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цена 40 динара

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Број 4579, година CXLVI

Буџет остаје без милиона
евра, а новац се слива 
у мали број приватних 
џепова

Купцима некретнина 
расту трошкови, а смањује
им се правна сигурност

Влада адвокатима одузима
уставно право на рад

Крај сукоба српских адвоката и држа-
ве у лику и делу Николе Селаковића,
министра правде, није на видику ни
након месец дана, колико траје обу-
става рада правних заступника. На
конгресу српских адвоката, одржа-
ном у среду, 8. октобра, у београд-
ском Центру Сава, они су најавили да
неће наставити с радом док држава
озбиљно не промени свој однос пре-
ма адвокатури. За своје ставове они
су добили подршку свих присутних
представника адвокатских комора из
региона, те појединих европских др-
жава, Међународне уније адвоката и
Савета адвокатских комора Европе.
Алдо Булгарели, председник европ-
ске организације адвоката, рекао је
да је у читавој Европи у току напад на
адвокатуру од стране „влада поједи-
них држава, мултинационалних ком-
панија, невладиних организација и
свих других који су заинтересовани
за тржиште адвокатских услуга вред-
но милијарди евра”.

На одређени начин ове речи по-
тврђује и недавно донет Закон о јав-
ним бележницима, који је био ди-
ректан повод за протест српских
правних заступника. О томе колико
је овај пропис контроверзан и спо-
ран несумњиво говоре чињенице ко-
је је „Панчевац” добио од релевант-
них извора у овдашњој адвокатури.
Они нису желели да откривају свој
идентитет због оцене да је држава
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» страна 12

ТАКОЗВАНА ИДИЛА

» страна 15
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Завршна
„Боје руја” – градска

манифестација!
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некретнине у висини од 50.000 евра,
колико је просечна вредност овог по-
сла у Панчеву, правном заступнику по
тарифи плаћали 22.500 динара, с тим
да је адвокат имао легално право да
им тај износ умањи за 50 одсто или
чак бесплатно сачини такав документ.
Сада тога више нема, већ се на наведе-
ни износ промета нотару плаћа 30.000
динара, плус ПДВ. У случају да се ова-
кав уговор анексира, раније је суду
плаћана такса од 1.500 динара, а сада
нотар израду анекса уговора наплаћу-

решила да се обрачуна са овом до са-
да слободном професијом, како би је
ослабила и ставила под своју директ-
ну контролу.

Укупно гледано, овај закон је на-
правио вишеструке штете грађани-
ма, држави и правним заступници-
ма, јер је промет некретнина учинио
крајње несигурним, клијентима је
драстично повећао трошкове за
склапање и оверу уговора, а буџет
Србије лишио огромних средстава.
Процене наших адвоката говоре о

чин адвокати су лишени тог права и
доведени у позицију да чак ни сами
себи не могу да напишу уговор о про-
даји непокретности, чиме се адвока-
тура у правном и цивилизацијском
погледу потпуно обесмишљава.

Грађани су вишеструко оштећени.
Досад су уговоре о продаји некретни-
на могли да пишу сами, да то уради
неки други лаик или правник у њи-
хово име, или да се обрате адвокату.
Сада то може да ради искључиво јав-
ни бележник. Адвокати сматрају да

ТЕМА НЕДЕЉЕ: ЗАКОН О ЈАВНОМ БЕЛЕЖНИШТВУ ИЗ ДРУГОГ УГЛА

ДРЖАВА ОШТЕТИЛА СЕБЕ, ГРАЂАНЕ И АДВОКАТУРУ

Сад нам је све 

потаман.

Кише су престале,

реке су се повукле,

Парада поноса је

одржана, нотарима

је смањена цена,

Ноле побеђује, динар

се стабилизовао, 

јављају се буљуци

инвеститора, 

стиже „Икеа”...

Чак нам и Путин

долази.

А сунце нам се

помаља кроз гране.

Једино што не 

излази, него залази.

томе да је само у првих десет дана
примене прописа о нотарима панче-
вачки суд остао ускраћен за шест
милиона динара, а да на нивоу Срби-
је та штета за државну касу у послед-
њих месец дана износи око 15 мили-
она евра! У ситуацији када Влада
смањује пензије и прети умањењем
плата, овакав потез власти делује не-
разумљиво и неразумно.

Држава је давањем нотарима ис-
кључивог права да склапају и овера-
вају уговоре о промету некретнина
себе лишила огромних средстава из
разлога који нису познати. На тај на-

држава врши атак на ту професију,
јер им је као квалификованим про-
фесионалцима одузела право да пи-
шу уговоре за промет некретнина у
висини од неколико хиљада евра, а
изменама Закона о парничном по-
ступку је дозволила да лаици засту-
пају сами себе или друге грађане у
споровима милионске вредности.

Законом о јавном бележништву др-
жава је на несхватљив начин себе ли-
шила знатних средстава и из досад не-
јасних разлога их усмерила уместо у
буџет у џепове стотинак нотара. Доне-
давно су грађани за уговор о продаји

је по цени основног уговора, дакле још
30.000 динара.

Држава од оваквог промета некрет-
нине сада добија само ПДВ на износ
нотарске тарифе, а раније је од овере
уговора у суду инкасирала око 20.000
динара. Сама овера је представљала
правну сигурност за купца некретни-
не, јер је суд имао евиденцију о про-
мету свих некретнина у Србији, па су
нови власници тиме били заштићени
од превара с вишеструким препрода-
јама станова и кућа. 

» Наставак на страни 6

Вера у стране инвеститоре
митских је димензија
» страна 4



јелној организацији, оданој правим
вредностима, пре свега поштењу, до-
следности, идеолошким уверењима
и осталим „разлозима” за бављење
часним занимањем каква је српска
политика, за очекивати је да дотич-
ни душебрижници подсете наречене
органе да истрагу прошире и на дру-
ге пребеге, попут, рецимо, оног с по-
четка лета, када је из ДС-а у СНС
прешао покрајински посланик из
Алибунара симптоматичног прези-
мена – Коњокрад.

Наравно да се то никад неће оди-
грати под капом небеском, јер је сте-
пен неморала, различитих аршина и
других накарадности у српској поли-
тици досегао орканске висине. И у
том погледу отрцано је више споми-
њати идиотски пропорцијални си-
стем и још кретенскију одлуку
Уставног суда да власништво над
мандатом додели посланицима иза-
браним на одговорну функцију пре-
ко страначких листа.

У свему је дефинитивно најзани-
мљивије то што се након две и по го-
дине неприкосновене напредњачке
владавине неки појединац (или поје-
динка) усудио да напусти њихове
скуте, без обзира на то што је и у
„случају Бодрожић” готово сигурно
реч о ситноспоственичким интереси-
ма и приклањању, макар и климавој,
али ипак владајућој гарнитури.

Него, да ли ова „прва ласта” пред-
сказује почетак једне нове епохе?! О
томе је, још увек, сувише рано гово-
рити...

Ј. Ф.

Слабости јаких емоција
Завршен је штрајк полицајаца. Кажу и они, а и надлежни министар, да је постигнут компромис, односно да
су скоро сви захтеви побуњених прихваћени.

То је добар разлог за прекид штрајка, али постоји још бољи: Влади ће, прилике су такве, бити неопходни
униформисани асистенти за гушење свих осталих штрајкова! Овог пута, изгледа, неће бити довољни убаче-
ни штрајкбрехери за смиривање социјалних тензија насталих због одлуке највише извршне инстанце држа-
ве у вези са смањењем редовних месечних принадлежности.

Јер, поред непопустљивих адвоката, на прекид рада и за излазак на улице спремају се просветари, а све су
одлучнији да у том смеру крену и медицинари. Свака част донедавно најгласнијим малинарима, који желе по-
штено да раде и зарађују, не желимо да им умањимо вредност, али морамо приметити да се сада ради о инте-
лектуалцима, људима што нас заступају пред судовима, људинама што од наше деце стварају особе и мађио-
ничарима чији је посао да нас лече и да нам спасавају животе.

Упадљиво најтиши су пензионери, јер су по природи ствари – стари су и неорганизовани – осуђени на ми-
лост и немилост државе. Овог пута је пресуђена немилост, што је јасно свакоме ко није члан владајуће пар-
тије, па чак и добром делу власника тих књижица. Разлог очигледан: пензије нису социјална категорија, већ
право стечено на основу онога што су наше бабе, деде, мајке и очеви уплаћивали у државни пензиони фонд.
То право је гарантовано Уставом и једино што може да га поништи јесте банкрот Републике Србије, то јест
пут за југ, Грчку и Африку. У обиљу сервираних нам информација нисмо приметили да је објављено да је
наша држава банкротирала.

Гласно тихи су и запослени у јавно-комуналном сектору; колико због тога што им је јасно да је међу њи-
ма највише партијски „убачених елемената”, оних што добијају плате уместо да их зарађују, толико и зато
што новозапослени страначки пиони и добијају личне дохотке да би обављали послове некадашњих агена-
та ОЗНА. Истине, а не увлачења некоме или смањивања интензитета навода из овог текста ради, морамо ре-
ћи да ово није измислио СНС, него ДС.

Нисмо критизери, већ критичари: за решавање силних проблема довољна је људска искреност и стварна
политичка спремност Александра Вучића да изгуби следеће изборе. Оно што би свако ко је потпуно поштен,
на његовом месту, с натполовичном подршком грађана, морао да уради, јесте да не бежи од проблема, по-
пулизује, прича тешке бајке с хепиендом и, на концу (који нас чека), нуди расписивање општих избора, не-
го да одмах задужи Министарство државне управе и локалне самоуправе да створи тим од, наравно, већ за-
послених чиновника, чији би задатак био да испита колико је људи, откад су напредњаци дошли на власт,
само због поседовања књижице његове партије, без стварних потреба и квалификација, ангажовано у јавним
службама и комуналним предузећима. И да све такве – отпусти.

Не би тада било рупа у буџету, али ни (ех, ах, ох) подршке чланства...
Да се не правимо много грбави енд блесави: саучествујемо ми из „Панчевца”, као и увек, у болу суграђа-

на, али смо и лични – фирма на власти размишља да ли и нас треба да клепи за по десет одсто од плате ка-
ко би скупила кинту за заслужне чланове партије што не свраћају на радна места. Разлог: била већ прива-
тизација нашег листа 2008, када је држава намакла 360.000 евра, али је она раскинута, па смо, како гласи
формулација, сада под контролом Агенције за приватизацију, што ће рећи да смо државна својина. Чуј, мо-
лим те, држава је власник већинског пакета акција, па зато има право да нам захвата из новчаника. А мо-
гла би и да буде паметна, да нас остави на миру, и да тако има већи прилив од пореза и доприноса.

Факат да нам од, сада већ далеке, 1996. године на рачун ни филер како персонално, тако ни преко своје
испоставе локалне самоуправе, није уплатила, њу много не сврби; кога брига за факте. Питање је и што се
држава није бунила када смо недавно, самоиницијативно, знатно смањили своје плате јер из финансијског
обрта нисмо могли да их испоштујемо; могла је да каже да смо као запослени у најстаријем живом недељ-
нику на Балкану већ зарадили и да нам помогне. Ма, јок, нисмо то тражили јер нам помоћ, која тражи уз-
вратну услугу, није потребна, а држава нас се сама није сетила. Сада јесте.

И новинари би штрајковали, али онда четвртком не би било новина, самим тим ни прилива новца, а зако-
ни тржишта, коме начелно тежи Србија и на ком је „Панчевац” одавно, не познају слабости јаких емоција.

Извињавамо се, зато, суграђанима који су у штрајку. Нећемо им се придружити, нама та солуција није до-
звољена. Очито је, ваљда, да их подржавамо. Што се власти тиче, јасно нам је да смо се квалификовали за
„одстрел”: не хвалимо довољно Вучића, напротив. До свечаног чина претварања „Панчевца” у напредњачку
брошуру, у процесу праведне србијанске приватизације, стићи ћемо да допишемо још неколико текстова о,
рецимо, томе ко би требало да надрља од ликова из панчевачке испоставе пореске управе, чему служе нове
столице у старим градским јавним предузећима...

ПП..  СС..
Ботови из СНС-а, описани на сајту „Телепромптера”, закачите се на сајт „Панчевца”: www.pancevac-online.rs.
Потребна нам је већа посећеност, због нареченог тржишта.

ПП..  ПП..  СС..
Сврха овог текста није омаловажавање нити вређање било кога, али ни хумор и забава, већ искључиво под-
влачење чињеница зарад боље будућности Србије.

Ласте и 
коњокрадице

Догодило се и то: неко ко је био део
моћне групације окупљене око недо-
дирљивих напредњака, прешао је у
„озлоглашени” ривалски жути та-
бор!

Наиме, пре неколико дана, Нада
Бодрожић, посланица у покрајинској
Скупштини, која је у тај дом ушла
2012. године на листи СНС-а, при-
кључила се клубу владајућег ДС-а, уз
изговор да је то учинила револтира-
на неслагањем с владиним мерама
штедње које погађају најсирома-
шније грађане.

Будући да су се у последње време
такве ствари догађале искључиво у
супротном смеру, вест је несумњиво
интересантна. Међутим, ова голица-
ва прича добила је мали публицитет,
што и није тако неочекивано у већ
познатој медијској „ситуацији”. А и у
то мало писанија знатно већи про-
стор (ти и такви) медији оставили су
за реаговање „побегуљине” доскора-
шње странке – Нове Србије. Вељини
су тада осули тешку артиљерију на
шефа покрајинске владе и крстили
тај чин погрдним именима, као што
су „огољени потез очајника” и „очи-
гледан пример политичке корупци-
је”. Напослетку су и позвали држав-
не органе да истраже под којим
условима је посланица-неверница
прелетела у „жуто јато”.

Како се у случају Нове Србије, ја-
мачно, ради о изузетно принципи-

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Јесење шетње с присећањем на пролеће.

Тачно седамдесет година након дана у ком смо отерали фашисте

Снимио Богдан Петров
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• Ми имамо пуно ратног искуства. Није нам први пут да улудо ги-
немо!
• Авети прошлости су темељ наше духовности.
• Продаја муда за бубреге је најстарија позната трговина људ-
ским органима!
• Грех је не писати против сваке власти кад оне то просто завре-
ђују.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ. ЗБОГ ТОГА СУ МНОГИ ПОСТАЛИ МОЋНИЦИ ТЕК

КАДА СУ КУПИЛИ ДИПЛОМЕ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 9. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 



Кампања посвећена
јачању породице

Ове године Дечја недеља ши-
ром земље обележава се од 6.
до 11. октобра, под слоганом
„Свако дете срећног лица чува
једна породица”. Циљ кампа-
ње је јачање породице и под-
стицање климе за остварива-
ње права сваког детета да од-
раста у породичном окруже-
њу. Помоћница министра за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Бранка Га-
јић изјавила је овим поводом
да је једно од основних права
да се деци омогући одрастање
у биолошкој, а ако то није мо-
гуће, онда у усвојитељској,
старатељској или хранитељ-
ској породици и истакла да
министарство ради на томе да
се број усвојења повећа. Пред-
ставница службе заштитника
грађана Снежана Нешић из-
нела је алармантне податке
да је прошле године свако де-
сето дете у Србији било сиро-
машно и да је око 28 одсто де-
це користило услуге социјал-

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ У ПАНЧЕВУ

РАДИОНИЦЕ, ПРЕДСТАВЕ И ИЗЛОЖБЕ

Четвртак, 9. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Због несугласица између
организатора 16. Бијенала
уметности и Радише Стани-
шића, аутора за ту манифе-
стацију направљеног филма
„Триптих о материји и вре-
мену”, наведено остварење
је приказано у уторак, 7. ок-
тобра, у дворани Културног
центра. Додуше, прва про-
јекција била је приређена
једном, на дан отварања Би-
јенала, 17. септембра, у ста-
ром биоскопу „Војводина”.
Управо због наведених не-
сугласица и немогућности
да се изнађе најбоље могуће
решење (што је тема за се-
бе!), највише су оштећени
суграђани који су пропусти-
ли да погледају ово, без
претеривања, право мало
ремек-дело Радише Стани-
шића.

Као и његова ранија оства-
рења наменски рађена за Кул-
турни центар Панчева, „Трип-
тих” представља одличан екс-
периментални документарни
филм који гледаоца напросто
преплављује емоцијама.

Отвара га сцена извлачења
затурених уметнина – слика и
скулптура – из прашних де-
поа, а затварају сцене изград-
ње павиљона за последњи би-
јенале. Између та два пола, на
веома луцидан и духовит на-
чин, развија се историја Бије-
нала дуга 33 године. Управо
због тога овај филм траје 33
минута, а посвећен је Стани-
шићевом професору, редите-
љу Влатку Гилићу.

Нову пројекцију овог фил-
ма, ако је уопште буде, ника-
ко не треба пропустити.

Д. М.

ИСТОРИЈА БИЈЕНАЛА НА ФИЛМУ

Триптих о материји 
и времену

Низ пехова на трци у
главном граду Кине

На реду Шангај

Најбољи српски аутомобили-
ста Душан Борковић неће по
лепом памтити трку у Пекингу
у оквиру Светског првенства
туринг аутомобила. Члан
„НИС–Петрол и Кампос реј-
синг тима” није имао нимало
среће после летње паузе, јер су
га у кинеској престоници заде-
сили многи пехови. Прво, ква-
лификације које се обично
одржавају суботом по подне, у
Пекингу су биле у недељу ују-
тру. Друго, температура на
стази није била ни близу оној
од претходног дана, када је би-
ло знатно хладније, а поред
свега Борковићу је пукла гума

НАСТАВЉЕН СВЕТСКИ ШАМПИОНАТ ТУРИНГ АУТОМОБИЛА

Борковић лакше повређен у Пекингу

ПОРЕД ДОМА ВОЈСКЕ, 10. ОКТОБРА

Подржавање
различитости

Манифестација у којој ће
учествовати чланови удруже-
ња за помоћ ментално недо-
вољно развијеним особама из
Панчева и Јабуке биће одр-
жана на Светски дан ментал-
ног здравља, у петак, 10. ок-
тобра, од 12 сати, поред Дома
војске у Панчеву. Том прили-
ком ће бити одржана преда-
вања, радионице и музички
програм, а организатори ће
приредити и продајну изло-
жбу радова чланова удруже-

ња за помоћ МНРО. Плани-
рано је и откривање скулпту-
ре „Срце драгуља”, саткане
од радова чланова Друштва
за помоћ МНРО из Панчева,
насталих у радионицама ва-
јарке Иване Ракиџић Кру-
мес, која је и организатор
овог догађаја. Она позива све
људе добре воље на славље
посвећено деци и одраслим
људима који имају исте по-
требе као и ми, али их отежа-
но остварују. И. П.

