ТА, лифт,
26.000; Миса, приземље,
15.000. „Ивакс”, 062/17388-45. (227179)

ТЕСЛА, троипособан, ЦГ,
сређен, 62.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(4678)
СТРЕЛИШТЕ, одличан једнособан, 39 м2, III, ЦГ, новија зграда, 24.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.

ТЕСЛА, мањи двособан,
47 м2, III, ТА, 22.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (227181)
ЦЕНТАР, већи једнособан,
47 м2, II, ЦГ, усељив,
30.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (227181)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
45 м2, V, ЦГ, лифт, усељив, 27.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (227181)
ТЕСЛА, двоипособан, 64
м2, IV, ЕГ, без улагања,
40.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (227181)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 м2, I, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (227181)
КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, ВП, сређен, ЦГ,
31.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (227181)
СТРЕЛИШЕ, двособан, 60
м2, IV, ЦГ, лифт, брзо усељив, 28.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (227181)
СТРЕЛИШТЕ, поткровље,
51 м2, ЦГ, лифт, 17.000;
кућа 55 м2, 25.000.
„Ивакс”, 062/173-88-45.
(227179)
ТЕСЛА, двоипособан, VI X, ЦГ, лифт, 32.000, договор. „Ивакс”, 062/173-8845. (227179)
НОВИ СВЕТ, сутерен, сређен, укњижен, 45 м2,
20.000, договор. „Ивакс”,
062/173-88-45.
(227179)
СИНЂЕЛИЋЕВА, Самачки хотел, гарсоњера, III,
17 м2, ЦГ, 10.000. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (227293)
ЦЕНТАР, једноипособан,
I, 45 м2, ЦГ, 32.500. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (227293)
КОТЕЖ 2, једнособан, III,
ЦГ, 45 м2, 25.000. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (227293)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, ВПР, ЕГ, 44 м2,
23.000. „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(227293)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
V, лифт, 45 м2, ЦГ, 27.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(227293)
СОДАРА, трособан, ВПР,
63 м2, ЦГ, 32.000. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (227293)
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СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО једнособан
стан за познатог купца.
(336),„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (227181)
АГЕНЦИЈА „Стрелиште
некретнине”, купује некретнине на свим локацијама. 062/886-56-09.
(227162)
АГЕНЦИЈА (470), „Дива”,
Ул. Жарка Зрењанина 14,
купује двособан стан.
Предност без грејања.
345-534, 064/246-05-71.
(227057)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни станови,
брза реализација.
064/668-89-15. (227212)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ
ПОНУДА

МИСА, код школе 47 м2 и
52 м2, власник. Тел.
062/310-822. (227239)
ДВОИПОСОБАН, V, ЦГ,
Вељка Влаховића 12, брзо
усељив, 41.500. 063/16461-52. (227240)
ПРОДАЈЕМ стан на новој
Миси, трособан, комфоран усељив. 063/262-359.
(227243)
ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 55 м2, ЦГ, кула код
вртића и школе, нова
градња. 063/110-78-00,
без посредника. (227246)
ПРОДАЈЕМ станове и куће на свим локацијама,
свих структура. (661),
„Весна два”, 066/937-0013. (4678)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 2, 30.000.
(661), „Весна два”,
066/937-00-13. (4678)
СТАН, новоградња, I, употребна, Светозара Милетића, двособан, 49 м2,
35.700. 061/572-93-17.
(227252)
ТЕСЛА, трособан, 63 м2,
две терасе, ЦГ, 38.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (227212)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 65 м2, ЦГ, топла вода, Котеж 2. Војвођански
булевар, први део, II
спрат, 45.000. 063/19482-14. (227196)

ТРОСОБАН стан, Стрелиште, I, ЦГ, 67 м2, бизина
„Авива”, 34.000. 064/41025-86. (227202)
ПРОДАЈЕМ приземни
стан, укњижен, 26 м2, Светозара Милетића 91, градско грејање, клима, сигурносна врата, нова градња,
23.000 евра. 060/209-0911, Pan Bau Max. (227215)
ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
две терасе, ЦГ, 30.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (227212)
ТЕСЛА, двоипособан, 69
м2, гаража, ВПР, ЦГ,
45.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(227212)
ТЕСЛА, двособан, 55 м2,
тераса, ТА, 33.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (227212)
ТЕСЛА, гарсоњера, 23 м2,
ТА, 14.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (227212)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, тераса, 27.500. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (227212)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
69 м2, тераса, 37.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(227212)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
43 м2, тераса, ЦГ, 23.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(227212)
КОТЕЖ 2, четворособан,
92 м2, 59.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(227212)

ИЗДАЈЕМ једнособан
функционалан стан, ненамештен, Тесла, близу авива ЦГ. Тел. 063/106-05-47.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ дворишну кућу
самцу у радном односу,
или пензионеру 060/36673-51. (СМС)
У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 80 евра. 065/35307-57. (225673)
ЈЕДНОСОБАН намештен/ненамештен код
Стоматолошког, факултета, погодан за студенте.
064/386-55-96. (226085)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан у центру, Б. Јовановића, ЦГ, полунамештен.
064/866-21-38. (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, ТА, центар, 95
евра + депозит. 064/18650-87. (226621)
СТРОГИ центар, једноипособан намештен стан,
издајем за два ученика.
064/069-14-11. (225656)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
од 44 м2, Котеж 2.
064/545-55-81. (226899)
ИЗДАЈЕМ, у вили, спаваћу
собу с радним делом и
гардеробером, женској
пословној особи или студенктињи. Ружина улица.
064/245-15-97. (226902)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
за самца, са употребом
купатила. 371-262.
(226958)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ТА, Тесла, Илије Гарашанина. Тел. 231-56-00,
065/468-76-27. (226960)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, лепу, са засебним
улазом, нова Миса.
062/161-48-74, 013/373027. (226917)
НА СТРЕЛИШТУ издајем
празан двособан стан.
Тел. 064/493-00-55.
(226910)
ИЗДАЈЕМ нов стан у кући,
50 м2, ужи центар. 332061. (226937)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на новој Миси.
Тел. 063/839-56-81.
(2269429
ГАРСОЊЕРА код Стоматолошког факултета, намештена, погодна за студенте. 064/386-55-96.
(226950)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру са ЦГ, интернет,
кабловска, у центру. Тел.
063/118-22-09.
(226968)
ИЗДАЈЕМ кућу, 80 м2, у
Старчеву, са двориштем и
коришћењем баште.
064/403-15-20.
(226969)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
за једну или две ученице.
Тел. 063/883-43-73.
(226972)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, ненамештену, 18 м2, ЦГ, трећи спрат. Георги Димитрова 20-а. 063/803-0599. (226978)
ИЗДАЈЕМ новију кућу 120
м2, са окућницом, у центру Старчева. Тел.
063/502-211.
(226989)
СТРЕЛИШТЕ, преко пута
„Авив парка”, изнајмљујем на дуже, ненамештен
стан. 060/706-01-11.
(226992)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
строги центар, ученици.
061/401-19-46. (227006)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у кући, ниско
приземље, Котеж 2, Сарајевска улица. 065/353-7400. (227148)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Содари. 060/346-7766. (227149)
ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан, Котеж 1.
065/975-00-20.
(227150)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
двособан комфоран, празан стан, окречен, сређен,
Содара. 063/802-26-71.
(227154)
ИЗДАЈЕМ стан на дужи
период, комплет намештен, одмах усељив.
066/631-31-80.
(227159)
ИЗДАЈЕ се намештен једнособан стан на Тесли.
Тел. 069/507-08-88,
060/347-70-77.
(227160)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ДВА мања стана издајем,
Миса, Тимочка 32.
013/371-635, 311-007,
064/993-71-74, 064/29781-68. (227121)
ИЗДАЈЕМ двособан празан стан. Телефон, ЦГ, на
Стрелишту. 060/030-1162. (227124)
ИЗДАЈЕМ двособан празан стан у кући, Стрелиште. 322-051, 062/162-6442. (227081)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
са посебним улазом, централним грејањем, коришћење интернета, близу
Спортског центра, погодан за студенте и ђаке.
069/220-26-72, 013/370991. (227085)
ПОВОЉНО издајем намештен мањи стан, гарсоњеру, ужи центар. 063/81092-39. (227093)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан у згради са
двориштем, нова Миса.
Тел. 062/213-529.
(227104)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран намештен стан, ТА
пећ. 013/352-710,
066/352-710. (227079)
КУЋА, потребна у закуп за
радионицу и магацин.
064/476-58-00. (227112)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 1, реновиран.
064/235-38-19. (227039)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, Котеж 1. Тел.
064/168-56-22. (227042)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
спрат на Миси, Козарачка, између вртића и цркве. 060/878-475.
(227044)
СТАН намештен, са ЦГ,
повољно, изнајмљујем на
дуже. 063/337-851.
(227061)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан на Стрелишту. 063/805-59-36.
(227097)
НЕНАМЕШТЕНА гарсоњера, Котеж 1, на дуже, лепа локација. 013/317-864,
064/903-70-76. (227069)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу и ученику, употреба кухиње и купатила.
321-408. (227032)
ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
парно грејање, клима, телефон. Тел. 064/354-6901. (227033)
СОБА у центру са грејањем, цена по договору.
064/866-24-98, 064/15259-91, 061/113-05-20.
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
44 м2. Тел. 332-527,
066/332-527. (227016)
НА СТРЕЛИШТУ издајем
комфоран стан са грејањем. 061/274-81-39.
(227014)
ИЗДАЈЕМ једнособан дворишни стан. Тел. 014/34452-97. (227268)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамешетн стан. 066/209400. (227264)
НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код Хотела
„Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07. (227267)
БЕСПЛАТНО, кућа за становање и соба, кухиња,
купатило у Иванову.
064/372-94-71. (2127260)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан и намештену
гарсоњеру. 063/617-421.
(227222)
ЈЕДНОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (227232)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, кућа, центар,
ЦГ, усељив. 065/344-8577. (227235)
ИЗДАЈЕ се стан, може и за
локал, Цара Душана 38.
062/886-56-02, 013/351477. (227241)

ИЗДАЈЕМ собу самцима,
Стрелиште. 320-847.
(227254)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
може и ученицима. Тел.
063/738-57-79. (227255)
НАМЕШТЕН СТАН, интернет, каблопвска, грејање,
близу центра, издајем.
064/368-30-89. (227205)
ГАРСОЊЕРА, новије намештена, интернет, кабловска, грејање, близу
центра издајем. 065/87027-00. (227205)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
код Дома војске, употреба
купатила и кухиње. Тел.
065/672-33-00. (227206)
ИЗДАЈЕМ велику собу са
кухињом и трпезаријом, у
новој кући. 064/130-3602. (227207)
ИЗДАЈЕМ стан, ТА грејање, АЛУ столарија, нова
кухиња, Стрелиште.
064/305-71-60. (227218)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Стрелишту, повољно. Тел. 060/090-2541. (227223)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком.
063/154-22-74. (227300)
ИЗДАЈЕМ трособан стан
на Тесли код Споменка,
68 м2, новоградња, високо
приземље, 180 евра. Може и намештен, уз договор. 064/250-94-94.
(227291)
НАМЕШТЕНА гарсоњера
и једнособан стан, централно, кабловска, шири
центар. 063/809-34-18.
(227292)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 2.
Тел. 062/401-261,
062/401-492. (227303)
СТАН за издавање код
Преображенске цркве.
062/801-55-43. (2273019

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал, 30 квадрата, ве-це, излог, клима,
тенда, главна аутобуска.
062/120-29-92.
(СМС)
ИЗДАЈЕ се локал од 32 м2,
на Стрелишту. 063/78253-22.
(СМС)
ПОТРЕБНА радионица за
услужно шивење.060/73869-43. (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал 65 м2, Димитрија Туцовића, код
Водне заједнице. Локал,
плус два бироа и два мокра чвора. 063/130-04-07.
(226108)
ПОВОЉНО издајем локал
у центру Панчева.
063/206-996. (226521)
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ИЗДАЈЕМ локал 42 м ,
Светог Саве 85, велики
паркинг. Тел. 063/309535. (226552)
ПОТРЕБАН простор, 150
– 300 м2, градски део,
околина не, купујем.
062/140-67-16. (226743)
ПРОДАЈЕМ пословни простор 52 м2, ТЦ Змај Јовина
2. Тел. 060/562-62-96.
(226670)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал, Тржни центар код Суда, 14 м2. 069/663-773.
(226638)
ИЗДАЈЕМ канцеларију у
центру града, 60 евра,
два стола. 063/377-345,
013/315-297. (226957)
ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту, центар, погодан за
сваку намену. 064/959-9883. (226927)
ИЗДАЈЕМ локал од 81 м2 у
центру Стрелишта. Тел.
064/267-71-74. (226936)
ПОТРЕБНА засебна кућа
за приватну делатност.
064/981-77-65. (226993)
ТЦ Змај Јовина, 24 м2,
приземље, 15.000, договор. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (227147)
ЛОКАЛ издајем, Ослобођења 3, аутобуска станица, пијаца, 16 м2, телефон, клима, 100 евра.
063/372-124. (227164)
ИЗДАЈЕМ два мања или
један већи локал, Змај Јовина код пијаце. 063/234419. (227127)
ПРОДАЈЕМ локал 97 м2,
центар, договор. 064/32948-40. (227043)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
за козметички салон разних профила, може и издавање радног места.
065/251-46-66. (227052)
55 КВМ, локал издајем,
хитно, сређен, усељив.
Кочина 1-а, код Зелене
пијаце. 069/266-98-20.
(227269)
30 КВМ, локал издајем
хитно, сређен, усељив, тржни центар – Змај Јовина,
приземље. 069/266-98-20.
(227269)
ЛОКАЛ на Зеленој пијаци,
продајем. 061/200-73-09.
ИЗДАЈЕМ магацински
простор 200 м2. 061/27310-26. (227265)
ПРОДАЈЕМ стамбено-пословни простор у центру.
063/262-359. (227243)
ПРОДАЈЕМ киоск на главној аутобуској станици,
могућ сваки договор.
063/879-03-55. (227245)

ИЗДАЈЕМ локал од 76 м2,
на прометном месту, шлеперски прилаз са две
стране, на углу, кружни
ток, окретница локала, за
све намене.
064/026-90-54.
(227247)
ИЗДАЈЕМ локал на Котежу 2, код „Симпа”. Тел.
062/145-41-23.
(227211)
ИЗДАЈЕМ локал у Панчеву, Немањина 8, 26 м2.
Тел. 064/184-87-50.
(227214)
ИЗДАЈЕМ пословни простор 55 м2,
у Д. Туцовића 55.
Тел. 063/281-954.
(227216)
ИЗДАЈЕМ локал код пијаце, близина три школе.
060/351-03-56.
(227229)
ПРОДАЈЕМ локал 9 м2, на
Зеленој пијаци, 7.000
евра. 069/129-72-71.
(227230)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН помоћни радник за рад у вулканизерској радњи. 065/551-1722. (СМС)
ПОТРЕБНЕ искусне раднице за шивење на индустријским машинама.
060/738-69-43. (СМС)
ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије са искуством.
062/198-86-62. (СМС
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским шиваћим машинама.
064/677-68-15. (225931)
ПОТРЕБНЕ раднице за
роштиљем у ћевабџиници
у центру града. 063/83488-10. (226819)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне раднице за кухињу и роштиљ.
063/897-55-04. (226819)
ПОТРЕБНА девојка за рад
на бувљаку. 064/003-1120. (226847)

ПИЦЕРИЈИ „Pizza shop”,
потребна радница.
064/555-33-34. (226818)
АУТО-ПЕРИОНИЦА тражи перача, са искуством.
064/244-42-19.
(226888)
ПИЦЕРИЈИ „МИВА” потребна девојка за рад. Доћи лично у Ул. Б. Јовановића 68. (226961)
ПОТРЕБАН печењар прасића и јагњића, и кувар у
ресторану. 063/892-00-07.
(226933)
ПОТРЕБНО особље за рад
у производњи и продаји у
пекари. CV (са фотографијом), слати на email:
pekarasmiljanic@mts.rs
или донети лично у продавницу, у Улици Иве Курјачког 87 (226931)
ФИЗИЧКИ радник, возач
потребан дисконту пића.
Тел. 013/333-679, од 8 до
15 сати. (226926)
ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама. 064/127-2248. (226993)

ПОТРЕБАН столар, може
скраћено радно време,
Панчево. 060/600-14-52.
(226998)
ПОТРЕБАН пекар за хлеб,
сомуне, пециво – са искуством. 064/120-09-42.
ПОТРЕБНА радница са
искуством у угоститељству. „Caffe Picaso”.
065/504-91-07, 065/50491-09. (227125)
САЛОНУ лепоте „La Vida
de Ela”, потребне раднице
разних профила. 063/73482-31. (227052)
ПОТРЕБНА радница за
шивење на ибердеку, са
искуством. 064/127-57-01.
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни: пица-мајстор и
раднице за палачинке.
Доћи лично. (227098)
ПОТРЕБАН вулканизер са
искуством у путничком и
теретном програму. Yu-niki. 062/309-370. (2271339
ПРОДАВНИЦИ у Старчеву
потребан трговац са искуством. Тел. 064/218-8979. (227293)

20

Петак, 9. септембар 2016.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте завесе, венецијанери,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (224181)

ПОСАО
ПОНУДА

ЛИМАРИЈИ „Марковић”
потребни грађевински лимари, бравари, монтажери сендвич панела, помоћни радници. По могућству са искуством, за
рад на терену. 065/67012-43. (227136)
ПОТРЕБНЕ две млађе девојке за рад у новоотвореној трговинској радњи на
новој Миси. 062/435-323.
(227138)
ПОТРЕБНЕ помоћне раднице у кухињи, за ресторан „Пилећи дућан”. Тел.
377-230, 064/259-96-62.
(227163)
ПОТРЕБНА женска особа
за рад на бензинској станици, Панчево. 351-601.
(227299)
ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу на Стрелишту.
063/800-07-94.
(227294)

ПОТРЕБНИ физички радници. Тел. 064/949-92-72.
(227295)
ПОТРЕБНА конобарица за
рад у кафићу. 060/36222-21. (227278)
ПОТЕБНА кућна помоћница за домаћинство у
Старчеву. Пуно радно
време, плата по договору.
061/234-13-40. (227279)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије, за обављање
послова у земљи и иностранству. Next Logistics
d.o.o., Банатско Ново Село. 063/271-907. (227266)
ИГРАОНИЦИ „Нови диван
дан”, потребне аниматорке на одређено време.
063/786-25-63. (227259)
ПОТРЕБНИ радници за
роштиљ и у кухињи, са искуством. 064/218-05-34.
(227237)
ПОТРЕБНА два армирача
и два тесара предузећу
Kizza. Доћи лично, Жарка
Зрењанина 146-а.
064/648-24-61. (227242)

ПОТРЕБАН искусан возач
Ц категорије са познавањем Београда. 062/311651. (227251)
РЕСТОРАНУ „Банатски
кутак”, потребна помоћна
радница за рад у кухињи.
Тел. 060/512-59-99.
(227256)
ПОТРЕБНЕ жене са искуством рада на индустријским шиваћим машинама.
Звати на 064/369-68-92,
искључиво са искуством.
(227213)
ПОТРЕБНИ радници у перионици аутомобила, са
искуством. Тел. 063/281954. (227216)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (223726)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и
нега болесника. 063/73759-60. (225870)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
кречење, реновирање кровова, повољно. 063/86580-49. (226455)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина,
славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (226093)
АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне, комарници, монтажа и демонтажа. 063/80184-76. (226643)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

СПРЕМАЊЕ станова, помоћ у кући, повољно. Позив, 065/531-47-18. (СМС)

ТРЕТМАНИ за мигрену,
реики третмани, подизање
имунитета, нервоза, депресија. 065/335-32-37.
(226603)
АЛУ ПВЦ столарија - ролетне, комарници, венецијанери. Уграђујем, поправљам гуртне. 064/18125-00. (226448)
ОЗБИЉНА девојка правила би друштво старијој баки. Тел. 062/895-31-77.
(226894)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије, чисто, повољно, квалитетно.
063/864-67-16. Влада.
(226904)
МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци).
Искусна дипломирана
професорка математике.
Повољно. 343-370.
(226907)
ВОЗАЧ Б категорије, са
возилом, тражи посао.
064/144-37-65.
(226911)
КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, разбијање бетона, бетонирање,
утовари, итд. 064/122-6978. (226922)
РАДИМО све послове: рушења кућа, бетонирања,
кровове, утовари, кошење
траве, шибља, ископи, одношење ствари, итд.
060/035-47-40.
(226922)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, аутомобила. Наташа, 361-474,
060/361-47-41, 066/361474. (226923)

БРАВАРИЈА, капије, терасе, ограде, надстрешнице,
ситне поправке, врло повољно. 063/812-48-93.
(226939)
НЕГОВАТЕЉИЦА пружа
сваки вид неге старим, болесним, на сат. 060/36663-69. (226941)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, индикатори, бојлери, купатила,
ТА. 062/271-661, 061/13285-43. (22694)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (226943)
МАТЕМАТИКА, информатика, статистика, физика,
месечно плаћање, професорка. Центар. 013/353569, 061/603-94-94,
066/405-336. (226978)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18, 601892. (227172)

ЧУВАЛА бих старију особу или дете.
064/439-98-53.
(227145)

ПОПРАВКЕ једноручних
чесми, санитарија, брзо,
одговорно.
Тел. 065/221-72-24.
(227174)

МЕДИЦИНСКА и релакс
масажа, медицински и
естетски педикир. Јасмина, 014/351-907, 061/30895-86. (227146)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(226995)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка/израда инсталација,
бојлера, ТА пећи, најјефтиније у граду. 063/80457-99. (227009)
РАДИМ све физичке послове. 064/144-37-65.
(227011)

Петак, 9. септембар 2016.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до 2 кубика. 065/33423-38. (227187)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање 10 евра дан, позовите. 064/235-0815.(227135)
ЗАМЕНА црепа, поправка
крова, продајем бибер
цреп. 065/535-24-56.
(227156)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, преправке, поправке купатила, славине, одгушење канализације одмах.
063/269-173. (227030)
КЕРАМИЧАР повољан, и
квалитетан и молер тражи
посао. 061/203-70-87.
(227272)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета. 064/341-79-60,
065/543-21-53.
(227281)
ДАЈЕМ часове енглеског
основцима, грчког свим
узрастима, на територији
Београда и Панчева. Тел.
069/210-79-77. (227248)
КИРБИ дубинско усисавање и прање намештаја и
тепиха. Сервис „Гоша”.
064/338-49-78. (227211)