Уз представу „Народни по-
сланик” Бранислава Нуши-
ћа, која ће бити изведена у
понедељак, 13. октобра, од
19.30, Културни центар
Панчева отвориће позори-
шну сезону 2014/2015.

У питању је нова поставка
Нушићеве комедије која го-
вори о изборима и политици
– дакле и о нашој свакодне-

вици. „Народни посланик”
је премијерно изведен 19.
маја 2014. на великој сцени
Народног позоришта у Бео-
граду, у години у којој се
обележава 150 година од ро-
ђења Бранислава Нушића.
Комад је режирао Саша Га-
брић, а улоге тумаче Борис
Комненић, Радмила Живко-
вић, Калина Ковачевић и
Нада Мацанковић (у алтер-
нацији), Миленко Павлов,
Олга Одановић, Бранислав
Томашевић, Анастасја Ман-
дић, Лепомир Ивковић, Ба-
не Видаковић и други.

Улазнице коштају 800 (од
14. реда навише), односно
1.000 динара. Д. М.

НОВА ПОЗОРИШНА СЕЗОНА У КЦП-у

Нушићев 
„Народни посланик”

ППРРООГГРРААММ  ДДЕЕЧЧЈЈЕЕ  ННЕЕДДЕЕЉЉЕЕ

ЧЧееттввррттаакк,,  99..  ооккттооббаарр
· Изложба дечјих радова ученика ОШ „Мирослав Антић”,
галерија Дома омладине
ППееттаакк,,  1100..  ооккттооббаарр
· 14 сати – позоришна представа „Џинко млин”, „Аполо”
ССууббооттаа,,  1111..  ооккттооббаарр
· 11 сати – традиционална дечја игра школице и такмичење,
Народни музеј Панчево
· 12 сати – позоришна представа „Ловац на бајке”, Културни
центар Панчева
· 15 сати – креативна радионица удружења „Препознај у се-
би”, у просторијама удружења
ННееддеељљаа,,  1122..  ооккттооббаарр
· пројекција филмова „Ин треш” направљених у филмској
радионици, „Аполо”
ППооннееддеељљаакк,,  1133..  ооккттооббаарр
· 17 сати – изложба дечјих радова из радионица одржаних са
ученицама ОШ „Јован Јовановић Змај”, хол Градске управе

мобилу. Борковић је, без мо-
гућности да га избегне, при
великој брзини налетео на
њега, након чега су оба воза-
ча ударила у зид и морала да
заврше трку.

Наш ас је из целог инци-
дента изашао лакше повре-
ђен, али га је прилично оште-
ћен аутомобил онемогућио да
стартује у другој трци.

– То је био веома разочара-
вајући викенд за мене. У ква-
лификацијама сам излетео
због пуцања гуме, а с обзи-
ром на то да је песак поред
стазе био доста дубок, отки-
нуо ми је цео предњи кар-
бонски део аутомобила. Мој
тим је успео да га среди до
почетка прве трке. Међутим,
већ у трећем кругу сам се су-
дарио с Минихом, коме је
пукла гума при брзини од
150 километара на сат. Ште-
та на аутомобилу је огромна
и питање је да ли ће бити до-
вољно времена да се до Шан-
гаја све поправи. Наравно,
велики проблем представља
и буџет, због којег су доведе-
ни у питање и наредна трка и
остатак сезоне. Ја се ипак на-
дам најбољем и дугујем ве-
лику захвалност свим фано-
вима, који ми пружају вели-
ку подршку – рекао је Дуца
после трке.

Сада је сва пажња тима
српског аса усмерена на то да
се „шевролет” припреми за
наредни тркачки викенд, у
Шангају, који је на програму
11. и 12. октобра.

После девет тркачких ви-
кенда у WTCC-у Душан Бор-
ковић има 17 бодова. А. Ж.

у трећем сектору стазе у првој
рунди квалификација, па је с
прилично много оштећења на
аутомобилу на циљ стигао као
шеснаести.

Прва трка је почела добро,
с обзиром на то да је Дуца ус-

пео да напредује за две пози-
ције. Ипак, у трећем кругу је
дошло до невероватног рас-
плета догађаја. Тада тринае-
стопласирани Рене Миних
нагло је закочио насред прав-
ца због пуцања гуме на ауто-

Лепа и сада већ традиционал-
на манифестација „Спортски
изазов”, у којој ће се наш град
надметати са Сомбором, биће
одржана у петак, 10. октобра,
на платоу испред Градске
управе Панчева, од 12 сати.

Организатори тог догађаја
су Олимпијски комитет Срби-
је, Фонд спорта и олимпизма
и компанија „Кока-Кола”. Ка-
питен Панчева биће олимпиј-
ска шампионка у теквонду
Милица Мандић, а капитен
Сомбора светски првак у рва-
њу Давор Штефанек.

Присутнима ће се обратити
чланови Олимпијског тима Ср-
бије и представници Града
Панчева. На платоу испред
Градске управе биће поставље-
на бина на којој ће се активни
такмичари, рекреативци, љуби-
тељи спорта и чланови разли-
читих спортских организација
надметати у разним вежбама
спретности, физичке издржљи-
вости и спортског знања, а с ко-
јима ће активно учествовати и
наши oлимпијци.

Овај догађај не треба пропу-
стити. А. Ж.

У ПЕТАК, 10. ОКТОБРА

Спортски изазов Панчева и Сомбора

не заштите, упозоривши да
деца имају већи ризик од си-
ромаштва него одрасли.

Имам право на...
У нашем граду Дечја недеља
се прославља низом активно-
сти. Обележавање је почело
приредбом и изложбом ли-
ковних радова деце из вртића
„Бубамара”, која је приређена
у понедељак, 6. октобра, у
Дечјем културном центру.
Према речима Сузане Попо-

вић, главног васпитача у „Бу-
бамари”, на приредби је уче-
ствовало шездесеторо деце из
три групе, забавишта и обда-
ништа. Они су рецитовали и
певали песме на тему другар-
ства, а празник су прославља-
ли током целе недеље.

– Ове седмице омогућили
смо деци да спроводе актив-
ности које сами одаберу. Нај-
више воле да цртају на сло-
бодну тему и да играју уз му-
зику. Током ове недеље разго-
варали смо с њима о дечјим
правима, а причали смо и о
појму породице – објаснила је
васпитачица.

Деца су одговарала на број-
на питања. Између осталог,
причала су и о правима која
немају, а желела би да имају.

– Волела бих да имам право
да возим трактор и кола, да
бијем маму и тату и да их те-
рам у ћошак. Волела бих и да
се заљубим, али ми тата не да
– рекла је Гага.

– Волела бих да имам право
да добијем пса за рођендан –
скромна је Тамара.

Семинар и округли сто
У оквиру обележавања Дечје
недеље, у Дому омладине је 6.
и 7. октобра одржан Семинар

о безбедности деце и младих у
омладинском раду. Према ре-
чима Ненада Малетина, ди-
ректора Дома омладине, тај
семинар је део пројекта који
су сачинили запослени из До-
ма омладине и представници
Центра за омладински рад, а
финансијски га је подржала
локална самоуправа. На са-
станцима су запослени и са-
радници били у прилици да се
упознају с врстама злоставља-
ња деце и младих. Задатак љу-
ди који раде с младима, како
је рекао Малетин, јесте да
препознају насиље на време и
да реагују. Након семинара
Дом омладине ће усвојити
Правилник о безбедности де-
це и младих у омладинском
раду, први документ ове врсте
у Србији. У Дому омладине се
од 6. до 11. октобра одржавају
и филмске радионице „Ин
треш”.

Поводом наставка активно-
сти на изради Стратегије бри-
ге о деци Града Панчева
2016–2020. године, у среду, 8.
октобра, у Градској управи је
одржан округли сто, а имено-
вани су и чланови тима за из-
раду Акционог плана за уре-
ђење стваралаштва и креира-
ње културних навика код де-
це. Покретачи иницијативе су
Бијенале уметничког дечјег
израза – Културни центар
Панчево и удружење грађана
„Refraction Team”, уз подршку
Завода за проучавање култур-
ног развитка и покрета „УРА
култура” из Београда, Секре-
таријата за јавне службе и со-
цијална питања и Канцелари-
је за младе Панчева.

Поводом Дечје недеље
истог дана у Барутани је одр-
жана презентација слободног
пењања, а малишани су могли
и бесплатно да се пењу на ве-
штачку стену.

И. Предић

Рецитације и песме на тему другарства

Наредне суботе, 18. окто-
бра, у 12 сати, у сали за са-
станке при Општој болни-
ци Панчево биће одржан
састанак Научног друштва
за историју здравствене
културе Војводине. Том
приликом ће бити приређе-
на три предавања. Др Дра-
гиша Ђорђевић говориће о
три века панчевачке меди-

цине, прим. др Зоран Не-
дић о развоју дерматовене-
рологије у нашем граду,
док ће др Владимир Сакач,
специјалиста интерне ме-
дицине, одржати предава-
ње о вишедеценијском на-
учном раду др Драгише
Ђорђевића. Догађај је отво-
рен за све заинтересоване
суграђане. И. П.

ПРЕДАВАЊА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

О историји здравства



иначе куму премијера
Александра Вучића, и
потрошеним кадровима
Млађана Динкића”. По-
менута одлука о којој
јавност уопште није
обавештена – сматрају –
још један је доказ да ни-
каквих реформи неће
бити.

„Очигледно се у тај-
ности припрема продаја
јавних предузећа, јер
смањење плата и пензи-
ја неће бити довољно да
би се платила паразит-
ска партијска машине-
рија Александра Вучића
са купљеним диплома-
ма и плагираним докто-
ратима, која живи на гр-
бачи свих грађана Срби-
је”, сматрају у Покрету.
Притом тврде да јавна
предузећа не треба про-
давати, већ из њих „тре-
ба избацити политичке
странке”, као и кадрове
свих других политичких
странака које су на вла-
сти у Републици, Покра-
јини и локалу, а потом
их „реструктурирати и
професионализовати”,
те извести на берзу, „ка-
ко би домаћи пензиони
и инвестициони фондо-
ви, али и грађани Србије

директно, имали могућност да
инвестирају свој новац и у не-
што друго осим штедње у бан-
кама”.

Ова организација је позва-
ла и да се подигне глас „про-
тив укидања критичке мисли
и слободе говора”, јер демо-
кратија не функционише без
слободе медија. „Данас све
телевизије у Србији припада-
ју једном човеку”, а „Алексан-
дар Вучић и његов кабинет
уређују све медије” и „медиј-
ски мрак је главни извор ње-
гове моћи”, подвлачи Покрет
„Доста је било – Саша Раду-
ловић”.

„Недавно је градоначелник
Панчева предложио, а Град-
ско веће прихватило предлог
да се Мајклу Девенпорту, ше-
фу европске делегације у Ср-
бији, додели титула почасног
грађанина Панчева. Зашто?
Остаје енигма. У образложењу
стоји да је дотични господин
својим залагањем и интересо-
вањем за проблеме у локалној
заједници помогао да Панче-
во добије средства из европ-
ских фондова. Колико је то
бољитка донело грађанима
Панчева? Рекли бисмо – ни-
мало! У опису радног места

шефа европске делегације већ
стоји да му је и то посао и да
за то добија плату. Да помаже
локалним срединама да ваља-
но конкуришу за средства.

’Двери’ и грађани који подр-
жавају наш покрет нису нима-
ло одушевљени оваквим начи-
ном улагивања страним туто-
рима. Просечног грађанина
Панчева нико неће убедити да
му је скочио квалитет живота
јер су најзад стамбено збрину-
ли део ромске популације у
насељу Шумице”, каже се у са-
општењу панчевачког повере-
ништва ове странке.

„Двери” тврде да не постоји
ниједан разлог да Девенпорт
добије ову почаст и изражава-
ју наду да ће се и наши одбор-
ници у овдашњој скупштини

„сложити да је предлог за по-
часног грађанина, у најмању
руку, неуместан и увредљив”.
Истовремено, Повереништво
подсећа на све претходне до-
гађаје и „утеривање демокра-
тије” за коју су заслужни Де-
венпортови претходници, а
што се на крају завршило бом-
бардовањем.

Скупштина Нове демократ-
ске странке, одржана у субо-
ту, 4. октобра, за првог
председника ове партије
изабрала је Бориса Тадића.
Према изјави Константина
Самофалова, портпарола
НДС-а, на изборе је изашло
71,74 одсто бирача НДС-а, а
Тадић је добио подршку чак
99,47 одсто чланова и при-
јатеља странке који су гла-
сали на 115 бирачких места.

Истовремено, обављено је
и изјашњавање о промени
имена странке, а 82,86 одсто
изашлих определило се да
се ова партија убудуће зове
Социјалдемократска стран-
ка (СДС). Изабрано је и пет
делегата из Панчева за нову
Скупштину која ће бити
одржана већ 26. октобра, а
на којој би ова партија ком-
плетирала руководство.

– Социјалдемократско
опредељење странке је било

нешто што је већ записано и у
нашем важећем статуту.
Променом имена се оно само
подвлачи и наглашава се за-
лагање за социјалну правду и
бригу за све оне који су у ста-
њу социјалне потребе. Наи-
ме, у овим тешким и кри-
зним околностима постоји
посебна одговорност и потре-
ба да бринемо о људима који
без помоћи друштвене зајед-
нице не могу да обезбеде нор-

малну егзистенцију. Терет ре-
форми мора да буде равно-
мерно распоређен да би гра-
ђани што лакше прегурали
ово тешко време – каже Ср-
ђан Миковић, председник
Иницијативног одбора СДС-а
за Панчево.

Овај одбор има десет љу-
ди, а према Миковићевим
речима, замах у његовом ра-
ду може се очекивати одмах
по одржавању поменуте
скупштине.

Пре неколико дана у јед-
ним дневним новинама
појавило се неколико огла-
са о аукцијској продаји
различитих непокретно-
сти. У понуди је било: шест
кућа, пет станова, три воћ-
њака, шест њива, два па-
шњака, једна ливада и три
парцеле на којима се нала-
зи шума. И све то на са-
свим различитим местима
у Србији.

Посебно је занимљива
чињеница да огласе није
дала некаква специјализо-
вана фирма за продају не-
кретнина, већ једна од на-
ших банака! А што је још
занимљивије, сваки па-
жљивији читалац огласних
страна у дневној штампи
могао је уочити да слич-
них понуда има толико да
се више не могу ни набро-
јати. И углавном су пону-
ђачи овдашње банке.

А откуд банкама куће,
станови, њиве, ливаде, шу-
ме и воћњаци? О пашња-
цима да и не говоримо.
Одгонетка је једноставна:
од хипотекарних кредита.
Онима који су подигли
кредит па нису у стању да
га врате, сад банка продаје
хипотеку, не би ли се нека-
ко намирила или бар ума-
њила штету.

Ова, у последње време
врло честа појава говори о
две ствари. Прво, да су се
грађани ове земље полако-
мили на банкарске рекла-
ме о томе како је једно-
ставно да „само уђеш, по-
купиш паре и изађеш”, те
олако задуживали, не во-
дећи рачуна о томе како ће
отплаћивати дугове. Али
то је само мањи део овог
проблема, јер је лако на-
род навести на трошење
незарађеног, подстичући
оне најниже инстинкте.

Много озбиљнији про-
блем је садржан у питању
како су банке уопште сме-
ле да улазе у тако ризичне
пласмане, да деле кредите
и шаком и капом, а уна-
пред су знале да ће већину
тешко наплатити или неће
никако. И ту долазимо до
суштине.

Још почетком ове годи-
не је објављено да трошко-
ви пропалих банака ко-
штају грађане Србије из-
међу 750 и 800 милиона
евра! Све је почело пропа-
дањем „Агробанке”, крајем
2011. године, да би у апри-
лу 2013. у стечај отишла и
Развојна банка Војводине,
а потом и Привредна бан-
ка Београд. Павле Петро-
вић, председник Фискал-
ног савета, још тада је упо-
зоравао да је кључна ствар
за оздрављење јавних фи-
нансија – уређење јавних
предузећа и државних ба-
нака. Уколико се то не
учини, рече човек, „не по-
стоје те уштеде које могу
да се направе на платама,
пензијама и повећању по-
реза које би могле да по-
крију нерационално по-
словање”.

Другим речима, држава
је својим (не)чињењем до-
зволила банкама овакву
врсту расипања и оне су ја-
ко добро знале да ће, уко-
лико пропадну, њихов ма-
њак бити надокнађен о
трошку свих нас. Све на-
водно како би се одржала
стабилност финансијског
система и привреде. Ко-
начно, неки су лепо ома-
стили брке кредитима које
никад неће вратити, а ду-
гове ће плаћати, ни криви
ни дужни, сви порески об-
везници.

И на крају и пензио-
нери.

ГЛЕДАЈУЋИ ПОПРЕКО

ПОЛИТИКА
Четвртак, 9. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Социјалдемократe
уместо новодемократа

Страну припремио

Зоран
Спремо

Порески подстицаји
за новозапослене
дискриминишу 
домаћу привреду

Јавна предузећа 
не треба продавати,
већ из њих 
избацити политичке
странке

Медијски мрак
је главни извор 
Вучићеве моћи

Покрет „Доста је било –
Саша Радуловић” почет-
ком овог месеца поднео је
Уставном суду иницијати-
ву за оцену уставности по-
реских подстицаја за ново-
запослене, са образложе-
њем да су они „у суштини
намењени искључиво стра-
ним инвеститорима и дис-
криминишу домаћу при-
вреду”.