ОГЛАСИ
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УСЛУГЕ

ВЛАГА. Решите се влаге
заувек. Машинско сечење
зидова, постављање изолације, гаранција 100%.
Тел. 062/427-614. (СМС)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (223422)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (225465)
ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368. (226277)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-2003. (227112)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (227090)
ПРОФЕСИОНАЛНА израда нових, реконструкција
старих кровова, зидарија,
фасаде, олуци. 063/394724. (2270929
ПВЦ и АЛ ролетне, венецијанери, тракасте, комарници. 065/337-04-09,
013/370-409. (227108)
ВРШИМО дубинско прање и усисавање тепиха и
намештаја најновијом генерацијом усисавача, долазим на кућну адресу.
064/117-50-75. (227111)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, замена табли и
остале поправке, повољно. 060/521-93-40.
(227041)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13.
(227046)
ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских радова. 064/866-25-76,
013/361-601.
(227065)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22
године искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(227066)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао.
064/120-77-64.
(227038)
РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, гаража.
345-874, 062/235-839.
(227026)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс фасаде, повољно, чисто, педантно. 061/28820-19. (227227)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
ефикасно, повољно.
063/318-780.
(227231)
МОЛЕРСКИ радови, квалитетно, цена по договору. Мајстор Неша.
069/444-23-76.
(227233)
РУШЕЊЕ, реновирање,
изградња свих врста објеката. Цурење кровова, вода и канализација.
062/179-67-25.
(227233)
ФРЕЗИРАЊЕ баште, крчење, кошење, вађење пањева, сечење дрвећа.
064/196-17-32. (2271949
СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови и обрада, израда кошуљице,
уградња ламината, столарије. 062/816-33-84.
(227195)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, гипсарски
радови, повољно. Пензионерима попуст. 061/62654-06. (227200)
БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе, врата,
капије, рукохвати, ситне
поправке, врло повољно.
Тел. 060/140-54-44, Дуле.
(227203)
ЧАСОВИ математике и
физике, професор.
062/801-55-43. (227301)
КОШЕЊЕ траве, дворишта и воћњака, тримером.
Могућност одвоза траве.
061/612-14-50. (227304)
ПРЕВОЗ тамићем кипером до 2 кубика, песак,
шљунак, шут, остало.
061/612-14-50.
(227304)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/49577-59. (232611)
ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе, комбијем, цена
по договору. 064/147-1477, 013/311-514. (226506)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365051. (226633)
СЗР „МАКИ”. Паркет: постављање паркета, хобловање, полирање и лакирање. Мајстори из Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (225644)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (226958)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења судопере, купатила,
адаптације, замене, поправке. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/49577-59. (226954)
СЕРВИС телевизора, продаја половних, електричар, ауто-електричар, поправка разних електроуређаја. 063/800-01-96.
(226991)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, ламинат, повољно. Проверите.
061/141-38-02, 063/17769-74. (226994)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368. (227167)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара. 0-24 сата. Ми смо ту због вас.
064/334-85-64, 063/81198-32, Поповић. (227113)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
064/317-10-05. (227025)

ПАНЧЕВАЦ

ГРАЂЕВИНСКА радња изводи све врсте грађевинских радова. 062/894-3718, 064/183-16-36.
(227028)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације. Замена вирбли, вентила, батерије и санитарије. Све за воду, канализацију, од 0-24 сата,
нон.стоп. Пензионерима
екстра попуст, 013/23539-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (227054)
КРОВОВИ, поправке, мењање црепова, летви, старог црепа и поставке новог крова, црепа, рогови,
патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21, 064/29045-09, 061/348-20-00.
(227054)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст,
долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (228’55)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно: песак, шљунак, сејанац, ризлу, огрев, одвозим шут. 064/354-69-94,
063/754-02-72. (227059)
ОВЛАШЋЕНИ електросервис поправља: веш-машине, фрижидере, бојлере,
шпорете, пећи, електроинсталације. 060/180-0283, 062/186-48-22.
(227064)

ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану и
прање тепиха.
063/329-464,
066/001-050.
(227297)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05.
(227286)
УТОВАР и одвоз шута, ископ канала од 30 цм, паркинзи, мини багери.
063/225-245.
(227270)
ШЉУНАК, песак, цемент,
креч, сејанац, ризла, црна
земља, велики камион.
063/225-245.
(227270)
СЕЈАНАЦ, шљунaк, песак,
ризла, црна земља. Мали
камион. 064/245-93-48.
(227270)
ПРЕВОЗ десет кубика
шљунка, песка, сејанца,
ризле, само 2.000 динара.
064/245-93-48.
(227270)
РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498. (227225)

РАЗНО

СЛОБОДАН мушкарац, 53
године, упознао би слободну, згодну даму.
064/349-94-05. (226956)
МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради дружења, излазака.
Звати од 21 сат. 013/352203. (226996)
НЕМАЧКИ пензионер, 69
година, тражи удовицу
пензионерку, саму, без
икаквих обавеза, од 55 до
60 година, ради заједничког живота. 013/236-7295, 064/501-91-05.
(227031)
МАЈКА и син траже намештену кућу на дуже време
у селу, са употребом дворишта, до 50 евра.
062/826-07-99, 063/12213-96. (227144)

ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра, кабловска, двориште, ново.
061/636-08-57, www.sokobanja.org Зорица.
(200638)
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ТУРИЗАМ

БАЊА ВРУЈЦИ, повољно
апартман и собе. 064/61633-83. (225434)
СОКОБАЊА, издајем смештај, центар, борићи, кабловска, паркинг, 600 динара по особи. 063/485829. (и)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
063/709-44-97. (226925)
ИЗДАЈЕМ апартман у Бањи Врујци, пензионерима
попуст. Тел. 064/368-8019. (226929)
СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра, кабловска, двориште, ново.
061/636-08-57, Зорица.
(227110)

АУТО ЦЕНТАР „ЗОКИ”
тражи:
три (3) инструктора за обуку возача А, Б, Ц
и Е категорије.
CV са биографијом послати на: Ауто центар
„Зоки”, Книћанинова 1-а, Панчево,
до 15. септембра 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСУ
Градоначелник града Панчева расписује

ОГЛАСИ
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Д. О. О. „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола)
013/347-938

Тражи:
1. Руковаоца багером-скипом
2. Возача Ц и Е категорије
3. Водоинсталатер
4. Керамичар
5. Зидар-тесар
6. Физички радник
Пријаве од 8 до 14 сати, радним даном

ЗОРАН МИЛИЋ
1971–2016.
Последњи поздрав вољеном сину и брату од мајке КРСТИНЕ, оца
ТОМИСЛАВА, брата ГОРАНА, ДРАГАНА и братанице ДАНИЈЕЛЕ

„Термомонтелектро” д. о. о.
Баваништански пут 247
Панчево

(54/227058)

Потребан сервисер беле технике
са искуством.
Контакт телефон:
013/215-54-44
013/377-477

С тугом и болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 4. септембра 2016. године преминуо наш драги
(ф)

КОНКУРС
за су/финансирање пројеката из области
унапређења безбедности саобраћаја на путевима
на територији града Панчева у 2016. години,
које спроводе удружења/организације
Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења/организације са седиштем на територији Републике Србије, која су регистрована у Агенцији за привредне регистре и која сагласно одредбама својих статута остварују циљеве из области безбедности саобраћаја.
Финансирање:
Средства која се могу добити за реализацију пројекта
износе максимално 150.000 динара по групи учесника у саобраћају, које су предмет пројекта.
Рокови:
* Рок за конкурисање на овом Конкурсу је 20. септембар 2016. године за део који се односи на бициклисте
и мотоциклисте , односно 23. септембар 2016. године
за део који се односи на возаче трактора, комбајна,
мотокултиватора и сл., односно 17. октобар за део који се односи на младе учеснике у саобраћају.
* Пројекат (део пројекта) чију ће реализацију финансирати Град путем овог Конкурса, мора бити реализован у року од 21 дана од дана пријема средстава, а финални наративни и финансијски извештај предаје се
до 15. децембра 2016. године.
Текст Конкурса (са детаљним информацијама) је
објављен на званичној презентацији града Панчева
www.pancevo.rs, на страни Конкурси и јавни позиви. Формулар за конкурисање можете преузети у
Агенцији за саобраћај Градске управе града Панчева,
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, канцеларија 307, или са
интернет презентације www.pancevo.rs.

Предузеће „Бедем-превоз” д. о.о, пословни огранак „Голуб таxи”, Масарикова 3, Панчево,

расписује оглас за пријем радника
на послове:
Такси возач – више извршилаца
Услови:
– Положен возачки испит Б категорије са возачким
стажом од минимум 3 године у овој категорији;
– Лекарско уверење о психофизичкој способности за
обављање посла
– Сертификат о познавањуграда Панчева
– Предност ће имати кандидати млађи од 45 године
Пријаве се подносе у седишту предузећа Масарикова 3, Панчево или mailom на
m.bartolome@bedemprevoz.com

Последњи поздрав драгој другарици

ЉИЉАНИ ОБРАДОВИЋ
рођ. Анђелков
С љубављу и тугом генерација
Гимназије 1957-1961.
(89/227182)

На основу Одлуке Извршног одбора Општег удружења
занатлија и осталих предузетника Панчево, расписује се

ОГЛАС

ЈАНКО ДОЈЧИНОВСКИ

за давање у закуп пословног простора
путем прикупљања
затворених писмених понуда
Пословни простор који се даје у закуп налази се у
Панчеву, С. Милетића 16, и то:
– Ресторан „Занзибар”, површине 222 м²,
– Ресторанска башта, површине 198 м²
Понуде се предају до 23. 09. 2016. године, лично или
поштом, на адресу: Опште удружење занатлија, Панчево С. Милетића 16.
Јавно отварање понуда ће се вршити 27. 09. 2016, у 12
сати, у просторијама Удружења.
Услове конкурса заинтересовани могу преузети у
Удружењу занатлија, Светозара Милетића 16.

1941–2016.
Хвала ти на свему што си учинио за нас.
Неутешни: супруга ДАНИЦА и ћерке ЉУБИЦА и МИЛЕНА
с породицама

Privredno društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije BIOGAS ENERGY DOO ALIBUNAR (ILANDŽA), za svoje potrebe, raspisuje konkurs za poziciju

GENERALNI DIREKTOR
sa sedištem u Ilandži, opština Alibunar
Biogas Energy d.o.o. je mlado, ambiciozno privredno
društvo iz oblasti obnovljivih izvora energije koje je u
Ilandži sagradilo jedan od najvećih pogona za proizvodnju električne energije iz biomase u istočnoj Evropi.
Ovo postrojenje predstavlja pionirski projekat ovakve vrste u Srbiji, i jedan od najvećih u regionu, koji ne obuhvata samo postrojenje za proizvodnju biogasa, već i zatvaranje celokupnog proizvodnog ciklusa u kom su pokriveni svi segmenti proizvodnje – poljoprivedna proizvodnja, proizvodnja električne energije, upotreba toplote i organskog đubriva.
POTREBNE KVALIFIKACIJE
· Visoka/Viša stručna sprema poljoprivredne struke
· Minimum 10 godina radnog iskustva od kojih 5 godina na rukovodećim pozicijama
· Obavezno znanje engleskog ili nemačkog jezika
· Napredno znanje rada na računaru
· Iskustvo u efikasnom upravljanju timom ljudi
· Izražena proaktivnost i dinamičnost
· Razvijene sposobnosti planiranja
· Samoinicijativnost i sposobnost strateškog razmišljanja i planiranja
· Upornost i usmerenost na rezultate
ZADACI RADNE POZICIJE
· Donošenje strateških i operativnih odluka u cilju
održavanja kontinuiranog poslovanja i obezbeđivanja
uslova za povećanje obima poslovanja
· Rad na organizaciji proizvodnje
· Sastavljanje kratkoročnih i dugoročnih planova
· Raspoređivanje zaduženja
· Koordiniranje izvršenja zadataka
· Kontrolisanje rezultata rada
· Analiza izveštaja o poslovanju i izveštavanje Upravnog odbora
· Komunikacija sa strateškim partnerima
· Priprema dinamike razvoja
Više informacija o nama na na http://glaholding.com/ i
http://www.biogasenergy.rs/sr.
Propratno pismo i biografiju možete dostaviti najkasnije
do 23. 09. 2016.godine.
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

(47/227027)

Последњи поздрав драгом деверу, стрицу и деди

ПОНЕДЕЉАК
И УТОРАК
С ПОПУСТОМ
ЈАНКУ ДОЈЧИНОВСКОМ
1941–2016.

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

Вечно ћемо чувати успомене на тебе.
Снаја ЂУВЕЗА и братанац ДУШАН с породицом
(49/227027)

Последњи поздрав драгом брату

ЈАНКУ ДОЈЧИНОВСКОМ
1941–2016.

Брат ТЕМЕЛКО с породицом
(48/227027)

У уторак, 6. септембра 2016, после дуже болести,
у 79. години преминуо је

НИКОЛА МИЛОВАНОВ
1936–2016.
Почивај у миру, увек ћеш бити у нашим срцима
и сећању.
Ожалошћени: супруга ДРАГАНА
и син БРАНИСЛАВ са својом породицом
(101/227224)

Петак, 9. септембар 2016.

1. септембра, у 69. години преминула је
наша драга

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав драгој куми Зорки

Последњи поздрав

ИЛИНКА СПАСОЈЕВИЋ
20. VII 1947 – 1. IX 2016.

Последњи поздрав Видиној мами

ЗОРКИ ВИДАНОВИЋ
од кумова ВЛАЈИЋА

По добром ћемо те памтити, увек те спомињати, од заборава сачувати. У срцу ћеш
нам увек остати.

(93/227190)

Твоји најмилији: супруг ПЕТАР
и син РОБЕРТ из Црепаје

Удружење спортиста и љубитеља спорта
„Српска спарта”

(3/226901)

(64/227083)

Последњи поздрав Видиној мами

Последњи поздрав

СМИЉКИ ВИДАНОВИЋ

Последњи поздрав

СМИЉИ
ВИДАНОВИЋ
ЗОРКИ

Градски одбор Српске напредне
странке Панчево
(45/227021)

Последњи поздрав Видиној мами

СМИЉИ ВИДАНОВИЋ ЗОРКИ

СМИЉКИ ВИДАНОВИЋ

1966–2016.

од ПЕРЕ, БРАНКЕ
и НЕШЕ
(82/227155)

3. септембра престало је да куца велико и племенито срце наше Зорке.
Месни одбор СНС Горњи град

Твоји: СТЕВА и ВИДА

(44/22702

(70/227115)

Последњи поздрав

СМИЉКИ ВИДАНОВИЋ

После дуге и тешке болести преминула је наша

СМИЉИ
ВИДАНОВИЋ
ЗОРИЦИ
СМИЉКА ВИДАНОВИЋ ЗОРКА

МИЛЕНА БОРКОВИЋ

Отишла си, а остало је непопијених кафа и неиспричаних телефонских разговора...
Твоји: ДЕЈА и ЦЕЦА

од породица
СТАНИСАВЉЕВИЋ
и СТОЈАНОВИЋ

(32/227003)

(81/227155

Одборничка група Српске напредне странке
Панчево
(46/227021)

Последњи поздрав

1939–2016.
Последњи поздрав драгој баки

Последњи поздрав баби
и ташти

Ожалошћени: муж ИЛИЈА, ћерка ЈАСНА
и унуци НЕМАЊА и ЗОРАНА
(66/227094)

Последњи поздрав вољеној баки

СМИЉИ ВИДАНОВИЋ
ЗОРКИ
ДРАГИЊИ ЈОВАНИЋ
од унука ЛУКЕ, УРОША и ИВАНА
(35/227007)

НАДИ
ТРПЧЕВИЋ

1939–2016.
Њени: НЕМАЊА и ЗОРАНА

из Јабуке
преминула 1. септембра
2016, у 74. години.
Унук МИЛОШ и зет
МИЛУТИН КОЧИЋ

(65/227094)

(19/226955)

Последњи поздрав мајци

МИЛЕНИ БОРКОВИЋ

Последњи поздрав баки

Последњи поздрав прији

Последњи поздрав

ДРАГИЊИ ЈОВАНИЋ

(61/227078)

(53/227053)

ЈУЛИЈАНИ ЈУЛКИ ТУРНШЕК

(36/2270079

(91/227189)

Последњи поздрав

ПЕТРУ ВУЈИЋУ

Њени најмилији

1968–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији: сестра
СНЕЖАНА, отац
ДРАГАН и сестрић
ДАРКО

Снаја РАДИЦА и њени унуци МАЈА, ЛЕА, ИВАН
с породицом

(39/227010)

(78/227131)

(92/227189)

АНИ БИХЛЕР
од пријатеља МИРКА
и МИЛКЕ

Последњи поздрав

13. XII 1932 – 6. IX 2016.
Нека јој је душа благословена.
Њени најмилији

ДРАГИЊИ
ЈОВАНИЋ

од унуке ЈОВАНЕ

(79/ф)

1932–2016.
Синови НЕНАД и МИОДРАГ и ћерка ЉУБИЦА
с породицама

Последњи поздрав супрузи, мајци и баки

ДРАГИЊИ
ЈОВАНИЋ

Месна заједница Горњи град Панчево

1938–2016.

ЈУЛКИ ТУРНШЕК
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Петак, 9. септембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

МИРСА
ЈОВАНОВИЋ
Од ЗЛАТКА, ЈЕЛКЕ
и МИЛИЦЕ
(85/227170)

БЕЛА ПАП

БЕЛА ПАП

МИРСА ЈОВАНОВИЋ
1944–2016.

Последњи поздрав драгом колеги и пријатељу.

Последњи поздрав драгом колеги и пријатељу.

Наша вољена, преминула је 3. септембра
2016.
Заувек у нашим срцима.

Заувек ћеш остати у нашем сећању.
Породица КРШАНИН

Колектив „Техномаркета”

БОРКО ЈОВАНОВИЋ

(111/Ф)

(103//Ф)

(84/227169)

ДРАГОМИР
РАДУ
1929–2016.

Последњи поздрав драгој

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 6. септембра 2016. године преминула наша драга и вољена

Вољени никада не умиру

Последњи поздрав
драгом оцу од сина
МИЛАНА и ћерке
ОЛГИЦЕ с породицама
(104/227236)

МИЛЕВИ ЏОКИЋ

ПАНЧЕВАЦ

БЕЛА ПАП

1945–2016.
Породица НОВАКОВ

Ћерка АНА с породицом и супруга МАРГИТА

(100/227220)

(43/227020)

Последњи поздрав драгој сестри

телефон:
013/301-150

Годишњи помен нашој најдражој

МИЛЕВА ЏОКИЋ
1945–2016.

МИЛЕВИ ЏОКИЋ
1945–2016.
Њена СТАНА с породицом

Ожалошћени: супруг ЉУБОДРАГ, синови
ГОРАН и НЕНАД, снаје СНЕЖАНА
и ЛИДИЈА, унуци НЕМАЊА, МАРКО,
СТЕФАН и ВЛАДИМИР

ЉИЉАНИ СИМИЋ
2015–2016.

(98/22722

(99/227220)

Последњи поздрав нашој драгој мами и баки

ЖИВАН
ФИЛИПОВ

У Новој Градишки је 5. септембра 2016.
умрла, а 7. септембра 2016. године сахрањена

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав, јача од времена и заборава.
Последњи поздрав од
колеткива „Ауторемонт
Пивашевић”

Твоји најмилији: супруг МЕДА, ћерке МАРИНА
и КАТАРИНА

(74/2271130)

(96/227209)

3

11. септембра је девет
година

ДРИНИ ВАСИЛИЈЕВ
1934–2016.

ЗОРА ВИДАКОВИЋ
Син СИМА, снаја ЈЕЛЕНА, унук БОЈАН и САЊА
(40/227012)

рођ. Комадина
Хвала ти што си наше животе испунила
љубављу.

Последњи поздрав баки

Последњи поздрав

Супруг ИЛИЈА, синови ГОРАН и ЗОРАН,
снаје САЊА и ДАРИЈА и унуци БОРИС,
ИЛИЈА, ТАРА, ЛАНА и МАША
(57/227075)

ЗОРКИ ТАСИЋ

ДИНКА
БАСТАЈА

МИЛИВОЈЕ
СТЕВИЋ
1958–2007.

рођ. Етински
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Синови: БРАТИСЛАВ
и БОРИС с породицом
(60/227077)

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

БИСЕРКА ГЛИГОР АРСИЋ

ЧЕДОМИР
РАДОЈИЧИЋ

8. IX 1999 – 8. IX 2016.

2006–2016.

МИЛИВОЈЕ
СТЕВИЋ

Сестра ЗЛАТА
и сестричина НАТАША

21. IV 1958 – 11. IX 2007.
Године пролазе, али ти
си остао у нашим срцима.
Супруга са ћеркама

(62/227081)

(21/226967)

Увек си у нашим мислима, причама.

10. септембра навршавају се три године од
смрти нашег драгог

СЕЋАЊЕ

ЗОРКИ ТАСИЋ
1930–2016.

1930–2016.

Чуваћемо те од заборава!

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Од унуке АЛЕКСАНДРЕ
и зета ДАВОРА
с породицом

Ожалошћени: синови
ЗОРАН и МИЋО
с породицама

(95/227197)

(94/227197)

С тугом и љубављу њени: сестра МИЛА, зет
ШПИРО и сестричине ВЕСНА и ЈАСНА
(90/227185)

ЗОРАНА
СТАНКОВИЋА

ЉУБО
ПИВАШЕВИЋ
1992–2016.

Док је сећања и љубави,
вољени не умиру.

Заувек у нашим срцима.

Породица

Твоји најмилији

Чуваћемо успомену на
тебе, и волети те заувек.
Твоји синови НОВАК
и ЂУРО с породицама

(51/227049)

(31/227000)

(73/227130)

Петак, 9. септембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

10. септембра, у 11 сати, окупићемо се да обележимо шестогодишњи помен

25
Деда-Перо, сећања на
тебе и твој племенити
лик никада не бледе

У суботу, 10. септембра 2016. године, у 11.30, на Старом православном гробљу, у Панчеву, даваћемо годишњи помен нашем драгом

ЖАКИ

др МИРОЉУБУ БАТИ ЖИВКОВИЋУ

1989–2010.

1936–2015.

ПЕТАР
МИЛЕТИЋ
2006–2016.
Твоја супруга МИЛЕВА
и синови БОЖО
и ПЕТАР с породицама

радиологу

(97/227210)

Шест година је прошло откада ниси с нама.

Иако је прошла година, с нама си сваког дана.

Недостајеш нам.

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав, јача од времена
и заборава.
Твоја породица

Твоји најмилији: супруга НАДЕЖДА, ћерка СЛАЂАНА и зет САША

(107/ф)

(52/227051)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Прошло је шест година откако ниси с нама

СЕЋАЊЕ

ЖАРКО ЈОКОВИЋ

ВЛАДАНА ВУКОВИЋ

ЖАРКО ЈОКОВИЋ

Тамо те чувају анђели, у нашим срцима си увек...
Чувамо успомену на тебе.

13. IX 2012 – 13. IX 2016.
С нама си сваког дана.

Године пролазе, а сећање на тебе увек остаје.

Породица
ЦЕЦА и ЈАСА

Колектив „MS auta”

(77/227137)

(108/ф)

15. септембра 2016, навршава се једанаест година од смрти наше ћерке

ЖАРКО ЈОКОВИЋ

(110/227285)

Осмогодишњи
драгом

РАДОЈУ
ЛУКИНУ

БРАНКЕ ГОЛУБОВИЋ ДИМИЋ

Десет најтужнијих година у мом животу је прошло, 13. септембра заувек ме је оставило моје једино дете

ЉУБИЦА ЦИЦА ПЛАНИЋ
Бол у срцу, туга у души не престају и све су већи.