„Противуставно је да
овај подстицај могу да ко-
ристе само незапослена ли-
ца која су формално реги-
стрована на бироу за неза-
послене дуже од шест ме-
сеци. Овим су дискрими-
нисани сви они који су тре-
нутно запослени на радним
местима која су испод њихо-
вог нивоа квалификације, ли-
ца која уопште нису пријавље-
на на бироу, као и они који су
на бироу краће од шест месе-
ци. Овакве врсте подстицаја у
различитим облицима смо
имали дуги низ година. Од ис-
плате 10.000 евра по радном
месту за стране инвеститоре
до ослобађања од плаћања по-
реза и доприноса за одређене
старосне категорије. Ниједна
од тих мера у прошлости није
дала никакве позитивне ре-
зултате по запосленост. Од
2008. године до данас смо из-

ИЗ САОПШТЕЊА ПОКРЕТА „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ”

ВЕРА У СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРЕ 
МИТСКИХ JЕ ДИМЕНЗИJА

губили преко 350.000 радних
места, а од тога преко 50.000
за време док је Александар Ву-
чић на власти”, каже се у саоп-
штењу Покрета.

Ова организација подвлачи
да Србија током последњих де-
сет година води промашену
економску политику „базирану
на субвенцијама и вечитој нади
у стране инвеститоре који ће
препородити Србију”. Та вера у
стране инвеститоре је „мит-
ских димензија”, а „пратећи то
лудило, Влада полако ствара
порески рај за стране корпора-
ције с нашом јефтином радном

снагом”. Домаћа привреда мо-
ра бити у фокусу наше економ-
ске политике, а њој је потребан
„неселективан подстицај у ви-
ду смањења пореза и доприно-
са” и једино тако, као и „увође-
њем прогресивног опорезива-
ња може доћи до смањења сиве
економије”.

Истовремено, овај покрет
захтева од Владе Србије да
хитно стави ван снаге „скан-
далозну одлуку” којом је по-
сао израде плана реформи
најважнијих државних преду-
зећа „поверила директору
Електромрежа Србије (ЕМС),

ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Увредљиво улагивање страним туторима

Највиши страначки орган Но-
ве странке представио је плат-
форму под називом „Нова мо-
билизација” на Четвртој ре-
довној конференцији, одржа-
ној у Нишу у суботу, 4. окто-
бра. Она садржи седам основ-
них принципа на основу којих
ће се градити политика те
партије. Панчевачку органи-
зацију је на том скупу пред-
стављало шест делегата.

„Напредњачка власт је у по-
следње две године развила
механизам којим се на основу
власти стиче све – богатство,

утицај и привилегије. Сваки
наш грађанин зна да је у по-
следњих десет година Србију
упропастило лоше, себично,
погрешно и пљачкашко упра-
вљање политичке
елите која је само о
себи водила рачу-
на”, рекао је том
приликом Зоран
Живковић, пред-
седник Нове стран-
ке, представљајући
први принцип –
принцип одговорности, по ко-
ме би се политика мерила

„искључиво резултатима, а
не празним причама и обећа-
њима”.

Остали принципи политике
ове партије су опоравак при-

вреде и сређива-
ње државе; сло-
бодно тржиште;
борба против
плагијата и лажи
сваке врсте; јака
полиција која
мора бити у слу-
жби грађана, а не

режима; култура и образовање
уместо „брутализације дру-

штва” и пуноправно чланство
Србије у Европској унији – ка-
же се у саопштењу панчевач-
ког повереништва.

„Смањењем плата кажњавају
се наставници и лекари, а не
дира се у страначке војске у
јавном сектору. Два милиона
људи живи на ивици беде. Нова
странка жели да мења овакво
стање и зато смо припремили
овај програм”, истакао је на
конференцији Владимир Па-
вићевић, заменик председни-
ка, оцењујући да је Србија да-
нас „гола, боса и понижена”.

НОВА СТРАНКА

Голи, боси и понижени

Како џабе 
омастити брке?



Стрелиште, као највеће насеље у
Панчеву, има своје проблеме, а нај-
већи од њих је, бар према оцени од-
борника из ове Месне заједнице, не-
достатак кишне канализације у јед-
ном броју улица.

Мирјана Димитријевић (mirjana.di-
mitrijevic@skupstina.pancevo.rs), од-
борница НСН-а, навела је да проблем
те врсте постоји у улицама Марина
Држића и Иве Андрића, али да ће он
делимично бити решен када Дирек-
ција за изградњу и уређење Панчева
наредне године буде реконструисала
Улицу 7. јула. Димитријевићева је до-
дала како је приликом изградње пар-
кинг-места у Вељка Влаховића, коју је
она иницирала, урађен и део кишне
канализације, па се ту више не наку-
пља атмосферска вода.

Ова одборница каже да зна да у
буџету нема довољно новца за вели-
ке инвестиције, али додаје како то не
значи да неки мањи проблеми не
могу бити решени. Један од њих је
изградња паркинга у улицама Вељка
Влаховића, Вељка Петровића и Ду-
шана Петровића Шанета, где сада
станарима паук односи аутомобиле,
јер су принуђени да возила оставља-
ју на зеленој површини.

Димитријевићева је најавила како
ће Месна заједница Стрелиште, у са-
радњи са „Зеленилом”, уредити дечје
игралиште у Вељка Влаховића и дода-
ла је како ће предложити да се зграда
садашњег колективног центра адап-
тира у дечји вртић када избеглице ко-
је тамо живе добију нове станове.

Ивица Јовчић (ivica.jovcic@skup-
stina.pancevo.rs), члан ДС-а, одбор-
ник је трећи пут заредом. Истиче да
је Стрелиште израсло у прави мали
град, али, нажалост, с недовољно из-
грађеном и запуштеном инфра-
структуром. Он је навео како су у

ХРОНИКА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Четвртак, 9. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 

5

Појавом индустријске револуције и ор-
ганизовањем радничке класе, капита-
лизам је обогаћен. Реч је о борби за пра-
ва запослених, коју одвајкада називамо
штрајком. Протести су у нашем окру-
жењу некада били ретка појава, али по-
следњих година не мимоилазe ни нас.
Остали су запамћени штрајкови у Ве-
ликој Британији, Француској и Грчкој,
где на улице изађе и више од милион
незадовољних, борећи се за своја права
или реагујући на неправду. У Србији се
сећамо неких других окупљања. Ипак,
може ли се у нашој сиромашној држави
очекивати да власт попусти?

ДОБРИВОЈЕ ЈОТИЋ, радник:
– Потпуно је регуларно да свако ко

мисли да му је неоправдано угрожена
егзистенција искаже своје незадо-
вољство. Ипак, ми треба да будемо
свесни колико је држава у којој жи-
вимо сиромашна и запитамо се да ли
је реално очекивати да се ниоткуда
појави нешто што нам треба. Верујем
да може да нам буде боље и да ћемо
се у скорије време покренути из ме-
ста, али и време треба да учини своје.

ДУШАН СТАНКОВИЋ, 
ватерполиста:

– Кад се окупи довољан број грађа-
на који штрајкују вођених истом иде-

јом и истином, онда је могуће да он
успе. Ипак, све је у вези са системом.
Уколико он функционише на прави
начин, мање ће и људи бити на ули-
цама. У супротном, штрајк је неми-
новност. Ми смо сиромашна земља, а
мислим да ће их у будућности бити
све више. С друге стране, треба разу-
мети и државу. Ако нема пара, ода-
кле да их да?

НЕМАЊА СТАНОЈЕВИЋ, 
средњошколац:

– Можда би на тај начин и могло
нешто да се промени, али и сами
знамо колико је људи потребно да се
окупи како би до тога дошло. Код
нас, бар ми се тако чини, систем бр-
зо реагује чим примети да се нешто
озбиљно дешава, па утиче да се то и
прекине. У сваком случају, тешко да
ће се на тај начин догодити неке
озбиљне промене.

ДУШКО ЂЕРИЋ, 
фудбалер:

– Не може на тај начин ништа да
се промени. Чини ми се да је највећи
проблем у вези с тим што синдикати,
то јест радници немају праве пред-
ставнике или бар не оне који заиста
могу да донесу промене. Исто тако,
може се поставити и питање колико

су синдикати у Србији уопште неза-
висни. Од тога треба почети, па ће се
можда нешто у будућности и проме-
нити.

ИВАН ГИГОВ, 
ужива у животу:

– Искрено мислим да се на тај на-
чин ништа не може променити.
Власт је јача од људи који протестују
и зна се како се то увек заврши.
Углавном се штрајкује јер нешто не
ваља у самом систему власти, зато
што је ту нешто затајило. Можда
штрајком може тек да се начне тема
да треба нешто мењати, али питање
је да ли је то довољно да људи буду
задовољни.

СТЕФАН ЛУГИЋ, 
радник:

– Свакако да треба реаговати ако је
нека неправда у питању. Углавном се
људи окупљају на протестима јер је
реч о недостатку новца. То је скоро
увек главни проблем. Но, морамо не-
како да разумемо и нашу државу.
Ако не постоји начин да се људима
испуне тражени услови, требало би
то и схватити. Сиромашни смо и ни-
је то тако лако променити. Остаје на-
да да ће нам ускоро бити боље.

Анкетирао С. Дамјанов

Н. СТАНОЈЕВИЋД. СТАНКОВИЋ Д. ЂЕРИЋ И. ГИГОВ С. ЛУГИЋ

НАША АНКЕТА

МОЖЕ ЛИ ШТРАЈК ДОНЕТИ ПРОМЕНЕ?

Све чешће на улици

Д. ЈОТИЋ

Јесам ли вас лепо упозорио да
пратите судбину „Утиска недеље”?

Е, сад: пратите пажљиво судби-
ну адвокатуре у Србији. Без „Ути-
ска недеље” – ако морамо – мо-
жемо, мада не волимо; без адво-
ката не можемо. Овим напредња-
цима на власти дупе је зинуло на
све: од медија до правосуђа, а и
шире. Међутим, у овом случају са
адвокатима они не знају на шта и
на кога су у својој ароганцији
ударили.

Сви се слажемо око тога који је
занат најстарији на свету; око ча-
сног положаја другог најстаријег
заната споре се шпијуни и нови-
нари, без исхода; трећи најстарији
занат су адвокати. Адвокатура је
старија и од Свете матере цркве, и
то пар хиљада година најмање;
реч је, дакле, о озбиљном дућану с
којим се није шалити. То ови на-
ши паметњаковићи не схватају, па
су се залетели да израде адвокате,
све не би ли нахранили своја стра-
начка гладна уста јавнобележнич-
ким дебелим хонорарима. Чак се
ни комунисти нису усудили – кад
су имали апсолутну власт, молим
да приметите – на овакав удар на
адвокатуру.

Наведена аргументација ми-
зерна је, чак лажљива: један висо-
ки функционер из Министарства
правде чак је устврдио да су адво-
кати „већином кривичари”, па да
их ове измене не погађају. Исти-
на је другачија: већина адвоката,
од почетка адвокатуре до данас,
бави се парницама; адвокати су
већином цивилисти, а кривичари
су мањина, мада се више виде у
јавности.

Да се одмах разумемо: јавни бе-
лежници су неопходна и корисна
институција („мој је дика нота-
рош”), као што знамо из старих
времена и као што илуструју при-
мери из Европе. У Хрватској, чак и
на Косову, они раде свој посао и
не узимају адвокатима из тањира
– као код нас. Да је тај позив уре-
ђен одмах како треба; да је држа-
ва изабрала свих триста и нешто
бележника пре активирања те слу-
жбе; да није задрла у права грађа-
на да бирају код кога ће склапати
и оверавати уговоре и остало; да
није доделила уносан монопол са
дебелим тарифама бележницима
– све би било у реду.

Наравно да и међу адвокатима
има којекаквих, као и у сваком по-
зиву. Нису тек тако адвокати по-
стали једна од најомрзнутијих
професија још од средњег века, за-
једно с млинарима. Још је мештар
Франсоа Рабле користио за по-
хлепне људе поређење „зинуо као
адвокатска торба”. Али шта бисмо
без адвоката, таквих какви су? Не-
ко треба да се успротиви безакоњу;
неко треба да вам помогне да вас
не израде мунђароши; неко треба
да ваше послове изведе до краја у
складу са законом; неко, коначно,
треба да вас одбрани или заступа
на суду, као странку у поступку.
Сами не можете, све и да сте прав-
ник с правосудним испитом: прав-
ник који себе заступа на суду има
будалу за клијента, као што види-
мо из тужних случајева Слобе Ми-
лошевића и Воје Шешеља.

Адвокати би морали да издрже у
свом штрајку, иначе – нема нам
спаса.

Адвокати

ПРЕДСТАВЉАМО ОДБОРНИКЕ: СТРЕЛИШТЕ

„ВЕНЕЦИЈА” КРАЈ ТАМИША

Пише: Милош Васић

претходном мандату завршени то-
плификација и гасификација насе-
ља, изграђено је 200 паркинг-места
и асфалтирана су два просека у Ули-
ци Стевана Сремца. 

Јовчић каже да је највећи проблем
изградња кишне канализације, за
шта треба наћи 110 милиона динара,
те дечјег вртића за малишане из на-
сеља и реконструкција улица Михај-
ла Петровића Аласа, Душана Петро-
вића Шанета, Јоакима Вујића и Сте-
вана Сремца.

– Због величине Стрелишта и ста-
ња у коме се оно налази, изостајање
улагања у инфраструктуру у наред-
ним годинама само ће погоршати
ионако лоше стање овог насеља, па
се надам да се више неће дешавати
да у буџету нема пара за ове потребе
– закључио је Јовчић.

Драган Станојковић (dragan.sta-
nojkovic@skupstina.pancevo.rs) је
одборник Јединствене Србије. Он
наводи да је на седницама Скупшти-
не МЗ Стрелиште било речи о потре-
би налажења неког решења да се до
изградње канализације код амбулан-
те, поште и основне школе не ства-

рају „језера” након киша због којих
није могуће прићи овим зградама.
Додао је да су већници за образова-
ње и финансије Миодраг Радојковић
и Предраг Живковић позвани у насе-
ље ради договора о томе шта је могу-
ће наредне године учинити за реше-
ње ових проблема.

Станојковић додаје да ће тада бити
речи и о идеји да се поткровље ОШ
„Мика Антић” претвори у учионице
како би се ђацима и наставницима
обезбедили нормални услови рада.

Додао је да му делује невероватно
то што испред зграда у Улици Боре
Станковића крај пруге већ 57 година
нема уличног осветљења. Станојко-
вић је скренуо пажњу и на то што ни-
ко не брине о канделабрима на мости-
ћу и стази који повезују Стрелиште и
спортску халу. Каже да је једна од две
светиљке поправљена на његово инси-
стирање и додаје како од одборника
владајуће већине очекује да се више
заузму за решавање питања канализа-
ције и уличне расвете у насељу.

Станојковић је открио да ће по-
кренути иницијативу да улични про-
давци који крај пијаце продају цвеће
и друге ситнице не буду више на ме-
ти комуналне полиције, јер то раде
из нужде, да би преживели или пла-
тили рачуне. 

Д. Вукашиновић

Градска управа Панчева позвала је
суграђане, предузећа и организације
да предложе кандидате за овогоди-
шњу Новембарску награду, која ће
бити додељена 8. новембра поводом
Дана града. То признање може доби-
ти појединац или правно лице с те-
риторије Панчева за највиша достиг-
нућа у областима уметности, науке,
архитектуре и урбанизма, образова-
ња, новинарства, спорта, привреде,
те социјалног и хуманитарног рада.

Предлози се могу доставити пи-
сарници Градског услужног центра
најкасније до 15. октобра. Пријаве

морају садржати генералије канди-
дата и детаљно образложење разлога
због којих је предложен за лауреата
највише градске награде. Уз њих не
треба сакупљати потписе подршке,
јер они неће имати утицај на конач-
ну одлуку комисије која ће разма-
трати предлоге.

На званичној интернет-страници
Града www.pancevo.rs и на сајту на-
шег листа www.pancevac-online.rs
можете наћи више података о крите-
ријумима за доделу најзначајнијег
градског признања.

Д. В.

ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Припреме при крају

КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ

Кандидујте заслужне

Припреме за изборе нових састава
националних савета националних
мањина који ће бити одржани 26. ок-
тобра увелико теку, а неки послови
ће бити окончани до краја ове неде-
ље. Тако ће бирачки спискови оних
мањина које ће непосредно бирати
своје представнике бити закључени у
петак, 10. октобра, у поноћ, када ће
бити окончан и рок за пријављивање
изборних листа.

Мањински народи у Србији ће на
два начина бирати своје националне
савете – директно и путем електор-
ских скупштина. Оне мањине чијих
се најмање 40 одсто припадника
уписало у бирачки списак моћи ће
на непосредни тајним изборима да
дају свој глас некој од листа, док ће
остали изабрати националне савете
на посредан начин.

Данијела Ердељан Милошевић,
секретарка Секретаријата за општу
управу Панчева, изјавила је да ће у
нашем граду право гласа на директ-
ним мањинским изборима имати
око 5.000 грађана. Међу њима је нај-
више Мађара, Словака, Румуна и Ро-
ма. Електорске изборе ће имати ма-
кедонска национална мањина, чији
припадници из неког разлога ни овог
пута нису били заинтересовани да се

у већем броју упишу у посебан би-
рачки списак, па ће састав свог на-
ционалног савета изабрати на скуп-
штини електора која ће бити одржа-
на у Палати Србија 26. октобра.

Републичка изборна комисија
формираће посебна радна тела за
спровођење ових избора у локалним
самоуправама. На територији Панче-
ва ће бити девет бирачких места, и то
по једно у Иванову, Банатском Бре-
стовцу, Омољици (где ће гласати и
бирачи из Старчева), Долову, Банат-
ском Новом Селу и Јабуци (где ће се
изјашњавати и гласачи из Глогоња).

У самом граду су одређена три би-
рачка места: Месна заједница Тесла,
где ће гласати грађани из тог насеља,
као и са Стрелишта и Мисе, затим
Месна заједница Центар, у којој ће
поред становника тог дела Панчева
своје изборно право моћи да остваре
и грађани с Котежа, из Горњег града
и Качарева, и Месна заједница Вој-
ловица, где је и највише уписаних
бирача.

Изборна места ће 26. октобра бити
отворена од 7 до 20 сати. Свака на-
ционална мањина има свој бирачки
списак и гласачке листиће посебне
боје.

Д. В.

М. Димитријевић И. Јовичић Д. Станојковић



немају никакву имовину реги-
стровану на своје име.

Посебан проблем предста-
вља то што су посао који је до-
сад радило стотинак адвоката
у Панчеву преузела свега че-
тири нотара. Због тога се ства-
рају огромне гужве, па нам је
један од саговорника навео
пример жене које није могла
да прода своју некретнину ка-
ко би дошла до новца за неке
хитне потребе. Иако је имала
купца, нотар јој је заказао
прављење уговора за фебруар
наредне године, чиме је она

стоја у бележничким канце-
ларијама. Када се има у виду
да се у том послу окреће вели-
ки новац, не може се искљу-
чити ни страх да ће у настоја-
њу да својим клијентима
обезбеде што бржу продају
имовине, а себи зараду, не-
ким агенцијама за промет не-
кретнинама пасти на памет
да корумпирају нотаре.

Адвокати скрећу пажњу на
то да је посебна прича начин
избора јавних бележника. Он
се састоји од писменог и
усменог испита, те оцене „оп-

ускраћена за основно грађан-
ско право да слободно распо-
лаже својом имовином и
спречена је да реши неке жи-
вотне проблеме. Тржиште не-
кретнина, које је погођено
економском кризом, доживе-
ће нови удар због насталог за-

штег утиска” о кандидату. Ову
оцену, која неодољиво подсе-
ћа на некадашњу морално-по-
литичку подобност, даје ко-
мисија Министарства правде.
Када се зна како ствари већ
деценијама функционишу у
Србији и нашем правосуђу,

Четвртак, 9. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Сада та врста заштите не по-
стоји, о чему говори приме-
рак уговора сачињеног у јед-
ној нотарској канцеларији у
нашем граду, где дословно
пише да „странке изјављују
како у потпуности прихватају
и одговарају за тачност доста-
вљене документације, без оба-
везе јавног бележника да лич-
но проверава достављене при-
логе, и тиме ослобађају јавног
бележника одговорности”!

Наши извори скрећу пажњу
на то да се на овај начин поно-
во отварају врата за могуће
преваре. Они додају како је
нонсенс то што је спорни за-
кон обавезао нотаре да гаран-
тују сигурност клијентима га-
ранцијом до 80.000 евра, без
обзира на то што могу склапа-
ти уговоре на неограничене су-
ме, па тиме причинити огром-
не штете клијентима. Адвока-
ти додају и то да цитирани уго-
вор показује како поједини
јавни бележници избегавају да
дају и ту законску гаранцију.
Саговорници „Панчевца” до-
дају да потенцијално оштеће-
ни грађани не могу наплатити
од нотара насталу штету ни у
судском поступку, јер поједи-
ни јавни бележници у Панчеву

Без утврђивања
узрока кашњења
укњижбе имовине
неће бити помака

Проблем и то што 
реституција, 
легализација 
и етажирање 
нису завршени

Законски рок да се градови и
општине у Србији упишу као
власници објеката и земљишта
којима располажу био је поне-
дељак, 6. октобар. Како највећи
део овог изузетно важног посла
није обављен, Скупштина Ср-
бије је у петак, 3. октобра, на
предлог Владе, усвојила изме-
не Закона о јавној својини и тај
рок продужила за још две годи-
не. Опозициони посланици су
ставили неке примедбе на овај
поступак и доставили неколико
амандмана, који по обичају ни-
су усвојени. Ауторка неких од
амандмана била је Весна Мар-
тиновић, посланик Демократ-
ске странке. Њена основна
примедба упућена министарки
за државну управу и локалну
самоуправу Кори Удовички ти-
цала се чињенице да се рок
продужава без утврђивања раз-
лога због којих имовина локал-
них самоуправа није уписана у
претходне три године.

– Прошли законодавац је
сматрао да су три године до-
вољан период да се утврди
шта од непокретности припа-
да Републици, шта Покраји-
ни, а шта локалним самоу-
правама, као и да се та имови-
на евидентира како би њени
власници могли да је користе.
Када смо питали због чега све
то није досад учињено, нисмо
добили договор, већ обећање
министарке да ће то накнадно
утврдити. Ја мислим да је то
неозбиљно и да је разлог ком-
пликована процедура, као и
то што је Републичка дирек-
ција за имовину затрпана зах-
тевима општина и градова на

тешко је отети се утиску да
ово „слободно судијско увере-
ње” служи да би у јавне беле-
жнике били произведени пар-
тијски иолe подобни људи.

Саговорници „Панчевца” у
прилог овом утиску навели су
пример једног овдашњег ду-
гогодишњег судије који је
имао највише оцене на струч-
ном делу испита, али је за оп-
шти утисак добио нула поена
и није изабран. Занимљиво је
да у комисији која је донела
такву одлуку седи један други
бивши судија из нашега гра-
да, за кога кажу како својевре-
мено није реизабран на ту ду-
жност због врло слабих резул-
тата рада.

Адвокати су одлучни у томе
да истерају правду и натерају
државу да устукне и промени
Закон о јавном бележништву.
Они истичу да немају ништа
против тога да нотари овера-
вају уговоре, али не и да им се
даје монопол на састављање
ових документа, чиме се
правним заступницима оду-
зима уставно право да се баве
својим послом. Они су свесни
да борба коју су започели не-
ће бити лака, јер држава не
показује намеру да озбиљно
преговара. Напротив. Најаве
измена неких других закона
само показују намеру власти
да ову слободну професију
претвори у армију диригова-
них државних чиновника, а
грађане, можда, лиши права
на праведно суђење.

ПРОДУЖЕН РОК ЗА УПИС ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

ЈОШ ДВЕ ГОДИНЕ ЧЕКАЊА

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

није успела да утврди и от-
клони проблем, као и да, за-
хваљујући нашем обичају да
одлажемо све послове, ни до-
датни рок неће бити довољан.
Она је напоменула да су гра-
доначелници пред немогућим
задатком привлачења инве-
ститора, јер не знају шта уоп-
ште могу да им понуде.

– То је као када бисте очеки-
вали неко наследство, а не зна-
те ни када ни колико ћете доби-
ти, нити знате његову цену, а
преговарате о продаји те имо-
вине. Или замислите јавна
предузећа која треба да инве-
стирају у нешто, па се на крају
испостави да власник није град,
него Република и да је тај бу-
џетски новац ненаменски тро-
шен – рекла је Мартиновићева.

које не може да одговори. Из
искуства знам да је све што
упутите на ту адресу, као да
сте бацили у бунар и док до-
ђете на ред за одговор, смени-
ће се генерације Панчеваца –
изјавила је Мартиновићева.

Наша саговорница је рекла
да ова влада није крива за на-
стали хаос, али је оценила да
за две године постојања она

Олга Шарац, заменица ди-
ректора Агенције за имовину
Панчева, потврдила је да је за-
стој настао у Дирекцији за
имовину Србије. Она је обја-
снила да је Панчево на ту адре-
су послало више од 1.000 зах-
тева за добијање потврде за
упис својине, а успело је да
укњижи само школе и још неке
сличне објекте јавне намене.

локала у зградама које треба
вратити старим власницима,
али и онај у коме постоје за-
мршени имовински односи,
јер је земљиште у власништву
Града, зграда је републичка, а
станови у њој приватни. У
том случају власници станова
треба да постану и власници
земљишта на коме су они из-
грађени. Саговорница „Пан-

– Не могу да проценим да
ли ће две године додатног ро-
ка бити довољне за упис своји-
не локалних самоуправа, јер
не знам у којој мери је Дирек-
ција „загушена” захтевима из
читаве републике. Само Пан-
чево чека на потврде за више
од 1.000 предмета. Све што
смо досад добили, врло брзо
смо укњижили у катастар –
изјавила је Олга Шарац.

Она је напоменула како
процес уписа градске својине
такође успоравају поступци
реституције и легализације и
прецизирала да до окончања
процеса враћања одузете
имовине Град неће са сигур-
ношћу знати којим све непо-
кретностима располаже. Она
је навела пример станова и

чевца” је навела и пример да
се различити приватни објек-
ти изграђени на градском
грађевинском земљишту воде
као својина Града и објаснила
како ће тек након окончања
поступка легализације Пан-
чево знати коликом површи-
ном оваквог земљишта заиста
располаже.

Све ово наводи на закључак
да неусаглашеност различи-
тих закона и пословична спо-
рост с којом се они у Србији
примењују лако могу довести
до новог продужења рока за
упис својине, што ће у одређе-
ној мери омести локалну са-
моуправу да њоме располаже
на сврсисходан начин и тако
реализује неке развојне пла-
нове.

Приколице се 
преврћу на 
расквашеним 
узбрдицама

Удружење пољопривредника
из Долова „Панчевачки ра-
тари” послало је у понеде-
љак, 6. октобра, Секретари-
јату за пољопривреду и ру-
рални развој Панчева пети-
цију са захтевом да се уреди
стотинак метара атарског
пута на потезу Ливадице –
девета дуж, где се налази
брег Велики сурдук.

У писму упућеном Зорану
Грби, надлежном градском
секретару, Доловци су наве-
ли да је тај део атарског пута
нарочито опасан по вла-
жном времену, јер се ту на-
лази оштра узвишица на ко-
јој је пут нагнут на једну
страну и врло клизав. „Пан-
чевачки ратари” су упозори-
ли надлежне да због честих
киша и описаних услова на
делу тог атарског пута неће
моћи безбедно да обаве јесе-

њу жетву, те су затражили да
се у наредних десетак дана
тај део некатегорисаног пута
у доловачком атару уреди.

То удружење је додало ка-
ко се на брежуљцима преко
којих прелазе атарски путеви
у том селу дешавају инци-
денти и навело да је пре ме-
сец дана у једној таквој не-
срећи приликом превртања
тракторске приколице једна
особа погинула, а седморо их
је задобило лакше повреде.

У петицији коју је потпи-
сало око 200 ратара из Доло-
ва подсећа се да се од закупа
пољопривредног земљишта у
атару њиховог села годишње
наплати од 30 до 70 милиона
динара. Они су због тога за-
тражили да се селу које има
највише пољопривредног зе-
мљишта тај новац врати у
одговарајућем обиму за
опремање атара.

Доловци су напоменули да
ће уколико се градска власт
оглуши о њихове захтеве, бити
принуђени да се обрате Мини-
старству пољопривреде.

ПЕТИЦИЈА ДОЛОВАЧКИХ РАТАРА

За уређење атарског
пута

Разграничење својине није ни на видику

Пред одборнике 
иду најважнији
стратешки документ
Панчева и одлука 
о појефтињењу 
теретане на Миси

Градско веће је на седници
одржаној у уторак, 7. окто-
бра, донело закључак о усва-
јању Стратегије развоја Пан-
чева од 2014. до 2020. Изра-
да тог документа трајала је
годину дана, с циљем да он
буде прилагођен неким но-
вонасталим економским и
другим околностима, те да
створи основе за одржив
развој града у различитим
областима. Претходних ме-
сеци је велики број стручња-
ка, предузећа, удружења
грађана и појединаца уче-
ствовао у јавним расправама
и доставио предлоге за из-
мену неких делова стратеги-
је, а њена коначна верзија
требало би да се пред одбор-

ницима Скупштине Панчева
појави на првој наредној
седници.

Већници су одобрили од-
луку ЈКП-а „Младост” да
снизи цене коришћења тере-
тане у Спортском центру на
Миси за 30 одсто. Милан
Станишић, директор тог
предузећа, рекао је да ће му-
шкарце убудуће вежбање ме-
сечно коштати 1.800 динара,
а жене 1.600 динара. Сада-
шње цене су 2.600, односно
2.400 динара. Станишић је
објаснио да ће спортски клу-
бови убудуће користити нову
теретану у хали на Стрели-
шту, па ће у ону на Спорт-
ском центру „Младост” мо-
ћи да долази већи број гра-
ђана.

Он је додао да појефтиње-
њем ове услуге комунално
предузеће на чијем је челу
жели да буде конкурентније
на тржишту и привуче што
већи број корисника у тере-
тану.

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Усвојена стратегија
развоја

ТЕМА НЕДЕЉЕ: ЗАКОН О ЈАВНОМ БЕЛЕЖНИШТВУ ИЗ ДРУГОГ УГЛА

Држава оштетила себе, грађане и адвокатуру

Генетички модификовани ор-
ганизми (ГМО) настају меша-
њем гена животиња и биљака,
а с њиховим увођењем код нас
би „била уништена наша ау-
тохтона семена, која извозимо
и по којима смо познати у све-
ту и велики број наших људи
би остао без посла” – упозора-
ва Савет за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство пан-
чевачког Покрета социјалиста.

Та странка упозорава да је
„ГМО велика претња нашој
цивилизацији и опстанку би-
олошких врста на планети”,
те да „индустријски добијено
млеко, месо и риба често по-
тичу од животиња храњених
ГМО кукурузом, луцерком
или сојом”.

„Да све буде још горе, гене-
тички модификована храна
није означена као таква, што
отежава наш напор да је из-
бегнемо. Захтев за етикетира-
ње таквих намирница је пора-
жен уз помоћ увозних џинов-
ских произвођача хране. Иа-

ко ГМО производи нису обе-
лежени, постоји трик који мо-
же да нам помогне да препо-
знамо ГМО воће и поврће.
Потражимо број на налепни-
ци производа који се зове
ПЛУ (Product Lookup Num-
ber). Ако је ПЛУ четвороци-
френи број који почиње са 3
или 4, то значи да производ
није ГМО, али је настао на
фарми која користи хемика-
лије и пестициде. Уколико
број на налепници има пет
цифара које почињу са 9, то
значи да је производ орган-
ски, узгојен без хемикалија,
пестицида, односно генетске
модификације. Али произво-
ди означени петоцифреним
бројем који почиње са 8 су
ГМО усеви”, каже се у саоп-
штењу Покрета социјалиста.

Они саветују да се „држимо
наших органских, свежих на-
мирница или оних које се гаје
локално”, како бисмо „зауста-
вили ово зло, које покушава да
се увуче и код нас”.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Како препознати 
ГМО производе?
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средине, погони нафтног ги-
ганта се уводе у припремну
фазу (проверавају се произ-
водни системи – оптерећују се
притиском вентили и цевке,
спојеви, прикључци итд.) како
би се уочили евентуални про-
пусти пред коначан старт. Ка-
ко је он рекао за наш лист,
требало би да ускоро, након
обављеног ремонта, читав ра-
финеријски комплекс поново
уђе у редован рад.

Надлежни у панчевачкој
рафинерији доставили су ин-
спекцији динамику и термине
спровођења предстартних ак-
тивности, како је и прописано
законом, а заузврат су покра-
јински службеници задужени
за екологију упозорили ди-
ректоре да морају водити ра-
чуна о метеоролошким усло-
вима. Међутим, процењује се

да управљачке структуре ра-
финеријског гиганта неће би-
ти у могућности да поведу ра-
чуна о томе како дува ветар
или да ли је ваздушни прити-
сак висок или не у ситуацији
када се читав систем произ-
водње припрема или доводи у
прописан рад, јер свака обу-
става или одлагање могу про-
узроковати још веће еколошке
последице.

Октобар и новембар
Исти случај је и у „Азотари”. И
тамо је ремонт погона завр-
шен. Тренутно се спроводе
предстартне активности и
ускоро ће бити поново покре-
нута производња ђубрива. Је-
дино није извесно када ће у
„Петрохемији” производни
блокови почети да раде. Не-
званично смо сазнали да је
потписан уговор с НИС-ом о

Традиција 
запошљавања 
младих и пример 
добре праксе

Нафтна индустрија Србије и
Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова потписали
су у уторак, 7. октобра, у Но-
вом Саду, споразум о реализа-
цији пројекта „НИС шанса
2014/2015”. Тим документом
су утврђена међусобна права и
обавезе приликом запошљава-
ња дипломираних студената и
бивших средњошколаца у по-
гонима и радним јединицама
руско-српског нафтног гиган-
та, младих људи без претход-
ног радног искуства, који има-
ју могућност да направе прве
пословне кораке. Предност
при запошљавању имаће кан-
дидати с просеком оцена из-
над 8,5 оствареним током сту-
дирања. Бивши средњошкол-
ци образовних профила ма-
шински техничар, машинбра-
вар, бравар, електрозаваривач,
тесар, заваривач, металостру-

гар, ауто-механичар, хемијски
техничар и електричар добиће
прилику да раде у Зрењанину,
Суботици, Кикинди, Турији и
Трешњевцу. Предност ће има-
ти кандидати с бољим резул-
татима у току школовања.

Предвиђено је заједничко
финансирање и запошљавање
84 млада стручњака који се
налазе на евиденцији Нацио-
налне службе за запошљавање
на територији АПВ. НИС ће
финансирати програм с гото-
во 22 милиона динара, одно-
сно 50 одсто, а исто толико ће
издвојити Покрајински секре-
таријат за привреду, запошља-
вање и равноправност полова.
Споразум су потписали Ан-
дреј Шибанов, заменик гене-

ралног директора НИС-а, и
Мирослав Васин, покрајински
секретар за привреду, запо-
шљавање и равноправност по-
лова.

– На овај начин академци и
бивши средњошколци добија-
ју прилику да одмах по завр-
шетку школовања почну да
раде и наставе своје стручно
усавршавање кроз праксу у
једној од најуспешнијих ком-
панија у Србији. С друге стра-
не, НИС добија младе и обра-
зоване људе, од којих ствара
стручњаке неопходне за успе-
шно пословање сваке компа-
није – изјавио је за наш лист
Андреј Шибанов.

Према речима Мирослава
Васина, Покрајинска влада и

Секретаријат за привреду и
ове године се труде свим сила-
ма да поспеше запошљавање
младих људи с високом школ-
ском спремом.

Најбољима ће бити дата мо-
гућност да се учењем и стица-
њем првих професионалних
искустава издвоје и наметну
као будући радници ове ком-
паније. Како тврди менаџмент,
НИС ће то приметити и награ-
дити. Новозапослени приправ-
ници биће пажљиво одабрани.
Анализа резултата школовања
и постигнућа на организова-
ном тестирању, као и утисци
руководилаца и будућих мен-
тора о кандидатима, основна
су мерила на основу којих ће
чланови комисије одлучивати
о кандидатима.

Програми који афирмишу
запошљавање младих тради-
ција су и пример добре праксе
коју менаџмент НИС-а реали-
зује већ пет година. „НИС
шанса” је први пут организо-
вана 2010. године, под нази-
вом „Прва шанса”. Две године
касније то је прерасло у про-
грам који се спроводи под
окриљем НИС-а, у сарадњи са
Аутономном Покрајином Вој-
водином и локалним самоу-
правама. Захваљујући „НИС
шанси” више од 670 младих
постало је део тима Нафтне
индустрије Србије.