Твоја деца, отац ЈЕФТА, мајка СТОЈНА и сестре

Постојиш и трајеш кроз
најлепше успомене које
подсећају на тебе.
Супруга ЈАСМИНА
и ћерке МАРИНА
и МИРЈАНА с породицом

(33/227004)

(56/227062)

(37/227008)

1968–2005.
Чувамо те од заборава и поносно носимо у срцу.
Никада те нећемо заборавити.
Породице ДАМЊАНОВИЋ и БАЗИЋ
(109/ф)

помен

11. септембра навршава се пет година откако није са мном мој једини син

11. септембра навршава
се пет година од смрти

ДЕЈАН КУМРИЋ

ДЕЈАНА
КУМРИЋА

1966–2016.
Прошло је пет тужних година. Заборав у мајчином срцу не постоји. Постоје успомене које не
бледе, ране које се не лече, сузе које се не суше
и вечна туга за тобом, дете моје.
Неутешна мајка ЗОРИЦА

1966–2016.
Остаћеш заувек у срцу и
чуваћу успомену на тебе.
Твој РАДЕ

(58/227076)

(59/227076)

У знак сећања

рођ. Цветић

Неутешна и несрећна мајка ВЕРА

СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦА ЦИЦА ПЛАНИЋ

чика МИЋА
Вера, храброст, част. Увек ћеш бити део нас.
Јужни фронт
(106/227244)

2006–2016.
Време пролази, а бол и туга не престају. Постоји
нешто што не умире, а то је сећање и љубав на
тебе.
С љубављу те чувамо од заборава.
Твоје ћерке СМИЉАНА и ЈАСМИНА, унук
МИХАЈЛО, унука СОФИЈА, зет САША
и супруг НИКОЛА
(38/227008)

У знак сећања

ПОМЕН

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

МИОДРАГ СУВАЧАРОВ

МИЛУТИН БОЖОВИЋ

чика МИЋА

Заувек си у нашим душама.
„Кафана Бумеранг”

Твоји: ЗОРКА и СРЂАН

(105/227

(68/227101)
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3
Обавештавамо родбину и
пријатеље да ћемо 14. септембра 2016, у 11 сати, на
Новом гробљу у Панчеву дати четрдесетодневни помен

6. септембра 2016.
навршава се двадесет пет година откако није с нама

10. септембра 2016, на Старом гробљу у
Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

10. септембра навршава
се седам година како
нас је напустио

НЕБОЈША
ЈОВАНОВИЋ
МЕДА

ПЕТАР
ЖИВАНОВИЋ

РИСТИ КАРАВЛИ

ЈЕЛИЦИ
ШТРКАЉ

из Старчева

Ожалошћени: супруга СОФИЈА,
син БАНЕ, снаја ИВАНА
и унуци ДЕЈАН и ЈЕЛЕНА

МИЛАН
ШТРКАЉ

Твоји најмилији:
супруга ВУКОСАВА,
син ЈОВАН и ћерка
ЈЕЛИЦА с породицама

(16/226948)

1934–2016.
1930–1991.
Драги наши родитељи, пружали сте нам љубав, пажњу, доброту, сигурност и снагу. Захвални смо добром Богу што
смо ваши и заслужујете да вас вечно чувамо од заборава.
ДРАГАНА и ГОЦА
(83/2271689

СЕЋАЊЕ
8. септембар 2016.

10. септембра, у 11 сати,
на Новом гробљу обележићемо полугодишњи
помен нашем драгом
сину и таји

УЗЕЛАЦ

ПОМЕН

РИСТА РИЛЕ
КАРАВЛА
4. V 1936 – 3. VIII 2016.

МИЛУТИНУ
МИЛЕТИЋУ
БОРИСЛАВА
КРУШКА

БОЖИЦА

ДУШАН

ДУШАНКА

1994–2016.

Време тече, ал’ туга остаје.
САША

Ваша МИРЈАНА

Неутешни: мајка
ЈОВАНКА и синови
УРОШ и ЛУКА

(72/2271239

(25/226979)

(76/227134)

СЕЋАЊЕ

Прошло је четрдесет дана откада није с нама
наш вољени

(88/227175)

12. септембра 2016. навршиће се дванаест година како није с нама наш вољени

ИВАН НЕСТОРОВСКИ ИВКЕ
2004–2016.

Тугују за њим најмилији
(86/227173)

(34/227005)

Вољени унук

1944–2009.

Породица ЈОВАНОВИЋ

(11/226924)

У срцу те носимо, од заборава чувамо.
Твој брат СВЕТОЗАР
ЦВЕЛЕ с породицом

Дани пролазе, а ниједан
без суза и сећања на тебе.

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо 13.
септембра 2016. године,
давати четрдесетодневни помен, у 11 сати, на
Новом гробљу.

Драга наша

ИВАН НЕСТОРОВСКИ
Време пролази, туга и бол заувек остају.
Баба БРАНКА

ВЕРА РИСТИЋ
2009–2016.

(87/227173)

9. септембра 2016, шестомесечни помен нашој вољеној

ЖИВАНА КАНДИЋ
4. IX 2011 – 4. IX 2016.
С љубављу и поштовањем њена БОБА
(7/226569)

9. септембра 2016, навршава се девет година
откако није с нама наш
друг

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН и МАРИНА
с породицама
(41/227017)

ДУШАН БАЛАН
ЦРЕПАЈАЧКИ

12. септембра 2016. навршава се четрдесет дана од смрти нашег

Вечно те носе у срцу: твој син ЂУРА, ћерка
ЗВЕЗДАНА с породицом и сестра СЛАВНА
(42/227019)

ПЕТАР
ДОТЛИЋ
МАРКО
БОЖОВИЋ

Живиш у нашим срцима.

Колега ПЕРА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син ЗОРАН, снаја
НАДА и братаница
МАЈА с породицом

(55/227060)

(27/226985)

13. септембра навршава се седам година

ЦВЕТАН ДИМОВСКИ ЦИЛЕ
1983–2009.
Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији
(20/226959)

12. септембра је три године од смрти наше вољене мајке, супруге и
сестре

АНКА
БАГАВАЦ
МАЛЕНА
1951–2016.
С љубављу заувек, недостајеш...
Твоји најмилији

ЖИВОЈИН
СТОЈАНОВИЋ
9. IX 2014 – 9. IX 2016.

ПЕТРА
ДОТЛИЋА

(75/227132)

Твоји: син ДРАГАН,
снаја НАДА и унука
МИЛЕНА

стаклоресца
Никада га неће
заборавити супруга
МИЦА с породицом

(50/227034)

(69/227106)

СЕЋАЊЕ

МИХАЛАКИ
СЕКУЛОВИЋ
МИКИ
СЛАВИЦЕ
ТАСИЋ

13. IX 1997 – 13. IX 2016.

1963–2013.

Увек ћемо те се радо сећати.

СЕЋАЊЕ

АНЂЕЛКА
ШУМАНАЦ

Синови: ЖАРКО,
МИЛОРАД и МИЛОШ,
супруг РАТКО
и сестра РОСА

Супруга ДРАГИЦА, син
МАРКО, снаја ИВАНА
и унуци МИЛОШ,
МИЛИЦА и МИЛЕНА

С поносом те помињемо, од заборава чувамо.
Твоји: СНЕЖАНА,
СТЕВАН, СРЂАН
и СИНИША

Заборав не постоји, туга и бол остају.
Супруг СТАНИША

(102/227226)

(67/227100)

(29/226991)

(30/226991)

АНЂЕЛКА ШУМАНАЦ

Петак, 9. септембар 2016.
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9. септембра навршава се десет година откада није с нама наша
драга НЕНА – мама, бака и ташта
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Шест месеци како није с нама наш драги

СЛОБОДАН ЗЕЦ

ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВ
1922–2006.
Прошло је десет година туге откако ниси више с нама, али ти си заувек у нашим срцима и мислима.
Ћерка, унука и зет

Увек те се радо сећамо.

СЕЋАЊЕ
Твоји најмилији
(10/226916)

(1/226898)

СЕЋАЊЕ

БАБО

ГЛИШО ОЦОКОЉИЋ
12. IX 1993 – 12. IX 2016.
Вољени наш, љубав, сећање и драге успомене
увек ће трајати.

КРИСТИНА

Твоја супруга ЖЕЊА, син РАДЕ, снаха
ЉИЉАНА и унука КСЕНИЈА

ЖИВОЈИН МАРИНКОВИЋ
ЖИКА

ЈАНОШ

(9/226914)

7. IX 2011.
23. IX 2003.
Поносни смо што смо вас имали. С љубављу и поштовањем чувамо
успомену на вас.
Ћеркa КАТАРИНА и синови АНДРИЈА и ИВАН с породицама

1937–2006–2016.
И после десет година, бол и туга остају за тобом.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Воле те: супруга ВЕРА, ћерке НАТАША
и ДУШИЦА с породицом и сестра ЈЕЛЕНА

(8/226913)

(22/226970)

СЕЋАЊЕ

Прошло је тужних четрдесет дана без тебе

Годишњи помен

9. септембра 2016. навршава се шест месеци откада није с нама наш драги

ДРАГАНА
ЈАКОВЉЕВИЋ

БОЈАН
РАДОВАНОВ
2004–2016.

рођ. Дивац

Прим. др
РАДЕНКО
ТОПАЛОВИЋ

Прим. др РАДЕНКО
ТОПАЛОВИЋ
педијатар-нефролог
2008–2016.

педијатар-нефролог
2008–2016.

ДЕЈАН и МАЈА
(23/226973)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН
ЈАЋИМОВСКИ
ДАГЕ
9. IX 2006 – 9. IX 2016.

СЕЋАЊЕ

САВЕТА
РАНИСЛАВИЋ
11. IX 2004 – 11. IX 2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ТРАЈАН БЕЗЊА
Дани пролазе, а ми те спомињемо и памтимо по
доброти и великом срцу. Заборав и утеха на постоје за оне који су те волели.
Твоји најмилији: супруга МИРА, ћерке ВЕСНА
и ГОРДАНА с породицама

Породица ИВКОВИЋ

(80/227151)

(24/22697

(71/227172)

(63/227083)

10. септембра 2016. је
шест месеци откада није с нама

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

САВЕТА БРАНКОВИЋ

НИКОЛА
МАНОЈЛОВ
ЧАЂА

НИКОЛА
ЛАЗИЋ

ЕРЖА УВАЛИН

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
нашу заједничку срећу.

Породица

БРАНКИЦА, КАРЛО и НИКОЛА

(15/226947)

(13/226930)

(26/226984)

С великом тугом чувамо
успомену на тебе.
Породица
БОЖИНОВСКИ
(4/226906)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НЕМАЊА
ТУДИЋ

Твоје: САЊА, ЈЕЛЕНА
и ЛИДИЈА

Твоје: мајка БРАНКА,
сестра САНДРА
с породицом
и баба РУЖИЦА

11. септембра 2016. године навршиће се двадесет осам тужних година откада није с нама наша

Твоји најмилији

МИЛИЦА
МАРЕНДИЋ

Недостаје нам твоја
искреност, смиреност и
пријатељство.

Године пролазе, а у мом
срцу туга и велика рана,
у души празнина. Много нам недостајеш. Волимо те.

Двогодишњи помен

МИЛЕВА
НОВАКОВ

МИХАЈЛО
ТОМАШЕВИЋ

13. IV 1952 – 10. IX 2014.

8. IX 2012 – 8. IX 2016.

Вољени никада не умиру све док је оних који
их воле.

Анђеле, две године је
како ниси с нама, али из
наших мисли, душе и
срца никада отићи нећеш. Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

ЖАРЕ, НАТА и БОКИ

(5/226908)

(28/226989)

13. септембра навршава
се тужна година откада
те нема с нама. Увек ћемо те волети.
Твој супруг БРАНКО
и ћерка СЕКА

10. IX 2009 – 2016.
Године пролазе, а туга и
сећање не пролазе.

Године пролазе, али туга и бол не.