Институт за безбедност и
сигурност на раду из Новог
Сада започео је мерење ни-
воа буке у Панчеву у неде-
љу, 5. октобра. Овом прили-
ком Секретаријат за зашти-
ту животне средине моли
суграђане да омогуће струч-
њацима тог института да
поставе уређаје у стамбе-
ним јединицама како би ова
кампања дала што преци-

зније податке о загађењу
Панчева буком. Према ре-
чима надлежних у секрета-
ријату, апарати ће бити по-
стављени на 24 сата или не-
колико дана. Како кажу,
мониторинг буке се обавља
с циљем заштите од буке
свих грађана Панчева, па би
стога било у општем инте-
ресу да Панчевци сарађују и
покажу разумевање.

Трочасовни пик 
укупних
угљоводоника

Загађење 
проузроковано 
припремним 
радовима 
за старт Рафинерије

Еколошка судбина
града у рукама 
непредвидивих сила

Прошлог четвртка грађане је
узнемирио непријатан мирис
у касним вечерњим сатима.
Већ након поноћи и у раним
јутарњим часовима градски
мониторинг систем забеле-
жио је трочасовни пик укуп-
них угљоводоника (око 900
микрограма по метру куб-
ном). Према речима покра-
јинског инспектора Шимона
Банчова, загађење је проузро-
ковано припремним радови-
ма за старт Рафинерије. По-
ред тога, временске прилике
су погодовале да се опасне
материје надвију над градом.

На сву срећу, опасан облак
се убрзо распршио. Треба ис-
таћи да већи број анализато-
ра тог дана није био у функ-
цији, а резултати Завода за
јавно здравље били су до-
ступни јавности тек у поне-
дељак. Вишедеценијско ис-
куство живота у Панчеву го-
вори да је сасвим нормално –
и Панчевци су већ навикли
на ове „мале” еколошке ак-
циденте – да заустављање
постројења или њихов по-
новни старт узрокују емито-
вања опасних и загађујућих
материја. 

Динамика и термини
По свој прилици, након ово-
годишњег ремонта фабрике у
тзв. јужној зони ће и ове јесе-
ни, као и раније, загорчати
живот грађанима. Увелико се
приводе крају радови и при-
преме у Рафинерији и „Азота-
ри” за старт процеса произ-
водње. Према речима Шимо-
на Банчова, покрајинског ин-
спектора за заштиту животне
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Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЈУЖНА ЗОНА СПРЕМНА ЗА СТАРТ

ЗАШТО БАШ У ЈЕСЕН?

СПОРТСКО ПЕЊАЊE

„Соколићи” на постољу
На вештачкој стени у Зему-
ну прошле недеље је одржа-
но друго коло Државног пр-
венства у спортском пењању
у дисциплинама тежинско и
брзинско пењање. Међу уче-
сницима су били и чланови
Планинарско-еколошког
клуба „Соко”, који су оства-
рили одличне резултате.

Ово је практично прво
такмичење „соколића”, под-
млатка клуба, а намера је
била да дечаци и девојчице
одмере снаге са искуснијим
вршњацима. Међутим, ре-
зултат је био више него до-
бар јер су панчевачки пења-
чи освојили 14 медаља, од
чега три златне. У категори-
ји до дванаест година у ди-
сциплини брзинско пењање
девојчица најбоља је била
наша суграђанка Јована Пе-
рић. У обе дисциплине – и у
тежинском и у брзинском
пењању – најбољи јуниор
био је Милош Стефанов.

Сребрна и бронзана од-
личја освојили су још Жељ-
ко Маринковић, Бојан Јев-
тић, Александар Цуцић, Ог-
њен Ратковић, Дуња Груба-
нов, Симеон Петковић и
Урош Луковић. Вреди напо-
менути да је већина такми-
чара тренирала свега неко-
лико месеци, па стога њи-
хов резултат има још већи
значај. На државној смотри
пењача наступили су такми-
чари из Београда, Земуна,
Суботице и Ниша.

Према речима Мара По-
пова, инструктора спорт-
ског пењања, наредно так-
мичење је за две недеље и
припреме увелико трају.
Како је он рекао, спортско
пењање је млад спорт у на-
шем граду, али је изградња
вештачке стене отворила
могућност да наш град по-
стане важан центар спорт-
ског пењања не само у Ср-
бији већ у читавој регији.

МЕРЕЊЕ БУКЕ У ГРАДУ

Грађани у служби
јавног интереса

ППРРААССААКК  ИИ  ВВААРРННИИЦЦЕЕ

Грађане Војловице који живе у близини Рафинерије у не-

дељу, 4. октобра, у раним јутарњим часовима узнемирило

је пуцање и варничење из правца рафинеријских погона.

Према речима Шимона Банчова, покрајинског инспектора

за заштиту животне средине, прасак и варнице су настали

због квара на трансформатору и није било последица по

здравље људи и животну средину.

Планинари „Јеленка” борави-
ли су недавно у црногорском
делу Проклетија, у долини
Грбаје код Гусиња. Током два
дана освојена су два врха –
првог дана Хридски крш
(2.358 метара надморске ви-
сине), a наредног Очњак
(2.185), један од најтежих вр-

хова на Проклетијама. При
силаску је планинаре ухвати-
ла киша, што је авантуру учи-
нило још опаснијом. На сву
срећу, захваљујући искуству и
спретности чланова експеди-
ције спуштање низ клизаве и
оштре планинске стене про-
шло је без последица.

„ЈЕЛЕНАК” НА ПРОКЛЕТИЈАМА

Мокре и оштре стене

ПРОГРАМ „НИС ШАНСА” 2014/2015.

Сарадња војвођанске владе и нафтног гиганта

Смрдеће и током наступајуће сезоне

испорукама исте количине
сировог бензина (као и пре
ремонта) и да се може очеки-
вати почетак производње и у
панчевачком петрохемијском
комплексу, али није прецизи-
рано када.

Све у свему, биће ово још
једна тешка јесен. Опет је
еколошка судбина града у ру-
кама непредвидивих сила –
менаџера у јужној зони и при-
роде. Октобар и новембар су
означени као месеци када над
градом владају климатски
услови који омогућавају да
отровне честице настале у ин-
дустрији данима лебде у фор-
ми облака над читавим гра-
дом. Југозападни ветар у ово
доба године честа је појава, а
зна се да он није савезник
Панчеваца јер усмерава смра-
дове из индустрије у градске
улице.

Стога остаје нејасно зашто
су менаџери ових фабрика
дозволили да се начини ова-
кав пропуст да старт фабрика
буде баш у октобру. Можда
није реч о пословном гафу,
већ о вешто осмишљеном
трику да се замаскирају ре-
довна испуштања отрова, уз
изговор да сваки старт морају
пратити негативне последице
по животну средину.



вља, како је предвиђено Ко-
лективним уговором. Такође,
он је био такве садржине да
дискриминише потенцијалне
кандидате јер су као критери-
јум наведени само посебни
услови за избор директора, ко-
ји су превиђени Статутом бол-
нице, док су општи услови из-
остављени. Затим, од кандида-
та није затражено уверење су-
да да се против њих не води
кривични поступак и, на крају,
у Пословнику о раду није пре-
цизно дефинисан начин фор-
мирања комисије која спрово-
ди конкурсни поступак.

Једини интерес поштовање
закона
Чланови синдиката „Незави-
сност”, који је једини репре-
зентативан у Општој болници
и има 550 чланова (од 1.050
запослених), приговоре су по-
слали Влади АП Војводине,
Надзорном одбору Опште бол-
нице и Министарству здравља.
Марко Пејаковић истиче да
синдикат не фаворизује нијед-
ног кандидата и да је једини
њихов интерес да се испоштује
законска процедура.

Другу годину заредом у До-
му за децу и омладину без
родитељског старања „Спо-
менак” функционише Саве-
товалиште за децу и адоле-
сценте. Реч је о пилот-про-
јекту „Ојачај себе, преду-
преди грешку”, покренутом
прошлог октобра, који је
финансирала локална са-
моуправа. Захваљујући до-
брим резултатима Град је и
ове године одобрио сред-
ства за тај програм. У Саве-
товалишту се ради на пре-
венцији друштвено непо-
жељног понашања и психо-
социјалном оснаживању де-
це и младих.

Према речима Јелисавке
Милошевић, координаторке
пројекта, због малих капа-
цитета образовне установе
нису у могућности да се пот-
пуно посвете деци која има-
ју проблема са учењем или
понашањем. Саветовалиште
ту помаже и представља
продужену руку како школ-
ске психопедагошке службе,
тако и Центра за социјални
рад. Три пута недељно са де-
цом основношколског и
средњошколског узраста (од
девет до осамнаест година)
раде стручњаци: специјални
педагог, олигофренолог и
психолог.

– Ђацима пружамо пси-
холошку подршку, уз едука-
тивни и саветодавни рад, а
помажемо им и у учењу. Ис-
куства су добра, а највише
успеха је постигнуто управо
на пољу учења и примећено
је да су деца редовнија на
настави. Један од циљева
пројекта је да их научимо
да се на конструктиван на-
чин носе с проблемима и да
им помогнемо да ојачају
личне и социјалне компе-
тенције – објаснила је Јели-
савка Милошевић.

Она је истакла да породи-
це малишана који учествују у
програму могу и треба да се
укључе у рад Саветовалишта.
Међутим, како је рекла наша
саговорница, родитељи има-
ју велики отпор према про-
граму, док су деца, напротив,
врло заинтересована и ре-
довна на састанцима.

Саветовалиште ће радити
шест месеци, а жеља руко-
водства „Споменка” је да
оно постане стално у оквиру
те установе. Децу у савето-
валиште упућује психопе-
дагошка служба школе или
Центар за социјални рад.
Међутим, корисници и са-
ми могу заказати разговор
путем телефона 064/83-86-
269.

Пише: Д. Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА
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ОПШТА БОЛНИЦА ПОНОВО У ЖИЖИ ЈАВНОСТИ

ПРИТУЖБЕ НА РАД УПРАВНОГ ОДБОРА
Тензије између 
представника управе
и чланова синдиката
„Независност”

На други поновљени конкурс
за избор за првог човека Оп-
ште болнице Панчево, који је
расписан 4. септембра, прија-
вила су се два кандидата. На
седници Управног одбора Оп-
ште болнице одржаној 26.
септембра за директора је ве-
ћином гласова изабран др Не-
бојша Тасић, који сада обавља
функцију в. д. директора уста-
нове. Предлог за првог човека
болнице послат је Покрајин-
ском секретаријату за здрав-
ство, који је оснивач установе
и доноси коначну одлуку о
именовању директора.

Међутим, с предлогом су на
адресу оснивача стигли и при-
говори на поступак спровође-
ња конкурса које су послали
чланови синдиката „Незави-
сност” Опште болнице Панче-
во. Како је изјавио Марко Пе-
јаковић, главни повереник
Гранског синдиката здравства
и социјалне заштите „Незави-
сност” Јужнобанатског округа,
представници синдиката су
намеравали да изнесу приго-
вор на седници УО, али нису
били позвани на састанак.

– Према Колективном угово-
ру, представници синдиката
имају право да присуствују сед-
ницама управног и надзорног
одбора, тако да је председник
УО донео незакониту одлуку да
нас не позове на састанак. Та-
кође, одбацио је приговоре као
неосноване и спровео дневни
ред – рекао је Пејаковић.

Он је објаснио о каквим је
притужбама реч:

– Текст огласа није објављен
на сајту Министарства здра-

Удружење „На пола пута”, уз
финансијску подршку Мини-
старства омладине и спорта, од
септембра ове године до јануа-
ра 2015. реализује пројекат
„Буди део нас!” у оквиру Наци-
оналне стратегије за младе. Ка-
ко је објаснила Марина Илија
из тог удружења, циљ програма
је подизање свести о волонте-

ризму, толеранцији и инклузи-
ји, уз активно учешће средњо-
школаца и младих са интелек-
туалним тешкоћама. Пројекат
предвиђа одржавање едукатив-
них радионица у средњим
школама (Медицинској школи
„Стевица Јовановић”, Електро-
техничкој школи „Никола Те-
сла”, Економској школи „Паја

Маргановић” и Гимназији
„Урош Предић”). Оне ће се
спроводити једном недељно, а
након тога, у новембру, биће
одржане инклузивне радиони-
це за ученике који су прошли
едукативни рад. Тим састанци-
ма ће присуствовати и особе са
интелектуалним тешкоћама.
Сви заинтересовани ученици

моћи ће да постану волонтери
Удружења и да наставе друже-
ње с младима са интелектуал-
ним тешкоћама.

Страну припремила 

Ивана 
Предић

ПОДРШКА МЛАДИМА КРОЗ 

САВЕТОВАЛИШТЕ У ДОМУ „СПОМЕНАК”

Помоћ у учењу 

Извор живота 
и симбол регенерације

Помфрит од бундеве
ППооттррееббнноо::  Бундевино месо (500 г), маслиново уље, крупна мор-

ска со, зачини по жељи (млевена љута паприка, кари, бибер).

ППррииппррееммаа::  Бундеву ољуштити, очистити од семенки и исећи на

штапиће. Додати со, зачине и маслиново уље. Рукама измеша-

ти да се сви зачини добро распореде. Поређати на папир за пе-

чење. Пећи у рерни загрејаној на 200 степени око 20 минута.

ООвваајј  ррееццеепптт  ии  ммннооггее  ддррууггее  ммоожжееттее  ппррооннааћћии  ннаа  ссаајјттуу  wwwwww..bbrrzzooiillaakkoo..ccoomm

ма. Наш саговорник је додао
да је након добијања пригово-
ра одмах позвао надлежне у
Покрајини и проследио им
притужбе. Од њих је добио зе-
лено светло за наставак сед-
нице, што је и учинио. Након
гласања предлог за именова-
ње директора послат је осни-
вачу, који треба у року од 14
дана да донесе одлуку и утвр-
ди да ли је било пропуста.

Утврђивање одговорности
Тим поводом се састао и Над-
зорни одбор панчевачке бол-
нице. Према речима Јовице
Петровачког, председника тог
тела, чија је основна улога да
контролише рад установе и
спроводи одлуке УО, од Прав-
не службе и Управног одбора
је затражена документација
на основу које ће чланови од-
бора донети закључак о томе
да ли је било кршења проце-
дуре. Петровачки сматра да
се мора утврдити одговорност
за пропусте у поступку спро-
вођења конкурса, уколико их
је било. Сви наши саговорни-
ци се надају да ће проблем бр-
зо бити решен и да ће посту-
пак за избор директора најзад
бити окончан.

Подсетимо, ово је већ други
пут да се процедуре око избо-
ра директора преиспитују. У
мају ове године синдикати
Опште болнице спречили су,
улагањем приговора, одржа-
вање седнице Управног одбо-
ра на којој је требало изабра-
ти директора, јер је тадашњи
менаџмент незаконито фор-
мирао то тело. Након тога је
Покрајина усвојила приговор
и именовала чланове УО у
складу са законом. Због овог
пропуста је постављен врши-
лац дужности директора, ко-
ме „мандат” траје шест месе-
ци и истиче у децембру.

Бундева
садржи 90 одсто воде, али
има много минерала и ви-
тамина, због чега је иде-
ална намирница за све ко-
ји желе да смршају. Јести-
ви делови су плод и семе.
Месо бундеве готово да
нема масноћа, јер у 100
грама има само тридесе-
так калорија. Семе има
чак двадесет пута већу ка-
лоријску вредност, али су
његова лековита и хран-
љива својства огромна. Из
семенки се процесом
хладног цеђења добија
уље које се по нутритивној
вредности може мерити с
најквалитетнијим масли-
новим уљем. Бундева са-
држи провитамин А, вита-
мине Ц и Б, бета каротен
и фолну киселину, затим
минерале калијум, фос-
фор, калцијум и гвожђе,
као и многе олигоелемен-
те. Богата је биљним про-
теинима, беланчевинама
и влакнима. Витамин А је
важан за добар рад очију.
Исхрана богата бета каро-

теном може смањити ри-
зик од одређених врста
рака и бити заштита од
срчаних болести.

Уље семена бундеве бо-
гато је омега 3 и омега 6
есенцијалним масним
киселинама, које повећа-
вају енергију организма,
побољшавају здравље ре-
продуктивних органа и
обезбеђују леп изглед ко-
же и бољу функцију цен-
тралног нервног система
(мозга). У традиционал-
ном исцељивању плод се
препоручује као диуре-
тик, затим особама обо-
лелим од реуме, гихта,
запаљења бубрега и мо-
краћне бешике, као и
против упале јајника и
проблема који се јављају
у менопаузи. Од бундеве
се припремају слана и
слатка јела. Може да се
једе жива, динстана, пе-
чена, пржена, а на орга-
низам изузетно благо-
творно утиче и свеже це-
ђен сок. Овог пута вам
препоручујемо рецепт за
здраву грицкалицу.

ЈОШ ЈЕДАН ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Инклузивне радионице за ђаке

Ускоро ће бити познато да ли је прекршена процедура

Одговарајући на ове наво-
де, Станко Пужић, председ-
ник Управног одбора Опште
болнице Панчево, изјавио је
да је процедура у потпуности
испоштована и да Закон ни у
једном кораку није прекршен.

– Текст конкурса смо писа-
ли уз консултације с Правном
службом Опште болнице. Он
је објављен у дневном листу
„Политика”, а на сајту није
изашао јер то до сада није би-
ла пракса и тај вид објаве није
обавезан. Што се тиче замерке
да у потребној документацији
нема уверења из суда, могу ре-
ћи да ми као орган извршне
власти, дакле као институција
која не запошљава, не можемо
то да тражимо од кандидата,
односно они немају обавезу да
нам доставе тај документ. Је-
дино ко на то има право је
оснивач, дакле Покрајина –
објаснио је Пужић.

Он је рекао да су приговори
стигли оног дана када је тре-
бало да се одржи седница УО,
иако су чланови синдиката
имали 20 дана (од објаве кон-
курса до седнице УО) да их
сачине и доставе надлежни-

Програм „Кроз самозаступа-
ње до пуније реализације пра-
ва особа са инвалидитетом у
Србији”, који реализује панче-
вачко удружење „На пола пу-
та”, представљен је у нашем
граду прошлог четвртка, 2. ок-
тобра, у Градској управи. Про-
јекат се спроводи у партнер-
ству са Асоцијацијом за про-
мовисање инклузије Србије из
Београда, Инклузивним цен-
тром из Новог Сада и Савезом
удружења за помоћ особама са
Дауновим синдромом Србије,
уз подршку Делегације Европ-
ске уније у Србији.