Твоја сестра

9. IX 1999 – 9. 9. 2016.
Од заборава те чувају:
ћерка КАЈА,
зет СТАНКО и једини
унук ДУШАН
ПАНАЈОТОВИЋ

ЕМИЛ
КАЛАПИШ
КАРАВЛА

Његови најмилији

ЖЕЉКО и ЕМИЛИА

2008–2016.
Знао си колико Те волимо, а никада нећеш сазнати колико нам недостајеш.
Мама и брат с породицом

(17/2269529

(12/226928)

(6/226909)

(14/226934)

2/

(18/226953)

Заувек остаје празнина.

НЕНАД КУЖИЋ
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 9. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
8. августа: Даницу – Кристина Стојанов и Коста Крецуљ; 11. августа: Ирену –
Јелена Јовановић и Ненад Врбљанац; 12. августа: Цвету – Даница и Немања
Обрадовић; 16. августа: Теу – Весна Крстић и Жарко Жебељан, Миу – Ивана
и Михаљ Освалд; 17. августа: Лауру – Сузана и Мартин Мајдлен; 20. августа:
Ксенију – Марина Јанковић и Илија Албу; 22. августа: Невену – Данијела и Дејан Димитријевић; 23. августа: Лену – Драгана Димитријевић и Бојан Јојкић;
25. августа: Анастасију – Александра Грујић и Ненад Деспинић; 26. августа:
Ленку – Ивана и Гојко Палалић, Николину – Милица и Мартин Лазаревски, Вању – Миљана и Иван Цвијовић, Лену – Драгана и Ненад Стојков; 28. августа:
Анђелу – Милица и Жива Думитру, Ирину – Биљана и Марјан Вукосављевић,
Дуњу – Јелена и Филип Руптак; 30. августа: Наташу – Данијела и Зоран Богдановић, Хелену – Ивана и Дејан Костић, Марину – Татјана и Горан Ђурковић.

ВЕНЧАНИ

3

4

5

25. августа: Милка Јовановић (1928), Ђорђе Мазић (1949); 26. августа: Драган Зељковић (1941), Милош Секулић (1950), Смиља Деспотовски (1949); 27.
августа: Дола Нешковски (1939), Рако Ђедовић (1932), Марија Кукуљ (1936);
28. августа: Драган Јанкетић (1969), Розалија Дудаш (1933), Славољуб Ковачевић (1953), Милка Ђелић (1923); 29. августа: Александар Дамјановић (1921),
Дивна Корица (1928); 30. августа: Милена Виријевић (1951), Душанка Дубић
(1945), Ана Бихлер (1938), Љубица Бимбашић (1930), Босиљка Амиџић (1947),
Петар Вујић (1968), Марија Ћелап (1931); 31. августа: Милован Станковић
(1948), Славица Недељковић (1962), Зоран Милић (1971); 1. септембра: Дрина Васиљев (1934), Нада Трпчевић (1942).

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8

6

3

Речи су састављене од следећих слогова: А, БРА, ВА, ВИ, ЗА, МА, НА, НАЦ, НО,
ЊЕ, ПЕ, ПЕ, ПО, ПРА, РА, РАЦ, РИ, РИ, ТА, ТИ, ТИ, ТИВ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. звончић на врату овце, 2. почети с певањем, 3.
пиће које се пије пре јела, 4. припадници „седме силе”, журналисти, 5. братовљев
син, синовац, 6. довођење шахисте у безизлазан положај.
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СТИХОВНИ АНАГРАМИ

1
2

(2) ДУХОВИТА РЕЧ

(1) АУТОР НАШЕ ХИМНЕ

5

Химна „Боже правде”,
бисер нотног венца,
КРОЈЕНА је ДИВНО
знањем тог Словенца.

6

СЛИКАМА
ОВЕКО- Бити обузет
ВЕЧИЛА
очајем
ПАНЧЕВО
Општински
јавни правобранилац
(скр.)

Руска
балерина
(Маја)

У овој се ТРАКАЛИЦИ
лако можеш снаћи:
преметањем слова
г е с л о ћеш пронаћи.

Град и лука КошарПредлог уз
у Црној кашки клуб
локатив
Гори
(скр.)

Владарска
палата

17. и 10.
слово
азбуке

Техничка
школа (скр.)
Део острва
Нова Гвинеја

Гаврасов
филм
Град у
Француској
Коњска
опрема
Заједничко
тржиште
(скр.)

Проширење
крвног суда
Белгијски
фудбалер

Најмањи
троцифрени
број
Црвена боја
од хромопласта

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Многи Бикови ће у овом периоду

Следите интуицију. Добра по-

остати без сталног партнера, а слободни ће пожелети да нађу своју
половину. Међутим, приоритет вам
је пословни план, где ће искрснути
неколико сјајних могућности, поготово у приватном сектору или у пословима у вези са иностранством.

словна понуда о некој сарадњи изненадиће вас до те мере да ћете
помислити да је реч о шали. Опустите се и упустите. Шкорпије које
су саме полако ће упасти у клопку,
док оне заузете превише времена
троше на отровне коментаре.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

напредовању у каријери, спремни сте на све врсте ризика. Могуће је да понуда неће бити оно о
чему сањате, али пробајте, може
бити исплативо. Будите толерантнији према партнеру.

Ако нешто купујете или продајете, морате бити крајње опрезни
да вам се не би поткрала нека
грешка. Колико год желели да се
стационирате на једном месту,
припремите се за буран период.
Могућ је посао са странцима или
одлазак у иностранство.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Најбоље би било да се смирите
и концентришете на решавање
проблема. Чекају вас мањи потреси на пољу каријере и преиспитивање вашег рада. Битно је
да останете смирени. Не подлежите провокацијама. На видику
је нова љубавна авантура.

Помало сте дезоријентисани.
Превише тога вам се мота по глави. Одлучите се за једну конкретну
понуду. Помоћ старог пријатеља и
изненадна посета ће вам отворити
многа врата. Несугласице из прошлости су поново актуелне. Време
је да то истерате до краја.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Најбоље од свега што вам се бу-

Колико год да је ситуација запе-

де догађало, јесте да ћете скоро
сигурно добити позив да одете на
дужи и исплатив пут. То је нешто
што дуго чекате. Ако искрсне неки посао, одрадите га. Љубав је у
некој чудно мирној фази за вас.
Уживајте.

тљана, успећете да из ње иза ете
као победник. Не трудите се превише да је смирите. Једноставно
пустите да све иде својим током,
па нека свако добије оно што заслужује. Емоције су вам узбуркане. Признајте слободно да волите.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Новац вам пристиже с више
страна, али ипак сте константно
незадовољни. Водите рачуна о томе шта и коме причате да не би
било озбиљних проблема. Партнерски односи су затегнути, а ви
као да желите да изазивате судбину с неким ватреним знаком.

Будите упорни у својим намерама да комплетно извршите реорганизацију ако сте приватник или
тражите адекватно радно место
уколико сте у државној фирми. Финансије нису на завидном нивоу,
али уз рационално трошење изаћи
ћете из кризе. У љубави је напето.

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну
мудру мисао о љубави.
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ШАРАДА
ДЕТЕ С ДВА ЗАНАТА

ЊЕНО
ПРЕЗИМЕ
Суседна
слова
Симбол
берилијума

Име глумице Винслет
Рачун (скр.)

Хришћански
мисионар

Мера за Раздвојити
се
отпор струје

Име глумице Турман
Врста плеса

Подобан
за јело
Списи,
документа
(лат.)

Црно
мастило

Истакнута,
избачена

Име
певача
Купера

Житељ
Баскије

прекретници. Идеје и планови ће
мало сачекати на остварење, али
биће исплативи. Двоумљење вам
не гине: две добре понуде и ето
муке за вас. Лепи и динамични
љубавни дани су пред вама.

КОЊИЋЕВ СКОК
ЊЕНО
ИМЕ

Гвожђе
велике
тврдоће

ПАНЧЕВАЧКА
СЛИКАРКА

Налазите се на великој и битној

дуже време решите свој пословни ангажман. Постоји могућност
да то буде у другом месту. Добро
размислите. Финансијски повољан период, с већим добицима.
Стање на емотивном плану стабилно.

УМРЛИ

Припрема: Момир Пауновић
2

(23. 9 – 22. 10)

Када је реч о добром послу или

27. августа: Милана Марковић и Бојан Фијатов, Марија Короди и Емануел Лападат; 28. августа: Валентина Перњак и Недељко Јаредић, Маја Кудрић и Маринко Шеленди, Милијана Мутавџић и Драган Милаковић, Тања Папић и Иван
Радојчић, Ивана Спасић и Богдан Васић, Сандра Пановић и Владимир Савановић; 1. септембра: Сара Мокан и Ђорђе Штефља, Смиљана Јефтић и Иван Течи, Ануш Фораи и Зоран Раковић.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
1

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Добићете повољну понуду да на

Добили сина
15. августа: Страхињу – Наташа Соро и Владимир Недељковић, Јанка – Биљана Симонет; 17. августа: Алексу – Милена и Петар Миливојевић; 19. августа:
Ивана – Зузана и Станислав Дудаш; 21. августа: Филипа – Драгана Шаула и
Иван Јелић, Александра – Лидија Миклош и Дејан Јакоб; 22. августа: Огњена
– Сања Цветковић и Фери Радаковић, Вању – Слађана и Драгослав Шапоња,
Лазара – Татјана Паланчанин и Владимир Обрадовић; 23. августа: Михајла –
Милена и Милорад Вучковић; 24. августа: Душана – Соња и Саша Гецин, Луку
– Јелена и Марјан Амбруш; 25. августа: Адријана – Данијела и Јарослав Цицка; 26. августа: Тодора – Јелица и Бранко Ивановић; 28. августа: Матеју – Марија и Радован Чавка; 29. августа: Луку – Јована и Саша Мутавџић, Тадију –
Ивана и Владан Јеремић.

Ован

Љутина,
јарост
Ознака за
темпо

Бок
Симбол
кисеоника
Додатак уз
радио
уређај (мн.)

Вредно мушко дете
наочаре прави,
прогнозом времена
понекад се бави.
РЕШЕЊЕ – Магични лик 6 х 8: прапорац, запевати, аперитив, новинари, братанац, матирање. Коњићев скок: Љубав је једина игра у
којој оба играча побеђују. Шарада: син – оптичар – синоптичар.
Стиховни анаграми: (1) Даворин Јенко, (2) крилатица. Скандинавка: ОЈП, Котор, челик, Ума, Алис, ТШ, З, јестив, ам, анеуризма, Бадњевац Ристић, Аквила, Кејт, ји, сто, страна, бес, каротин, антене.

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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ФОТО-РЕПОРТАЖA

Петак, 9. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

У ДОЛОВУ ПРИРЕЂЕНА НАЈСЛАЂА МАНИФЕСТАЦИЈА

ВИШЕ МАКА, МАЊЕ ТЕСТА, ТАКВА ЈЕ ШТРУДЛА ИЗ НАШЕГ МЕСТА
Долово је, као и сваки пут почетком септембра, мирисало
на штрудлу.
Поред тога, ни друга чула
нису остала ускраћена, па су
предивно украшени штандови
и музицирање прекаљених
тамбураша појачавали уметнички утисак.
А на саме укусе ове препознатљиве банатске ђаконије беспредметно је и трошити речи...

Када је реч о стиховима на
тему штрудле, предњачили су
они које је написала Теодора
Радоњин, другопласирана је
била Милица Траилов, а треће место је заузео Марко Кузмановић. Диплому за најмлађег „сликара” освојио је
Урош Кузмановић, а најмлађи млади песник је Милан
Ракиџић.