Реч је о програму који се у
Србији реализује од 2008. го-
дине с циљем јачања удруже-
ња за помоћ особама са инте-
лектуалним тешкоћама у
формирању група за самоза-
ступање и укључивање у ак-
тивну борбу за права. Према
речима Марине Илије, коор-
динатора пројекта у удружењу
„На пола пута”, програм ће
почети да се спроводи овог
месеца. Заинтересовани пола-
зници ће се обучавати кроз
низ радионица, а на крају про-

грама они ће бити оснажени и
едуковани да заступају себе,
самостално остварују права и
активно учествују у друштве-
ном животу.

Скупу је присуствовала и
Данијела Јовановић, председ-
ница групе за самозаступање,
која је говорила о својим иску-
ствима.

– Овај програм ми је много
помогао јер сад све жеље, ко-
јих имам много, могу сама да
остварим. До пре шест година

сам живела у дому и нисам
имала никаква права. Сада
имам посао, бавим се плани-
нарењем и бициклизмом и
спремам се за наступ на
Олимпијади 2016. године –
рекла је Данијела Јовановић.

Програм самозаступања
постоји у свету већ 50 годи-
на. У Србији је тек у повоју и
наилази на бројне препреке.
Бобан Петровић, менаџер
пројекта, каже да су у Србији
особе са интелектуалним те-

шкоћама вишеструко марги-
нализоване.

– Оне не говоре у своје име,
јер то увек неко други чини
уместо њих. Врло често и роди-
тељи и друштво имају негатив-
не предрасуде према њима. Др-
же их у пасивном положају и не
омогућавају им да развијају ве-
штине, а институције их сегре-
гирају и лишавају пословне
способности. Навикли смо да
их гледамо као пасивне људе
без компетентности да доносе
одлуке и буду активни у зајед-
ници. Кроз наш програм је про-
шло двадесет троје људи, који
сада, уз адекватну подршку, и
те како могу да доносе одлуке у
своје име и да се укључе у жи-
вот заједнице – објаснио је Пе-
тровић.

Он је додао да се и држава
укључила у борбу за оствари-
вање права особа са инвали-
дитетом потписивањем Кон-
венције о правима особа са
инвалидитетом УН и увође-
њем значајних новина у нови
Закон о социјалној заштити
које се односе на дефинисање
права корисника.

САМОЗАСТУПАЊЕ ОСОБА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА

Активна борба за права

Промоција књиге „Тајне
здравог срца” Георгија На-
зарова биће приређена у
петак, 10. октобра, у Град-

ској библиотеци, од 19 са-
ти. Том приликом ће бити
одржано и предавање о
здравом животу.

ПРЕДАВАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ

О здравом животу



Заменица директора АТП-а
Mирјана Балог Кормањош из-
јавила је да је недавна кон-
трола пословања те фирме ко-
ју је обавила буџетска инспек-
ција показала да није било
ничег спорног у трошењу нов-
ца и да је све било у складу с
прописима.

Она је нагласила како сма-
тра да је испитивање начина
на који се троши новац у град-
ским јавним комуналним
предузећима добра пракса,
која треба да буде настављена,
јер је то најбоља контрола њи-
ховог рада.

– Нови менаџмент АТП-а
ради јавно и променили смо
пуно тога набоље баш када је
реч о јавним набавкама. Под-
сетила бих само на уштеду од
седам милиона у штампању
карата и посебно на уштеду од
20 милиона динара у снабде-
вању наше фирме горивом из
НИС-а. На јавним набавкама
које смо расписивали до сада
увек је било више понуђача да
би понуда била што боља, а
цена повољнија, и наставиће-
мо такву праксу. Иако се суо-
чавамо с незадовољством не-
ких људи како у нашој фирми,
тако и у граду, у АТП-у се мак-
симално штеди и домаћински
послује, а то је недавно пока-
зала и буџетска инспекција.
Утврђено је да је све било у
складу са Законом о буџет-

мократске партије у владајућој
коалицији у граду и одлуци да
се руковођење АТП-ом препу-
сти људима из те партије. Ме-
ђутим, према речима нашег
саговорника, градоначелник
Павле Раданов се не слаже с
тим и жели да све остане као и
до сада ради мира у кући.

Поводом ових информаци-
ја затражили смо коментар од
Жељка Сушеца, посланика
СНС-а у Скупштини Србије и
повереника те странке у Пан-
чеву. Он је изјавио да су при-
че о наводном недомаћин-
ском пословању АТП-а и ба-
хатом трошењу великих сума
новца гласине за које нема
основа. Демантовао је и ин-
формације да је на састанку
тзв. координације, састављене

ОДЛУКА РУКОВОДСТВА „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ”

ПОНОВО УКЉУЧЕНА СТРУЈА 

ПОРОДИЦИ С БОЛЕСНИМ ДЕТЕТОМ

Четвртак, 9. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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Раиса Лошић и њен
супруг, који немају
посао, остали 
у мраку иако живе 
с тешко оболелим
дечаком

На срећу, одлука 
исправљена

– „Електровојводина” је
спремна да изађе у сусрет си-
ромашним и социјално угро-
женим особама и да им омогу-
ћи олакшице у плаћању струје,
јер нам је у интересу да што
већи број корисника наших
услуга плаћа рачуне. Међу-
тим, да би стекли право на то,
они морају прво да се пријаве
центрима за социјални рад и
социјалним службама у оп-
штинским или градским упра-
вама и да након тога добију
тзв. статус енергетски зашти-
ћеног купца. Таквих лица има
три хиљаде на подручју Пан-
чева и јужног Баната – изјавио
је Дејан Јовановић, руководи-
лац Сектора за трговину елек-
тричном енергијом у „Елек-
тровојводини” у Панчеву.

Он је то рекао поводом слу-
чаја Раисе Лошић из Банат-
ског Брестовца. Она се пожа-
лила нашој редакцији због то-
га што јој је у кући у којој жи-

Коментаришући њену изјаву,
Дејан Јовановић је истакао да је
претходним станарима куће у
којој сада живи породица Раисе
Лошић струја искључена де-
цембра 2010. године због укуп-
ног дуга од 260.000 динара.

„Да су се само јавили Центру за социјални рад” 
– кажу у „Електровојводини”

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Не дирајте дедину
пензију!

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас о чему
сањате будни. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан из-
даваштво” припремили су
по један примерак књиге „У
твојим сновима” Моргана
Макартнија за два наша чи-
таоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.

Награђени су читаоци
који су послали следеће
СМС-ове.

„Двадесет и четири часа
дневно сањам, а највише од
свега желим да мој син и ја
успемо у послу за који се упра-
во спремамо.” 064/4930...

„Сањам о неопорезованој
дединој пензији. 10% мање
је довољно да се укине мој
џепарац.” 064/3511...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на
питање шта особу коју воли-
те чини посебном. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Бити посебан” Јеле-
не Трајковић.

То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.

„Особу коју волим чини
посебном то што ме слуша и
разуме, бодри и подржава и
то што је моја.” 060/6266...

„Висина плате и дужина
стажа.” 064/9037...

С добитницима ћемо кон-
тактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.

Нова наградна питања по-
тражите на страницама овог
броја „Панчевца”. Д. К.

ли да не знају како да нам по-
могну, а наше дете и даље има
велики проблем и неопходна
му је електрична енергија. Ни-
смо тражили да неко плати
уместо нас рачун, већ само да
нам поново пусте струју и омо-

„ХИГИЈЕНА” НАСТАВЉА ЧИШЋЕЊЕ ГРАДА

Акција до краја октобра

ПРОМОЦИЈА СПОТА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

„Маштарија” 
талентоване Елизабете

У четвртак, 9. октобра, рад-
ници „Хигијене” однеће от-
пад из следећих улица: Осло-
бођења, Лава Толстоја, Мил-
ке Марковић, Кнеза Михаи-
ла Обреновића, Чумићеве,
Јосифа Маринковића, Ак-
сентија Максимовића, Др

Марије Прите, Петра Кочи-
ћа, Радоја Домановића и Гра-
ничарске, као и из Основне
школе „Ђура Јакшић”.

Дан касније, 10. октобра,
екипе „Хигијене” поново ће
проћи кроз улице и насеља
који су чишћени од почетка
ове недеље.

Акција ће се наставити у
понедељак, 13. октобра. Тог
дана ће бити чишћене улице

Пере Сегединца и Стерији-
на, затим насеље Тесла, ули-
це Милоша Обреновића и
Стевана Шупљикца, желе-
зничка станица Предграђе,
Моше Пијаде (од Светог Са-
ве до Стевана Шупљикца),
насеља Котеж 1 и Котеж 2, и

Основна школа „Исидора
Секулић”.

У уторак, 14. октобра, на
ред ће доћи улице Димитрија
Туцовића (од Моше Пијаде до
Светозара Шемића), Марка
Кулића, Хајдук Вељкова, Па-
тријарха Чарнојевића, Матије
Гупца, Иве Курјачког, Михај-
ла Пупина, Јове Максина и
Уроша Предића, као и Основ-
на школа „Васа Живковић”.

Презентација спота за пе-
сму „Маштарија” наше мла-
де суграђанке Елизабете Ја-
гице одржана је у препуном
фоајеу Културног центра у
петак 3. октобра. Музику за
песму која је инспирисала
спот написала је Весна Де-
левић Жачић, аутор текста
је дечји писац Слободан
Станишић, а човек који је
стајао иза објектива и мон-
тирао спот био је Никола Ја-
ћимовић.

Елизабета је у два блока,
уживо, отпевала шест песа-
ма, уз аплаузе бројних го-
стију. Међу посетиоцима је
био и велики број деце, што
је допринело веселој атмос-
фери. Након промоције
спота директор Музичког
центра Борис Матијевић и
Елизабета поделили су за-
хвалнице појединцима и
установама који су помогли
реализацију спота за песму
„Маштарија”, као и Елиза-

бетину досадашњу каријеру.
Како је почела да наступа

са три и по године, треме
није било.

– Презадовољна сам вече-
рашњом промоцијом, било
је дивно. Ово није мој први
спот, то је био онај за песму
„Морнарева љубав”, који
сам већ промовисала. Же-
лим да наставим музичку
каријеру и кад одрастем. У
Музичкој школи „Јован
Бандур” сам на одсеку вио-
лине, али имам жељу да по-
станем диригент – радосно
нам је објаснила ученица
петог разреда ОШ „Јован Јо-
вановић Змај”.

Једанаестогодишња Ели-
забета већ има иза себе му-
зички албум и бројне насту-
пе по Србији, а ко жели да је
слуша уживо, може то учи-
нити већ 24. октобра у 17 са-
ти на Фестивалу дечје музи-
ке у Београду.

Д. П.

ПОСЛЕ КОНТРОЛЕ ТРОШЕЊА НОВЦА У ГРАДСКОМ ПРЕВОЗНИКУ

Ничег спорног у пословању АТП-а

ви искључена струја иако њен
син има тешко обољење очију.

– Дете има велики проблем
с видом, због чега добијамо
додатак за његову негу. Обра-
тили смо се и Градској управи,
и Социјалном, и Служби за
правну помоћ. Сви су само
слегали раменима и одговара-

гуће да платимо дуг у више ра-
та. Детету се непрекидно ква-
ри вид и треба му светло. Врло
слабо види и увек му је потре-
бан неко ко ће му помагати.
Толико сам револтирана да
немам речи. Не могу да лечим
своје дете због „Електровојво-
дине” – рекла је Раиса Лошић.

– Од тада нам се нико није
јављао ради измирења тог ду-
га да бисмо могли поново да
укључимо струју. Госпођа
Лошић је преузела тај дуг и
ми смо одлучили да јој мак-
симално изађемо у сусрет.
Омогућили смо јој да плати
то одложено, на рок од 25 ме-
сеци, након чега је потписала
споразум о одложеном пла-
ћању. Истог дана смо дали
налог за поновно укључење,
али то није могло да буде за-
вршено. Наша екипа је иза-
шла на терен и утврдила да
место на којем је требало да
се поново укључи струја није
безбедно, да је опасно и да би
због тога могли да буду угро-
жени како наши монтери, та-
ко у каснијем периоду и она
и њени укућани. Да би се
спречио био какав нежељени
догађај, нашли смо алтерна-
тивно решење – да јој се стру-
ја прикључи преко оближње
бандере, што је почетком ок-
тобра учињено. Ми разумемо
да су она и њени укућани јако
сиромашни и социјално угро-
жени, али једноставно нису
били у нашим евиденцијама
енергетски заштићених купа-
ца. Требало је само да се јаве
Центру за социјални рад или
социјалној служби у Градској
управи – истакао је Јовано-
вић. 

М. Глигорић

ском систему и са Законом о
јавним набавкама – нагласила
је Mирјана Балог Кормањош.

Према незваничним ин-
формацијама, иза доласка бу-
џетске инспекције у АТП кри-
ју се политички разлози. Наи-
ме, према речима добро оба-
вештеног саговорника нашег
листа који је захтевао да оста-
не анониман, пословање сада-
шњег руководства АТП-а било
је под лупом због сумње да је
у том јавном комуналном
предузећу мимо јавних набав-
ки потрошена огромна сума
новца.

Наш саговорник је нагласио
и да у Градском одбору Српске
напредне странке постоји
струја која се снажно противи
даљем останку Либерално-де-

од представника свих страна-
ка које су на власти у Панче-
ву, донета одлука о искључе-
њу ЛДП-а из те коалиције.

– Нема ничег спорног у од-
ласку буџетске инспекције у
АТП. Једноставно, до тога је
дошло на захтев градоначел-
ника, јер он као први човек
града има право да контроли-
ше како се троши новац у јав-
ним комуналним предузећи-
ма. Исто тако како су сада бу-
џетски ревизори проверавали
пословање АТП-а, тако су, на
пример, пре неколико месеци
контролисали градску апоте-
ку и „Зеленило”, јавна кому-
нална предузећа на чијем че-
лу су људи из наше странке.
То је редовна и уобичајена ак-
тивност, а осим тога ближи се
и крај године, па градоначел-
ник жели да види како су по-
словала јавна комунална
предузећа – изјавио је Жељко
Сушец.

На питање како коментари-
ше пословање садашњег руко-
водства АТП-а, рекао је да ће
оно имати подршку СНС-а све
док буде радило у интересу
града Панчева и грађана. На-
гласио је да откад је то јавно
комунално предузеће преузе-
ла Либерално-демократска
партија, „није било помака на-
пред, али ни корака уназад” и
да је то најважније за панче-
вачке напредњаке. М. Г.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „МЛАДОСТ”

Завршена расподела термина на базену
У Јавном комуналном преду-
зећу „Младост” ових дана је
завршена расподела термина
и стаза спортским клубовима
који су заинтересовани за тре-
нирање на затвореном базену.

Комисија ЈКП-а „Младост”
прихватила је пријаве осам
спортских клубова и њихови чла-
нови ће моћи да вежбају у интер-

валима од 7 до 12, од 16 до 18 (у
неким стазама) и од 18 до 1 сат.

Милан Станишић, директор
ЈКП-а „Младост”, изјавио је
да ће се након расподеле тер-
мина и стаза на затвореном
базену на конкурсу та пракса
наставити и применити и за
коришћење спортских терена
којима газдује „Младост”.

– На објављивање конкурса
за расподелу термина и стаза на
базену смо се одлучили због два
разлога: ове године смо добили
знатно мање новца из градског
буџета, а имамо и трошкове.
Познато је да захваљујући
опредељењу локалне власти,
које је за похвалу, сви спортски
клубови у Панчеву могу бес-

платно да тренирају, али ЈКП
„Младост” није ослобођен пла-
ћања ПДВ-а држави за те терми-
не и та обавеза нам износи годи-
шње осам милиона динара. За-
то смо хтели да уведемо спорт-
ске клубове у систем какав није
постојао до сада и одредили
смо одређене критеријуме –
рекао је Станишић. М. Г.



Поводом седамдесетогоди-
шњице од ослобођења Панчева
у Другом светском рату, у че-
твртак, 2. oктобра, у Градској
библиотеци је одржано преда-
вање под називом „Шести окто-
бар 1944. године: Руси у Панче-
ву”. О том историјском дану за
наш град говорио је историчар
Срђан Божовић, виши кустос
Народног музеја, док је Несиба
Палибрк Сукић, социолог, под-
сетила на руску колонију и суд-
бину неких руских породица
које су живеле у Панчеву.

Руси су почетком октобра
1944. дошли на територију
Баната. Првог октобра је осло-
бођена Бела Црква, 2. октобра
Вршац, а 3. октобра Ново Се-
ло. Уз црвеноармејце су се бо-
рили и партизани, али су то
биле мале снаге, па су највећу
жртву ипак поднели Руси.

– Борбе за ослобођење Пан-
чева почеле су увече 3. окто-
бра, а град је ослобођен 6. ок-
тобра ујутро. О огромном до-
приносу Црвене армије осло-
бођењу Баната и Панчева го-

вори податак да је више од
370 Руса погинуло у жестоким
борбама за град и околна села.
Командант руских трупа које
су ослободиле Панчево био је
генерал Василиј Маргелов,
херој и оснивач ваздушно-де-
сантне војске Совјетског Саве-
за, којима је командовао чи-
тавих 25 година после рата –
рекао је Срђан Божовић.

У Краљевини Југославији је
пре Другог светског рата било
више десетина хиљада руских
емиграната који су избегли
после Октобарске револуције,
а и Панчево је имало велику
руску колонију. Када су црве-
ноармејци ослободили наш
град, многи од њих су, пред
идеолошким непријатељем,
напустили Панчево и Југосла-
вију. Неки су завршили у ло-
горима, а међу њима је било и
оних који нису учествовали у
политичком животу.

– Они су убрзо били пуште-
ни. Међу њима је и Јелена
Спиридонова, оснивач фран-
цуске школе и забавишта. Ле-

кари Руске болнице нису хте-
ли да сачекају црвеноармејце
и касније су емигрирали у
Аустралију, а болницу је пре-
узела нова власт за лечење
рањеника. Библиотека руске
колоније је сачувана и данас
се налази у градској библио-
теци – рекла је Несиба Пали-
брк Сукић.

Она је подсетила на ратну и
поратну судбину чланова по-

родице Мошин и глумца и ре-
жисера Александра Верешча-
гина, који је у Панчеву радио
до 1947. године.