ШТРУ ДЛА У СТИ ХУ

Овогодишњи доловачки „Дани
штрудле” званично су трајали
од 31. августа до 3. септембра,
премда се незванично одвијају
током целе године. За то су заслужне вредне жене из удружења „Доловке”, које се труде
да на разним фестивалима
широм Србије представе своје
место и поднебље. Ипак, оно
најслађе долази крајем августа
и почетком септембра, када се
припремају за „Доловачку
штрудлијаду”.
И ове године су као увертире
за седамнаесто издање своје
манифестације приредиле низ
дружења. Почело је дегустацијом производа од теста с разним слатким филовима у Панчеву 31. августа и 1. септембра,
када су посетиоци могли да се
увере у изглед, мирис, укус и
све остале чари доловачке
штрудле. Уочи самог догађаја
у петак, 2. септембра, „Доловке” су у својим просторијама у
Дому културе приредиле изложбу ручних радова.
Највеселије, најмирисније и
најслађе било је у суботу, 3.

септембра, када је још од раних јутарњих часова почео да
се шарени плочник испред
Месне заједнице и Велике цркве. „Доловкама” су у госте дошле даме из разних сродних
удружења из околних места,
попут Панчева, Ковина, Баваништа, Јабуке, Качарева, Гло-

ШТА ЈЕ ЛЕП ШЕ?
Старији Доловац се загледао у један штанд препун
штрудли, али и даме које
су их умесиле.
На питање како му се чини, одговорио је: „Не могу,
дете, да се одлучим да л’ су
лепше штрудле или жене
које су их месиле”.

На огњишту врело место,
ту Доловке пеку тесто.
Када штрудла замирише,
подсети ме на летње кише.
Укусна је штрудла с џемом,
а још боља с еурокремом.
Вишња, мак или ораси,
моја бака зна да их украси.
Древни рецепт моја мама има,
неће да га покаже баш свима.
Тај рецепт волела бих знати,
кад порастем, она ће ми дати.
Сосине штрудле јео би свако,
али их неће добити лако.
У реду чекају деке, баке, тете,
али предност увек има дете.
Теодора Радоњин,
прво место у литерарној
радионици поводом штрудлијаде

гоња, Старчева и Омољице,
али и из оних удаљенијих, попут Будисаве, Кладурова и
Иланџе. Поред слатких и сланих ђаконија од теста, на
штандовима је било места и за
вино, мед, бомбоне, миришљаве сапуне, сувенире...
Нешто касније је већник за
културу Немања Ротар, у име
Града Панчева, једног од покровитеља манифестације, поздравио присутне. Пре њега је
то учинио и Драгослав Глигоријев, председник Месне заједнице, која је, заједно са ЈКП-ом
„Долови”, Домом културе „25.
мај” и разним другим спонзорима такође несебично помогла реализацију поменутог
дружења.
Након официјелног дела
уследио је културно-уметнички програм, у којем су се ни-

Најбољи ликовни рад је нацртао Душан Станојевић, сребрну медаљу је освојио Радован
Анкуцић, а „бронзана” је постала Теодора Радоњин.

зали сегменти музике у извођењу „Банатских кицоша” (уз
по моћ глум ца Ми ро сла ва
Жужића) и игре у режији малених фолклораша из КУД-а
„Ба нат ски вез”. Упо ре до с
тим учесници су предавали
узорке штрудли за такмичарски део.

„Жено моја, што си так’а,
мет’и мало више мака”, повикао је Лала с позорнице, на шта
му је Соса узвратила истом мером: „Више мака, мање теста,
стиже штрудла из нашег места”. И све то они су урадили
ни мање ни више него испред
Бреда Пита и Анђелине Џоли.
Директор Дома културе Мирослав Првуљ направио је сценарио по којем се тај познати глумачки пар нашао баш у Долову
на „Штрудлијади”, а малишани из КУД-а „Банатски вез” потрудили су се да дочарају ово
шаљиво виђење.
Жири је након слатких мука
донео одлуку о најбољима, у
такмичењу за које је предато
109 узорака разних штрудли.
Тако је у конкуренцији гостинских штрудли победила Радмила Бакурски из Иланџе,
другопласирана је била Качаревка Зузана Стојков, а треће
место је заузела Ержебет Бела

Занимљива такмичења одвијала су се и у данима који су
претходили самој манифестацији. Малишани су у Дому
културе у радионицама имали
прилику да прикажу своје ликовно и литерарно виђење
штрудле, а победницима су додељене медаље и дипломе.
из Будисаве. Најбољу доловачку штрудлу умесила је Ђурђевка Јовановић, испред Негице
Стокић и Марице Спасић. Награда за најлепше уређен
штанд припала је удружењу
оболелих од мултипле склерозе из Панчева.
Након проглашења победника настављено је дружење уз
музику и, наравно, штрудле...

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ЛЕТЊЕ АКЦИЈЕ ПЛАНИНАРСКОГ ДРУШТВА „ЈЕЛЕНАК”

ОД ПРОКЛЕТИЈА ДО БИОЧА
Планинарско друштво „Јеленак” било је и овог лета
изузетно активно и, као
много година уназад, себи
зацртало нове циљеве.
Поред стандардних планинарских и бициклистичких рута, такмичења у трекинг-лиги и колективног
одласка на активан одмор
на Грчком приморју, у фокусу овог друштва су се нашле такозване високогорске акције на планинама
чији врхови пребацују надморску висину од преко две
хиљаде метара.

Четрдесет чланова Планинарског друштва „Јеленак”, старости од тридесет до шездесет
година, средином јуна се „спаковало” у два минибуса и запутило ка Проклетијама, што
се сматра једним од захтевнијих успона.
База је била на територији
Црне Горе, у околини места
Гусиње, али је већ на половини

пута пређена граница ка Албанији, на којој, интересантно,
још увек стоји камење са ознакама СФРЈ. На срећу, данас
више нико не контролише те
прелазе, па се планинари слободно крећу. Пењање на врх

Хотит, који се налази на територији Албаније, у завршном
делу било је веома напорно и
ризично с обзиром на велике
количине снега. На срећу, све
је завршено без икаквих последица. Панчевци су се у та
четири дана попели на још један врх, а због лошег времена
одустало се од планираног
успона на Чакор, превој преко
којег је пре стотинак година, у
време Првог светског рата,
прешла и српска војска.
Следећа акција организована је средином јула, а „мета”
су били врхови морачких планина – Маганик, Војник и Мали Журим. Експедиција од
двадесет петоро Панчеваца је,
преко Никшића и Шавника,
стигла до жељених одредишта. Посебно захтеван био је
Маганик, препун распуклог
камења, а додатне муке зада-

вало је претопло време. С друге стране, планинарима је веома пријало купање на Капетановом језеру, без обзира на то
што се оно налази на висини
од 1.700 метара и веома је
„расхлађујуће” температуре.

ОДРЖАНА ЈОШ ЈЕДНА СТАРЧЕВАЧКА „ЖАБАРИЈАДА”

Брана и Гавра – прави мајстори варјаче
Као сваки пут прве суботе у
септембру, и ове године је у
Старчеву одржано надметање
у припремању рибље чорбе,
популарна манифестација позната и под именом „Жабаријада”. Љубитељи природе, кулинари и ентузијасти још једном су позвали пријатеље на
дружење тик уз реку Надел,

коју неуморно покушавају да
оживе...
У суботу, 3. септембра, варјаче је укрстило двадесетак
искусних мајстора, доказаних
у припремању најпопуларнијег рибљег специјалитета. Било је весело, забавно... За штимунг су били задужени Борко
и Тођа. Иако је одржана „Жа-

баријада”, иако се кувала врхунска рибља чорба, најтраженије било је печење. А „вртело” се чак дванаест ражњева –
што прасићи, што јагњићи...
После трочасовног крчкања
„шпеција” у котлићима жири
је изабрао најбоље. Титулу
шампиона овогодишње „Жабаријаде” освојио је Брани-

слав Јовановић, популарни
Брана, или још познатији као
Учитељ. Друго место је заузео
још један прекаљени кулинарски ас, прошлогодишњи првак, Душан Гавриловић Гавра,
а награду намењену трећепласираном такмичару заслужила је екипа „Мића и враголани” из Иванова.

И последњи, трећи подухват
„Јеленка” овог лета био је успон
на Биоч, који досеже надморску
висину од око две хиљаде и четиристо метара. Специфично је
за њега да се мали број планинара тамо успиње. Старт је био
у Гацку, а зацртани циљ на територији Црне Горе. И тамо је
било купања у једном малом
планинском језеру, а у планинарском дому на Биочу чекан је
излазак месеца. Због пуцања гуме, изостао је одлазак на рафтинг на Тари, али то никако није умањило општи утисак.
Чланови „Јеленка” учествовали су и на такмичењима
трекинг-лиге у Сомбору, Чор-

тановцима, Косјерићу, Сокобањи...
Ту су и три занимљиве бициклистичке акције – вожња
од 130 километара од Вршца
преко Беле Цркве до Панчева,
педалирање уз хрватску границу код Бачке Паланке и Карађорђева и успон на Копаоник. Нису изостале ни пешачке туре у Делиблатској пешчари и Белој Цркви.
Посебна атракција био је
активни одмор у грчкој
Аспровалти, у којем је учествовало педесетак Панчеваца,
када су, поред осталог, упражњавани и планинарење, вежбе и све остало.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Боле
Oштродлаки немачки
птичар, стар око пет година, тренутно је везан у
дворишту у оближњем
селу.
Боле тражи нови дом
и живот у нормалнијим
условима. Веома је добар и послушан и као такав би могао да улепша
нечије двориште. Заинтересовани се могу јавити на контакт-телефон
065/221-13-54.

ПОЖЕЉНО ОДРЕДИШТЕ ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ

Ковинска Шљункара – мирно место за опуштенцију
Једно од бољих места за бекство од врућине у време најтоплијег годишњег доба свакако
је било и вештачко језеро
Шљункара.
У опуштајућем окружењу надомак Ковина, препуном бујног
листопадног растиња, љубитељи
уживања у природи су током целог лета налазили угодан кутак
за опуштенцију. Вода је чиста,

Стране припремио
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плажа уредна, а има и пратећих
забавно-угоститељских садржаја, као и простора за пикник.
До ове локације није тешко
доћи ни из Панчева, с обзиром
на то да је она удаљена тек нешто више од тридесетак километара. Та дистанца не представља проблем ни утрениранијим бициклистима. Премда
неки преферирају баваништански пут, можда је живописније
педалирати преко панчевачких
јужних села и Скореновца.
Неколико рекреативаца ентузијаста обрело се на Шљункари и првог септембарског
викенда...

Омољчанин
Мужјак расног пса ухваћен је
пре неколико дана у Омољици и
изгледом подсећа на минстерлендера или неку другу ловачку
расу.
С обзиром на то да ова куца
није обележена микрочипом, немогуће је доћи до власника, па је
она спремна за удомљавање.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ФИТНЕС-КЛУБА ФЛЕКС

ЕЛИТА ОПЕТ У ПАНЧЕВУ

ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ – ЗА
ОКТОБАРСКИ СПЕКТАКЛ

У суботу, 10. септембра,
с Моравом
Лакше уз подршку
навијача
Љубитељи рукомета у нашем
граду и навијачи Динама коначно су дочекали својих пет
минута. Њихови миљеници су
поново у елити. У суботу, 10.
септембра, „жуто-црни” започињу сезону у Супер А лиги.
На премијери, у Хали спортова
на Стрелишту, одмериће снагу
с Моравом из Велике Плане.
Предвођени тренером Иваном Петковићем, момци су
жестоко радили у припремном периоду. Током прелазног
рока жуто-црни дрес су задужили и нови играчи, прекаљени рукометни борци, али и
млади талентовани асови чије
време тек долази... Коцкице се
слажу, првенствена трка у најјачој лиги је на прагу, а над
Панчевом лебди само једна
жеља – да Динамо, спортска
икона града, постане стабилан
суперлигаш!
Генералну пробу пред почетак новог првенства Панчевци
су имали прошле суботе, када
су с Рударом из Костолца на
свом терену играли нерешено
– 24:24.
Била је то одлична провера
за момке из оба тима, а бројни
посетиоци на трибини панчевачке хале могли су да виде на
делу и нова појачања Динама.