Од завршетка Другог свет-
ског рата руска емиграција не
постоји као кохерентна соци-
јална група, али у Панчеву,
судећи по презименима, и да-
нас живе потомци тих поро-
дица.

М. М.

ма у пошти, као и 100.000 дина-
ра, колико је украо.

Пљачке пошта су послед-
њих година честе у целој Ср-
бији. Један од већинских син-
диката у Пошти је због тога
прошле године поднео звани-
чан захтев челницима тог јав-
ног предузећа да се на улази-
ма у све експозитуре поставе
камере за видео-надзор и да
се ангажују наоружани чувари
који раде у фирмама за фи-
зичко-техничко обезбеђење.

У том захтеву је наведено и
да учестале пљачке стварају
проблеме запосленима у по-
штанским експозитурама, по-
готово на местима где раде са-
мо жене. Наглашено је да се
украдени новац лако надокна-
ди, али да су раднице као гли-
нени голубови и да је свака од
њих која је била жртва пљачке
због сусрета с лоповима дожи-
вела стрес. Стога је затражено
да се покрене иницијатива да
и запослени у поштама добију
статус службеног лица, јер ће
се у том случају пљачкашима
које ухвати полиција на суђе-
њима изрицати веће казне.

М. Глигорић

– Одлука ранијих локалних
власти у Панчеву, пре десетак
година, да укину прослављање
6. октобра као Дана града и да
га замене другим датумом, би-
ла је доказ непоштовања исто-
ријских чињеница и покушај
наметања једног идеолошког
мишљења. Праве вредности
увек с годинама добијају на те-
жини, па верујем да ће ова са-
ла у годинама које следе бити
тесна да на прославама 6. ок-
тобра прими све наше суграђа-
не који буду желели да им
присуствују и њихове госте.
Најсветлији тренутак у новијој
историји Панчева десио се 6.
октобра 1944. и зато мислим
да је ружно и погрешно што су
током претходних година не-
ки хтели да сакрију одређене
историјске чињенице и да им
не поклоне заслужену пажњу.
Сада, у сарадњи с Градским
одбором Удружења бораца На-
родноослободилачког рата,

хоћемо да нагласимо неке
вредности које су неправедно
биле запостављене током
претходних година. Уколико
то будемо радили често, онда
ћемо пробудити свест у нашим
суграђанима да морају да цене
и поштују неке празнике и се-
ћање на оне који су дали своје
животе за слободу у којој да-

нас уживамо. Ми, грађани Ср-
бије, немамо чега да се стиди-
мо, јер нисмо, попут неких
других, дочекали нацисте са
цвећем 1941. године – изјавио
је градоначелник Панчева Па-
вле Раданов на свечаној акаде-
мији на којој је обележена 70-
годишњица од ослобођења
Панчева 1944. године.

Тодор Тоша Стојановић,
председник Градског одбора
Удружења бораца Народноо-
слободилачког рата, рекао је
да ће борци из Другог свет-
ског рата славити антифаши-
стичке јубилеје све док буде
било живих међу њима, јер
народ који не поштује своју
прошлост, нема ни будућност.

На академији поводом 6.
октобра одржан је културно-
уметнички програм у којем су
учествовали хор и група уче-
ника Гимназије „Урош Пре-
дић” и Културно-уметничко
друштво „Станко Пауновић”,
а конферансије је био глумац
Мирослав Жужић.

На свечаности су додељена
признања борцима из Другог
светског рата, некадашњим
председницима општине, ди-
ректорима градских комунал-
них предузећа и приватницима
који су подржавали активности
Удружења бораца. М. Г.

УСРЕД БЕЛА ДАНА

ОПЉАЧКАНА ПОШТА У УЛИЦИ 
БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋ
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Украдено око
220.000 динара

Због учесталих 
пљачки тражено 
инсталирање камера
на улазима у 
поште и ангажовање
наоружаних чувара

Маскирани лопов наоружан
пиштољем опљачкао је 6. ок-
тобра у 14.30 пошту у Улици
браће Јовановић на Котежу 1.

Из поузданих извора смо
сазнали да је он ушао у пошту
кад је у просторијама била са-
мо шалтерска службеница и,
уз претње, затражио да му
преда сав новац. Украо је око
220.000 динара, а онда је по-
бегао. Просторије поште су
одмах закључане, а на врата је
залепљено обавештење да по-
шта неће радити до краја дана
због пљачке.

У протеклих неколико го-
дина у панчевачким поштама
је регистровано неколико раз-
бојништава, у којима, на сре-
ћу, није било повређених. У

Штрајк адвоката се не одра-
жава негативно на рад ту-
жилаштава и тужиоца, али
било би добро да Министар-
ство правде и адвокати по-
стигну неки компромис и
да ситуација у правосуђу
нормализује – изјавила је
Гордана Чолић, виши јавни
тужилац у Панчеву.

Она је истакла да су ис-
траге и саслушања у којима
је обавезно присуство бра-
нилаца одложени до даљег.
Главни претреси у Вишем
суду се такође не заказују до
окончања штрајка адвоката
јер је њихово присуство оба-
везно у деведесет одсто слу-
чајева. Без одлагања су на-
стављени само поступци за
рехабилитацију лица која су
осуђена по завршетку Дру-

гог светског рата јер се од-
вијају без присуства брани-
лаца.

– Више јавно тужилаштво
је наставило сарадњу с по-
лицијом када је реч о пред-
истражним поступцима, ру-
ковођењу истрагама и дава-
њу налога полицији. Поред
тога, адвокатима све доста-
вљамо поштом уз доставни-
це, да ми не бисмо пропу-
штали неке рокове – додала
је Чолићева.

Она је нагласила да је је-
дина, условно речено, ште-
та коју држава трпи због
штрајка адвоката то што се
одлажу и дуже трају судски
процеси, а да тужилаштва
имају довољно посла без об-
зира на обуставу рада у
адвокатури. М. Г.

Припадници полиције и
остали запослени у Мини-
старству унутрашњих по-
слова који су 26. септембра
подржали позив да ступе у
штрајк одлучили су после
десет дана, 6. октобра, да
прекину обуставу рада и да
се врате на посао.

Подсећамо, њихови глав-
ни захтеви били су изузима-
ње од најављеног смањења
плата за десет одсто, проду-
жење постојећег Посебног
колективног уговора или
израда новог, као и исплата
путних трошкова за прет-
ходних годину дана и јуби-
ларних награда. Они су би-
ли подједнако револтирани
и због тога што су им возила
у лошем стању, што су им

униформе дотрајале, као и
зато што нападачи на поли-
цајце најчешће добијају
благе казне.

Од почетка штрајка обја-
вљиване су опречне инфор-
мације о броју оних који
учествују у њему. За разли-
ку од челника полиције, ко-
ји су тврдили да је одзив
слаб, челници синдиката
који су организовали обу-
ставу рада изјављивали су
да имају изузетно велику
подршку. Последњих дана
на улицама Београда и не-
ких других градова долази-

ло је до великих гужви у са-
обраћају због одбијања сао-
браћајаца да излазе на те-
рен.

Петог октобра је одржан
састанак министра унутра-
шњих послова Небојше Сте-
фановића и руководства ре-
презентативног Полициј-
ског синдиката Србије, који
није подржао одлуку да се
покрене штрајк. Том прили-
ком је договорено да се пот-
пишу нови колективни уго-
вори, а министар полиције
је обећао да ће полицајцима
бити исплаћен део новца ко-
ји им држава дугује до краја
године и да ће добити нове
униформе. Небојша Стефа-
новић је тада запретио и да
ће учесницима штрајка би-

ти смањене плате за време
које нису радили, што је си-
гурно допринело одлуци да
се штрајк прекине.

Просечна плата полица-
јаца била је између 40.000 и
45.000 динара. Пре неколи-
ко месеци она је смањена за
4.000 динара, а од почетка
октобра полицајци не доби-
јају ни додатак од 3.000 ди-
нара за сменски рад. Већ го-
дину дана им се не исплаћу-
ју ни путни трошкови, као
ни сума од 10.000 динара
коју су сваког месеца доби-
јали као помоћ. М. Г.
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већини случајева лопови су
пљачкали поште које се нала-
зе у непосредној близини сао-
браћајница како би могли
што брже да побегну.

ВИШИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ ГОРДАНА 

ЧОЛИЋ О ШТРАЈКУ АДВОКАТА

Било би добро да се
постигне компромис

ПОСЛЕ ДЕСЕТ ДАНА

Полиција прекинула
штрајк

родром, у близини бувљака.
Најбрже је расветљена пљачка
која се догодила крајем августа
2010. године. Лопов који је тада
покрао пошту у Војловици от-

Нигде камера и наоружаних чувара

ПАВЛЕ РАДАНОВ, ГРАДОНАЧЕЛНИК ПАНЧЕВА

Укидање прослављања 6. октобра било је грешка

ПРЕДАВАЊЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Шести октобар 1944: ново јутро у Панчеву

На мети пљачкаша најчешће
је била пошта у Војловици, а
крајем јуна прошле године по-
крадена је и она што се налази
поред железничке станице Ае-

кривен је и ухапшен већ после
сат времена. Инспектори поли-
ције су приликом претреса код
њега пронашли пластични пи-
штољ којим је претио радница-

ККОО  JJЕЕ  ККООММААННДДООВВААОО  ЦЦРРВВЕЕННООММ  ААРРММИИJJООММ??  

Овим поводом, у понедељак, 6. октобра, у Народном музеју

свечано је отворена изложба „Ослобођење Панчева 1944”.

Током истраживања и припреме изложбе аутори поставке –

историчари Срђан Божовић и Слободанка Перовић – открили

су до сада непознат податак: да је трупама Црвене армије за

ослобођење Панчева командовао чувени руски генерал Васи-

лиј Магрелов (1908–1990), који је 1944. године добио најви-

ше почасно звање Совјетског Савеза. На изложби (до 1. но-

вембра) могу се видети и фотографије чланова покрета отпора

у Панчеву, плакати и други документи из Другог светског ра-

та, као и оружје које се тада користило на овим просторима.



Спомен-плоча посвећена две-
стагодишњици од доласка Вука
Караџића у Омољицу, која је
постављена на зграду некада-
шњег контумаца, откривена је у
петак, 3. октобра, у организаци-
ји Дома културе, ОШ „Доситеј
Обрадовић” и Месне заједнице.

Иницијатива за обележава-
ње тог важног догађаја потекла

је од часописа „Живот села”, у
чије име је о боравку највећег
реформатора српског језика у
поменутом карантину из доба
Аустроугарске октобра 1813.
године говорио уредник поме-
нутог листа Александар Тана-
сијевић. Он је, поред осталог,
подсетио на то како је Вук, са
оцем и рођаком, као и избегли-
цама из Србије (тада још увек
Турске), те јесени прешао пре-
ко Дунава у село Омољицу. Ту
је, по тадашњим аустријским
прописима, морао да проведе
двадесетак дана у контумацу,
где је, заједно с другима, под-

вргнут такозваном кађењу про-
тив куге и других заразних бо-
лести тог времена.

Након тога директори Дома
културе и основне школе –

Ђурица Јованов и Добрила
Пурковић свечано су открили
трајни запис у камену с Вуко-
вим ликом урадила је панче-
вачка вајарка Светлана Дера-
нић, а новац за реализацију је
обезбеђен из буџета Града
Панчева.

Потом је у Дому културе
одржан пригодан програм,
сачињен од рецитала, песме и
игре, који су извели основци
и чланови КУД-а „Жисел”.
Присутни су могли да погле-
дају и изложбу посвећену Ву-
ку, под називом „Од Омољице
до Беча”.

Грађани панчевачких насеље-
них места последњих децени-
ја свој квалитет живота мере
на основу неколико парамета-
ра. Један од њих свакако је
степен уређености комуналне
инфраструктуре, у оквиру че-
га се посебно издваја асфалти-
рани коловоз. То, наравно, ни-
мало не треба да чуди, с обзи-
ром на то да они који су су
имали (не)прилике да живе у
блатњавим улицама врло до-
бро знају с каквим се све му-
кама суочавају кад напусте
домове.

По броју уређених улица
нарочито се истиче најмного-
људније панчевачко место –
Старчево. Асфалтирање једи-
не калдрмисане улице, триде-
сете у низу на којој се зацрне-
ла ова тврда подлога у послед-
њој деценији, почело је у сре-
ду, 1. октобра, а завршено је

након неколико дана. Путари
„Штрабага” (или фирме „Вој-
водинапут”) на јавној набавци

су добили и успешно привели
крају овај посао, „тежак” 5,3
милиона динара. Поменута
улица ће бити рађена из два
дела: првих 900 метара пре-
свучено је згуснутом течно-
шћу на бази нафте ове године,
док ће преостали део од око

400 метара, укључујући и про-
секе ка суседним улицама, би-
ти изграђен током буџетске
2015. године, највероватније
на пролеће.

И док житељи дела старче-
вачке Ритске улице, након го-
дина ишчекивања, заслужено
уживају у новом крајолику,
многи становници неких дру-
гих села ових кишних дана
доживљавају велике главобо-
ље с дотрајалим асфалтом,
постављеним у нека кудикамо
срећнија времена.

Новосељанин др Драгомир
И. Поповић, дипломирани ин-
жењер електротехнике, по-
слао је редакцији „Панчевца”
фотографију прве трећине
Улице Жарка Зрењанина, у
којој он живи. Тим сведочан-
ством је желео да укаже на си-
туацију у свом месту, које се,
како каже, налази надомак

престонице, чија је „пресветла
будућност” оличена термином
„на води”.

На читаоцима је да процене
сличност између новосељан-
ских и београдских „аква-пер-
спектива”. 

Такође, слично у наведеним
улицама јесте да обе имају ас-
фалт, а разлике су више него
уочљиве.

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Недав-
но је у рад пуштена ренови-
рана апотека, а ускоро ће
бити отворена обновљена
амбуланта. Пројекат под
називом „Песма, игра, ра-
дост, толеранција”, који је
подржан на конкурсу Града
Панчева, биће реализован у
уторак, 14. октобра, у орга-
низацији Дома културе,
основне школе и Удружења
жена „Сосе”.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Румун-
ски народни ансамбл из ме-
ста Сибију одржаће, заједно
с домаћинима, целовечерњи
концерт у четвртак, 9. окто-
бра, од 20 сати, у спортској
хали. Велики оркестар и пр-
ви ансамбл Дома културе
учествоваће током викенда
на смотри фолклора српске
дијаспоре у Бањалуци.

ДДооллооввоо:: У оквиру поступка
јавне набавке за посао по-
плочавања тротоара у цен-
тру села у среду, 8. октобра,
отваране су понуде заинте-
ресованих извођача. Удру-

жење бораца обележило је
Дан ослобођења у суботу, 4.
октобра, комеморативном
седницом и полагањем вен-
ца на спомен-плочу испред
Дома културе. Рукометаши
су у дербију победили Вр-
шчане, а рукометашице су
савладале Качаревке.

ГГллооггооњњ:: Дан ослобођења
Глогоња обележен је у субо-
ту, 4. октобра, парастосом и
полагањем венца на споме-
ник борцима палим за сло-
боду тог места. Асфалтира-
ње главног пута у улицама
ЈНА и Ослобођења почело
је у среду, 8. октобра.

ИИввааннооввоо:: Пријављивање за
бирачки списак национал-

них мањина биће могуће до
петка, 10. октобра, у згради
Градске управе – соба 701.
Чланови МКУД-а „Боназ
Шандор” организовали су у
недељу традиционалну ча-
јанку. Фудбалери „Стреле”
су прошлог викенда савла-
дали Мраморчане.

ЈЈааббууккаа:: Дечја недеља је обе-
лежена у Основној школи
„Гоце Делчев” под слоганом
„Срећна породица – срећно
детињство”. Ученици четвр-
тог разреда поменуте обра-
зовне установе ће у понеде-
љак, 12. октобра, с вршња-
цима из ОШ „Васа Живко-
вић” приредити спортско
дружење.

ККааччааррееввоо::  Месна заједница
је израдила пројектну доку-
ментацију за радове на по-
стављању нових тротоара у
центру села, а у припреми
је и пројекат уређења парка.

ООммоољљииццаа:: Спомен-плоча по-
свећена двестагодишњици од
боравка Вука Караџића у
контумацу свечано је откри-
вена у петак, 3. октобра. Уче-
ници основне школе посети-
ли су Месну заједницу, како
би првом човеку села уручи-
ли своје ликовне радове на
тему улепшавања свог места.
Фолклораши КУД-а „Жисел”
учествовали су у снимању
емисије РТС-а „Шљивик”.

ССттааррччееввоо:: Протекле недеље
је асфалтирана Ритска ули-
ца. Позоришна представа
„Екослав у акцији”, у изведби
Удружења грађана „Епизоди-
ста” и аматерског позоришта
Дома културе, одржана је у
четвртак, 2. октобра, у вели-
кој сали поменуте установе.
Исте вечери у галерији „Бо-
ем” отворена је изложба сли-
ка Владимира Тјапкина под
називом „Дигиталне графи-
ке”. Два дана касније „Ма-
шино позориште” из Београ-
да одиграло је комад „Мој
мали пони” у великој сали
Дома културе. Од уторка, 7.
октобра, траје Дечја недеља.
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Удружењима 
подељено преко пет
и по милиона динара

Ловци чекају 
званичне резултате

Секретаријат за пољопривре-
ду и рурални развој Града
Панчева недавно је, уз допу-
штење надлежног министар-
ства, дефинисао програм по-
дршке за спровођење актив-
ности из свог делокруга. У
оквиру тога, усвојене су три
мере, што је био предуслов за
расписивање јавног конкурса
за суфинансирање пројеката.

Највише „Тракторијади” и
винарима
Једна од тих мера названа је
„Подршка руралном развоју
кроз диверзификацију актив-
ности”, за шта је било предви-
ђено 2.400.000 динара. У пре-
воду, реч је о додели новца за
манифестације у организаци-
ји удружења која негују ло-
калне традиционалне вредно-
сти. Након расписивања кон-
курса и прикупљања предлога
пројеката комисија којој је
председавао Зоран Грба, се-
кретар Секретаријата за по-
љопривреду, село и рурални
развој, доделила је новац за
реализацију тринаест проје-
ката, од чега се осам тиче
панчевачких села.