Панчевци су одлично започели
меч. Имали су и четири гола
предности (9:5), али су гости,
како је време одмицало, успевали да анулирају „минус”.
У другом полувремену искусни гости су у потпуности преокренули резултат у своју корист (18:21), али Динамо се
није предавао, већ је брзим
контранападима успео да изједначи.
Најефикаснији у редовима
„жуто-црних” био је Милош
Ивошевић, који је постигао
шест голова. Миљан Буњевчевић је четири пута савладао

противничког голмана, а по
три пута су прецизни били
Миломир Радовановић и Милош Баруџић.
– Тражио сам ривала који
игра слично као наш први ривал у елити. Рудар је „глумио”
Мораву. Искусна екипа, са
играчима који су годинама на
окупу. Нисам незадовољан издањем свог тима. Само добрим радом можемо доћи до
жељеног нивоа игре и форме.
Мало нас ремете повреде
играча пред почетак шампионата, али ја сам оптимиста.
Верујем да ће моји момци по-

казати да су квалитетнији и да
ћемо пред нашим навијачима
освојити прве бодове у елити –
рекао је Иван Петковић.
Уз помоћ навијача „жуто-црни” ће лакше стићи до свог
циља. Зато у суботу, 10. септембра, не би требало пропустити утакмицу у Хали спортова на Стрелишту. Динамо
започиње суперлигашке битке, а његов први противник је
Морава из Велике Плане. Ривал по мери, али и за поштовање. Треба искористити предност домаћег терена. Утакмица почиње у 19 сати.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

КОВАЧЕВИЋ ИЗВУКАО РЕМИ
Динамо 1945
поражен у Ковачици
Утакмицама четвртог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Српској лиги група „Војводина”. На СЦ-у „Младост”,
пред око 700 љубитеља најважније споредне ствари на свету, фудбалери Железничара су
играли нерешено с Дунавом
из Старих Бановаца – 1:1.
Можда је то био најинтересантнији дуел ове рунде шампионата, јер су гости у ново
првенство ушли прилично појачани (немају ниједан пораз)
и с високим амбицијама, а
мегдан с популарном „дизелком” у нашем граду свакако је
представљао тежак испит.
Панчевци су овај меч одиграли у саставу: Катанић, Руњајић, Илић, Текијашки, Ђуровић, Гудан, Јовановић, Стајчић, Ковачевић, Трипковић и
Црномарковић, а прилику су
добили и Антељ, Новаков и
Спасковски.
Био је то прави првенствени
окршај – тврда, борбена утакмица. Иако је било неколико
прилика на обе стране, прво полувреме је окончано без голова.
У наставку меча фудбалери
Железничара су постигли два
гола, али су један бод морали
да спасавају. У 75. минуту Руњајић је дао аутогол, па је тим
из Старих Бановаца тако повео. Ипак, Панчевци се нису

предавали, већ су наставили
да нападају ка голу ривала, а
награда за офанзивну игру
уследила је у самом финишу
утакмице, када је Данило Ковачевић постигао погодак за
изједначење и један бод.
– Имали смо кадровске
проблеме, повређене играче,
било је веома тешко припремити ову утакмицу на прави
начин. Играли смо под притиском, све је ишло наруку противнику. Искрено се надам да

ћемо после овог преокрета,
односно освајања бода у последњем минуту, имати више
самопоуздања и да ћемо из
утакмице у утакмицу постајати све сигурнији – рекао је
тренер Железничара Александар Стевановић.
Пан че вач ка „ди зел ка” је
тренутно на шестом месту, с
пет бодова, а у наредном колу гостује у Сакулама, где ће
одмерити снагу с домаћим
Борцем.

ВИКЕНД У ЗНАКУ „ДВОЈКЕ”
Прошлог викенда је настављена трка за бодове и у Првој јужнобанатској лиги, а на програму је било четврто коло. Ову рунду шампионата обележиле су гостујуће екипе, јер су успеле
да освоје бодове на „врућим” теренима. Ипак, дерби је одигран у Качареву, где је домаће
Јединство савладало Младост из Омољице са 2:0.
Старчевачки Борац је у Гају победио Партизан с 3:0, а фудбалери Стреле из Иванова били
су успешни у Уљми. Они су домаћи Партизан надвисили са 2:1. Са истим резултатом је и Слога из Банатског Новог Села однела бодове из Јабуке, где је била боља од домаће Југославије.
Идућег викенда, у петом колу, Младост у Омољици дочекује Црвену звезду. У Влајковцу
ће се састати имењаци – домаће Јединство и Јединство из Качарева, а Слога ће у Банатском
Новом Селу угостити Будућност. Локални дерби ће бити одигран у Иванову, где ће снаге одмерити Стрела и Југославија из Јабуке, а Борац у Старчеву дочекује Партизан из Уљме.

Прошлог викенда је настављено надметање и у Војвођанској лиги група „Исток”.
Фудбалери Динама 1945 гостовали су у Ковачици и поделили мегдан с домаћом Славијом. Панчевци су важили за
апсолутног фаворита, јер су
пре овог дуела имали максималан учинак – три победе из
три меча, док је домаћин био у
потпуно супротном положају
– три пораза из три меча.
Комшијски дуел је привукао
велики број посетилаца на стадион у Ковачици. У лепој фудбалској представи, с много погодака, домаћин је начинио велико изненађење и савладао
фаворита: Славија–Динамо 3:2.
Панчевци су играли у саставу: Томић, Каранфиловски,
Сарић, Лукић, Недучић, Радојевић, Спасић, Скокна, Николић, Арбутина и Тошић, а
прилику су добили и Дашић,
Пештерац и Стојановски.
Славија је већ у првих петнаестак минута стигла до високе
предности од 2:0, а оба поготка
је постигао Гиговић. Тошић је у
35. минуту успео да смањи и
врати неизвесност у овај меч,
али је у последњим тренуцима
првог полувремена гол за домаћина постигао и Ђуриш, па
се на одмор отишло предношћу тима из Ковачице од 3:1.
Иако је током већег дела
другог полувремена био бројчано слабији јер је Лукић у 61.
минуту добио црвени картон,
Динамо 1945 је успео да смањи предност домаћина. Тошић је у 75. минуту други пут
савладао голмана Трбојевића,
али Панчевци нису успели да
начине потпуни преокрет.
Динамо је сада на другом
месту на табели, а идућег викенда на Градском стадиону
дочекује ЖАК. Утакмица почиње у 16 сати.

Једно од најстаријих такмичења у фитнесу и боди-билдингу на Балкану, које се
традиционално одржава у
Елемиру, под називом „Великогоспојински куп”, приређено је и ове године, уз
присуство великог броја такмичара из Србије и земаља у
окружењу.

-фитнес у конкуренцији девојака до 168 центиметара висине, а најсјајније одличје заслужио је и Владимир Петковић у категорији боди-класик
за јуниоре, који је тако одбранио трон заузет прошле године.
То је била најбоља припрема наших такмичара за Свет-

У веома јакој конкуренцији
сјајне резултате су остварили
и чланови Фитнес-клуба
Флекс из Панчева, па је тако
још једном потврђено да тај
колектив, предвођен председником Миланом Костићем, заузима сам врх овог
спорта у Србији. У наш град
су стигле две златне медаље!
Тина Милићевић је тријумфовала у категорији модел-

ско првенство, које ће бити
одржано 1. октобра у Панчеву, у организацији Фитнес-клуба Флекс и НАБА федерације. То ће уједно бити и
највећа манифестација оваквог типа која је икада одржана у овом региону. Фитнес-клуб Флекс ће се на октобарском спектаклу представити са седам такмичара у
различитим категоријама.

КУНГ-ФУ НАДМЕТАЊЕ

СТАНКОВ ПРВАК БАЛКАНА

У Новом Бечеју је у суботу, 3.
септембра, одржано Отворено првенство Балкана у кунгфуу, на којем су се надметали борци из: Ирана, Чешке,
Мађарске, БиХ, Македоније,
Бугарске и Србије.
Репрезентативац Србије и
члан клуба Драгон из Сефкерина Никола Станков освојио је
титулу шампиона и тако остварио још један велики успех. Он
је постао првак Балкана у полутешкој категорији (до 85 кг).

– Испунио сам своје обећање, а ова медаља доприноси мом рејтингу за будућу професионалну каријеру. Овом приликом позивам љу би те ље бо ри лач ког
спорта пуног контакта било
ког стила да дођу у клуб
Драгон у Сефкерину и да
тренирамо заједно – рекао
је Никола Станков.
У конкуренцији јуниора
Немања Манић се окитио
бронзаним одличјем.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију
с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.
септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Уживај у тишини
Прелепе боје мора Ситоније, угођај за очи, душу и ум.
Никола Шалковић, Далматинска 29

Никола, Мирковићи,
честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.

Пуно поздрава из Паралије од Николе, Жељке и Драгице Мирковић.
Миливоја Блазнавца 7/6

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Михајло Борка,
ученик:
– Прва половина лета
ми је била досадна,
али касније сам отишао
на Дивчибаре, а после
тога и на море, па ми
је било лепо.

Милица
Раденковић,
ученица:
– Била сам на мору с
мамом, татом и братом.
С татом сам тражила
шкољке и нисам их
нашла у хладовини,
него у плићаку.

Вукашин Антић,
ученик:
– Био сам у Грчкој на
мору, а после тога сам
отишао код бабе и деде.
Време сам проводио с
друштвом, а одлазили
смо и у биоскоп.

Речи као насиље разбијају тишину, упадају у мој мали свет.
Болне за мене, буше ме.
Зар не разумеш, моја мала девојко, све што сам одувек желео,
све што ми је одувек требало, ту је, у мом наручју.
Речи су потпуно непотребне, оне само повређују.
Чаврљања су изговорена да би била разбијена.
Осећања су интензивна, речи су тривијалне.
Задовољства остају, баш као и бол.
Речи су бесмислене и лаке за заборав.

Лични Исус
Откриј додир вере! Твој лични, персонални Исус.
Неко да чује твоје молитве, неко коме је стало.
Твој лични, персонални Исус.
Неко ко ће чути твоје молитве, неко ко је тамо.
Осећања непозната и ти си сасвим сама.
Устрептала поред телефона. Подигни слушалицу, претворићу те у
верника. Пробај из друге, тестирај ме.
Оно што је у твојим грудима мораш да исповедиш.
Испоручићу ти, ти знаш да праштам.
Откриј додир вере! Твој лични, персонални Исус.
Неко да чује твоје молитве, неко коме је стало.

У твојој соби
У твојој соби, где време стоји, или се помера твојом вољом.
Хоћеш ли да пустиш јутро да дође ускоро? Или ћеш ме оставити
да лежим овде?
У твом омиљеном мраку, твоје омиљено полусветло, твоја
омиљена свест, твој омиљени роб.
У твојој соби, у којој душе нестају, само ти постојиш овде.
Хоћеш ли да ме водиш до твоје фотеље или ћеш ме оставити
да лежим овде?
Твоја омиљена невиност, твоја омиљена награда,
твој омиљени осмех, твој омиљени роб.
Висим на твојим речима, живим на твом даху,
поистовећујем се с твојом кожом, хоћу ли заувек бити овде?
У твојој соби, твоје горуће очи натерале су пламенове
да се подигну.
Хоћеш ли пустити ватру да ускоро умре, или ћу ја увек бити овде?
Твоја омиљена страст, твоја омиљена игра,
твоје омиљено огледало, твој омиљени роб.

В. Ђурђевић, ? Depeche Mode, превод: С. Трајковић
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