Два су већ реализована у До-
лову: средином септембра
Удружење жена „Доловке” пет-
наести пут је организовало
„Штрудлијаду”, при чему му је
Град Панчево помогао са
112.000 динара, а крајем истог
месеца Удружење винара и ви-
ноградара „Свети Трифун”
приредило је Другу бербу гро-
жђа и то за добило 280.000 ди-
нара. И Иваново је имало два
„аминована” пројекта – мађар-

БИЛАНС ГРАДСКИХ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

ИСКУСНИЈИ ПОКУПИЛИ КАЈМАК
Месне актуелности 

– од четвртка до среде –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

је и код Глогоњаца – КУД „Ве-
селија” је за обележавање Да-
на Румуна добио 101.000, а
асоцијација „Јувенис” хиљаду
динара мање за организацију
програма за младе.

У четири места новац је
припао само по једном удру-
жењу, па је тако за активности
омољичког КУД-а „Жисел”
обезбеђено 480.000, бресто-
вачка Српска православна цр-
квена општина за изградњу
звоника може рачунати на
340.000, док је доловачком
Добровољном ватрогасном
друштву за унапређивање ра-
да следовало 200.000, а кача-
ревачком КУД-у за годишњи
концерт – 40.000 динара.
Преосталих преко седамсто
хиљада динара биће накнадно
подељено, а упада у очи да
преко овог конкурса нико из
Новог Села и Иванова није
добио новац.

Важно је истаћи да је коми-
сија за вредновање пројеката
доносила одлуке бодовањем
на основу јасно утврђених
критеријума, као и то да је
Град у финансирању учество-
вао с максималних 80 одсто
од укупних буџета пројеката.
Последњи рок за реализацију
је 1. јул наредне године, а сва
удружења мораће детаљно да
образложе утрошак новца на
јавној презентацији.

Ускоро ће и званично бити
објављени резултати конкурса
који се тицао треће мере –
„Подршке развоју пољопри-
вреде и ловства”, у оквиру ко-
је би још неки сеоски субјекти
могли да рачунају на извесну
подршку за своје активности.

И напослетку, на листи до-
битника уочљиво је да су кај-
мак покупила удружења са
озбиљнијим искуством у пи-
сању пројеката, премда су се
провукла и нека који су тек
недавно основана.

И корисно и забавно: детаљ с „Тракторијаде”

мичењу у припремању тради-
ционалног македонског специ-
јалитета од пасуља, под нази-
вом „Гравче на тавче”
(100.000). Пројекат Актива же-
на „Соса” из Брестовца „Тради-
ција као инспирација” завре-
део је 144.000, док ће крајем
текућег месеца глогоњски узга-
јивачи купуса приредити „Да-
не повртара”, за чију организа-
цију ће моћи да употребе и
153.000 „градских” динара.

– по 300.000 динара. Одреду
скаута „Надел” је за „Изви-
ђачку летњу авантуру” припа-
ло 249.000, а ККК-у за кул-
турна дешавања – 180.000. Ја-
бучанима су прошла два про-
јекта – Српска православна
црквена општина уложила је
пола милиона динара у из-
градњу звоника, док ће удру-
жење „Наш Тамиш” за
248.000 на тој реци правити
учионице на отвореном. Исто

Поводом Дана ослобођења
Глогоња, тамошња црквена
општина је у суботу, 4. ок-
тобра, организовала полага-
ње венца на споменик бор-
цима палим у бици за сло-
боду тог места.

Поред тога, први пут од
1994. године одржан је пара-
стос у знак сећања на постра-
дале војнике Црвене армије
– осморицу Руса и једног Ср-
бина, чији посмртни остаци
леже управо на том месту.
Службу је одржао нови све-
штеник Владимир Петковић,
а председник Црквене оп-
штине Драган Стојановић
најавио је да ће се та пракса
наставити, као и да ће наред-
не године поменуто обележје
бити опсежно уређено.

Уз представнике бораца,
манифестацији су прису-
ствовали ученици и настав-

но особље Основне школе
„4. октобар”. Већ и сам на-
зив те образовне установе
указује на претпоставку да
је тај дан веома важан за њу.

Празник глогоњске шко-
ле обележен је с неколико
активности. За ниже разре-
де су организоване „игре
без граница” које су чинили
необични спортови – скака-
ње у џаковима, надвлачење
конопца, ношење јајета у
кашици и „између четири
ватре”; ученици шестих
разреда такмичили су се с
брестовачким вршњацима у
одбојци и малом фудбалу, а
будући да је тог дана био и
Светски дан заштите живо-
тиња, одржана је изложба
кућних љубимаца, на којој
је било заступљено четрде-
сетак куца, маца, голубова,
зечева...

ВАЖАН ДОГАЂАЈ У ГЛОГОЊУ

Дан ослобођења 

У ОМОЉИЦИ СВЕЧАНО ОТКРИВЕНА СПОМЕН-ПЛОЧА

Сећање на Вуков боравак у контумацу

СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ У УЛИЦАМА У ПОЈЕДИНИМ МЕСТИМА

Нови и стари асфалт

ски КУД „Боназ Шандор” је за
активност која носи назив
„Традиција киселог теста на-
ших бака” освојило 69.300 ди-
нара, а Удружење грађана
„Ивановачки паор” средином
августа је организовало „Ри-
барске дане и ноћи” (180.000
динара). Њиховим колегама
„Новосељанским паорима” за
„Тракторијаду” одржану у јулу
припало је 290.000 динара, а
почетком августа удружење
„Илинден–Јабука” окупило је
је кулинаре и гурмане на так-

Друга мера је представљала
подршку организацијама ци-
вилног друштва, а од предви-
ђена четири милиона динара
засад је подељено око
3.280.000.

Четири старчевачка пројекта
Најагилније су биле старче-
вачке организације, а више од
осталих добили су Клуб сто-
чара „Црно јагње” за актив-
ност под називом „Неолитско
овчарство” и КУД „Неолит” за
покрајинску смотру фолклора



У дворани „Аполо” у петак, 3.
октобра, приређено је вече по-
свећено „Битлсима”. Повод за
то је српско издање култне
књиге „Битлси” Хантера Деј-
виса, у преводу Дејана Цукића
и у издању „Лагуне”. О чувеној
ливерпулској четворци с књи-
жевником Вулетом Журићем
разговарали су познати илу-
стратор и професор на Факул-
тету примењених уметности
Растко Ћирић и писац Горан
Скробоња. Њих двојицу пове-
зује љубав према „Битлсима”,
али и заједнички пројекат под
називом „Rubber Soul”.

– Кренуло је од идеје о сни-
мању необјављених песама

инструментима који произво-
де звук карактеристичан за
шездесете. На тај начин је на-
стао албум реконструисаних
песама „Битлса” које нико ра-
није није чуо.

Горан Скробоња је то дефи-
нисао као непресушну потре-
бу за још „Битлса”. Говорећи о
свом првом сусрету с тим бен-
дом, он је рекао да је најпре
дошао до њихових плоча, те
да је у Лондону још давне
1969. купио књигу Хантера
Дејвиса. Он је и данас сматра
најбољом икада написаном
биографијом о „Битлсима”.

Након разговора је одржан
концерт „Битлс” трибјут бенда
„The Bestbeat”. Феноменални
Растко Ћирић, као и Марко
Ћалић и Дамјан Дашић про-
вели су публику кроз највеће
хитове једне од најзначајни-
јих група свих времена.

Д. М.

Велико интересовање
за наступ виртуозног
Бразилца

Фестивал „Гитар арт”
организује (Ре)креативни
курс гитаре

Сцена Културног центра била
је у понедељак, 6. октобра, ма-
ла да прими све љубитеље ги-
таре. Бразилски гитариста Да-
нијел Маркес одржао је кон-
церт, а посетиоци су уживали
у виртуозној свирци мајстора
на овом популарном инстру-
менту. Он је извео неколико
својих композиција, као и де-
ла која потписују Гарото, Гин-
га и Еду Лобо Капинам.

Свирам, јер...
– Волим да свирам за све људе,
не само за музичаре или за оне
који разумеју музику. Мислим
да је музика за свакога и ја је
не правим само за себе, већ да
бих је поделио с другима, јер
једино то има смисла. Она је
као љубав – не можете да во-
лите само себе, него љубав де-
лите с другима, волите људе.
То није такмичење, најважније
је да сам срећан, а ако јесам,
онда то могу да пренесем дру-
гима – рекао је Маркес.

Он је додао да је управо за-
вршио снимање новог албума
са саксофонистом из Бразила
и очекује да ће ЦД изаћи у де-
цембру ове године.

Четвртак, 9. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs

12

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један зани-
мљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања мо-
гу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.

Два читаоца који до среде, 15. октобра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање
„Шта је за вас највећа привилегија?”, наградићемо по јед-
ним примерком књиге „Искра у тами” Руперта Томсона.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Пан-
чевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке (не

дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП

мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Љубав, мистерија и пор-
трет величанственог града
кроз паклени ритам вешто
ће вас намамити на клизав
и непредвидив терен. Фи-
ренца 1691. Град у којем је
све забрањено и где је све
могуће. Знање је привиле-
гија одабраних који га лу-
каво и жестоко чувају за
себе. Уметност, секс и моћ
– опсесије су као и увек.
Гаетано Цумо, моделар
који прави уметничка де-
ла од воска, суочен је са
озбиљним оптужбама због
којих мора да бежи из род-
не Сиракузе, прво у Па-
лермо, а затим у Напуљ.
Док крије свој бол, стално
има осећај да га прошлост
прогони и да је се никада
неће ослободити. Владар
из редова моћне династије
Медичи, Козимо Трећи,
наручује од Гаетана нај-

захтевнији пројекат до та-
да. Због тога ће се његов
пут укрстити с путем апо-
текарове ћерке Фаустине,
чија је тајна још шокант-
нија од његове. Незаборав-
на и очаравајућа прича о
загонеткама безвременог
људског духа која зрачи
интригом и буди сва чула.

КУЛТУРА

Музика
Среда, 15. октобар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт
клавиристкиње Маје Матијевић. На програму ће бити дела
Л. ван Бетовена, В. А. Моцарта, Ј. Брамса, Ф. Листа и С.
Рахмањинова.

Петак, 10. октобар, 19 сати, дворана „Аполо”: концерт ан-
самбла „Векант” поводом обележавања 250 година од осни-
вања Банатске војне границе. На репертоару је архаична
музика с Косова и из Македоније и европска ренесансна
музика. Улаз је слободан.

Књижевност 
Уторак, 14. октобар, 19 сати, Градска библиотека: промо-
ција збирке прича „По сећању се хода као по месечини” Ве-
сне Капор. Учествују књижевни критичар Васа Павковић и
ауторка.

Изложбе
Уторак, 14. октобар, 19 сати, Галерија савремене уметно-
сти: изложба керамике „Натуралир” Наташе Василић. 

Представе
Петак, 10. октобар, 14 сати, дворана „Аполо”: инклузивна
представа за децу „Џин ко млин” дечјег позоришта „Мали
принц” из Јабуке.

Субота, 11. октобар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Ловац на бајке” позоришта „Полетарац”
из Београда.

Понедељак, 13. октобар, 19.30, дворана Културног цен-
тра: представа „Народни посланик” Бранислава Нушића у
извођењу ансамбла Народног позоришта из Београда.

Тематски догађаји
Петак, 10. октобар, 12 сати, простор код Дома војске: обе-
лежавање Светског дана здравља уз откривање скулптуре
„Срце драгуља” и пригодан музичко-забавни програм.

Субота, 11. октобар, 11 сати, плато испред Народног музе-
ја: у оквиру „Дечје недеље” биће организовано играње тра-
диционалне дечје игре школице.

Филмови 
Недеља, 12. октобар, 21 сат, дворана „Аполо”: финално
вече седмог Фестивала аматерског треш филма „Ин треш”.

Уторак, 14. октобар, 19.30, дворана Културног центра: у
оквиру циклуса новог француског филма биће приказана
комедија „Бал глумица”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Културни телекс

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

ПЧЕЛИЦА МАЈА 3Д 16.30 16.30 16.30 16.30 / / / 

МАЛИ БУДО
18.30
20.30

18.30
20.30

18.30
20.30

18.30
20.30

/ / / 

„Искра у тами”
Руперта Томсона

КОНЦЕРТ ГИТАРИСТЕ ДАНИЈЕЛА МАРКЕСА

ШИРИТИ МУЗИКУ, ДЕЛИТИ ЉУБАВ

Маркес је дипломирао на
Федералном универзитету у
Рио де Жанеиру, где је и ма-
гистрирао. Свирао је и сни-
мао са чувеним бразилским
уметницима инструменталне
музике. Наступао је у преко
40 европских земаља и Аме-
рици, на најзначајнијим фе-
стивалима и у чувеним кон-
цертним салама. Држао је
предавања и радионице на
престижним институцијама, а
добио је и бројне награде. Да-
нас живи и предаје у Берлину.

Свако ће просвирати
Фестивал „Гитар арт”, у са-
радњи с Културним центром,
пре концерта Данијела Мар-

– Музика брише границе
између култура и држава и
због тога је америчка амбаса-
да подржала овај пројекат –
рекао је Филипс.

Пројекат је започет пре три
године у Београду, а данас се
реализује у петнаест градова у
Србији и први пут у Панчеву.
Ове године је америчка амба-
сада поклонила 160 гитарских
комплета, а Панчево је добило
10 гитара – пет је првим пола-
зницима уручио Филипс. Ин-
струменти ће послужити за
учење онима који их немају, а
када они науче да свирају, до-
биће их други полазници.

Курс има четири нивоа – од
учења основних акорда и нота,
до мастер-програма који под-
разумева индивидуалну наста-
ву и сложенији приступ. У
Панчеву ће га водити профе-
сор гитаре Михајло Јовић, ко-
ји каже да би му било драго да
се пријаве и наши старији су-
грађани, јер је успех загаран-
тован без обзира на узраст, та-
ленат и искуство. Поред тога
што ће научити да свирају, по-
лазници ће имати прилику да
организовано одлазе на музич-
ке догађаје и концерте фести-
вала „Гитар арт”. Мото курса
је: „Свако ће просвирати! Јер
сви смо ми помало звезде!”

Месечни трошкови курса су
3.000 динара, а заинтересова-
ни се могу пријавити до краја
октобра.

М. Манић

кеса представио је (Ре)креа-
тивни курс гитаре који ће
омогућити полазницима да
брзо и лако науче да свирају
овај инструмент.

Свирање гитаре се учи по
новим напредним, креатив-
ним методама и програмима
престижне америчке „Џеј-
кобс музичке школе” Уни-
верзитета у Индијани. Проје-
кат је подржала америчка
амбасада у Београду, чији је
представник  Ричард Филипс
изразио задовољство прису-
ством у Панчеву. Он је нагла-
сио да је ово добар начин да
се успостави веза између
Америке и Србије.

ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО ЛИВЕРПУЛСКОЈ ЧЕТВОРЦИ

„Битлса” никад доста

КОНКУРС ЗА ЛИКОВЊАКЕ

Салон Панчева
Уметнички савет Галерије са-
времене уметности Панчево,
при Културном центру Панче-
ва, расписао је конкурс за 44.
панчевачки салон уметности.
Сви професионални уметници
из Панчева позвани су да до
петка, 10. октобра, доставе рад
галеријског формата (око један
метар) настао у последње две
године и визуелну документа-
цију (компакт-диск на којем се

налазе фотографија рада којим
се конкурише, подаци о раду и
кратка биографија).

Конкурсну документацију и
радове треба доставити на
адресу: Галерија савремене
уметности, Војводе Живојина
Мишића 1, 26000 Панчево,
сваког радног дана од 9 до 13
сати. Учесници ће бити обаве-
штени о резултатима конкур-
са до 25. октобра. Д. М.

„Битлса”. На једном месту сам
пронашао податак да постоји
око педесет песама које су
„Битлси” снимили, али их ни-

су објавили. Међу њима је био
и наслов „Rubber Soul”. Онда
сам почео да размишљам како
би та песма могла да звучи и
тако је све кренуло – рекао је
Растко Ћирић.

Резултат његовог рада, уз
Скробоњину помоћ у писању
текстова, јесте колекција пе-
сама компонованих у стилу
„Битлса”, а оне се изводе на

Данијел Маркес на сцени Културног центра 

У издању београдске изда-
вачке куће „КрР – Књижевна
радионица Рашић” ових да-
на из штампе је изашао ро-
ман „Забрана употребе ватре
и воде” нашег суграђанина
Вукашина Штрекера, који

већ неколико година живи у
Њујорку. Штрекер је досад
објавио збирке песама „Гово-
ри гласно и води пса са со-
бом” и „Колико је сати у Њу-
јорку?”, као и роман „Пакле-
на шљива”.

ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ ССВВИИ//ССВВУУДДАА

Роман Вукашина
Штрекера

Филм Огњена Главонића „Жи-
ван прави панк фестивал” осво-
јио је специјалну награду на ин-
тернационалном фестивалу до-
кументарног филма у Будимпе-
шти у недељу, 28. септембра.
Признање је уручено Живану
Пујићу, по чијој је животној
причи он снимљен. Два дана ка-

сније, 1. октобра, приказан је и
на музичком фестивалу „Waves”
у Бечу, као музички документа-
рац. Након пројекција публика
је била у прилици да разговара с
Пујићем. Тренутно се остварење
„Живан прави панк фестивал”
приказује у француском граду
Бресту. Д. М.

Живан прави 
панк фестивал

„ЉУБИЧИЦЕ” У „МИКСЕР ХАУСУ”

Промоција 
сингла „Сама”

Панчевачки састав „Љубичи-
це” одржаће концертну промо-
цију новог сингла и спота за
песму „Сама” у четвртак, 9. ок-
тобра, од 21 сат, у „Миксер ха-
усу” у Београду (Карађорђева
46). Та занимљива панчевачка
шесторка, коју чине студенти
музичке академије, формира-
ла је свој звук под утицајем ро-
кенрола и савремене класичне
музике. Спот за песму „Сама”

урађен је у сарадњи с редите-
љем Давидом Алићем, а текст
су написали браћа Стевановић
и Милан Бјелица. Гост на про-
моцији биће панчевачки one
man band „Ивица”, познат по
радијском хиту „Морам бити
бољи”. „Љубичице” су у јуну
објавиле први албум, под нази-
вом „Ljubičice & Co.”, и досад
су имале више успешних на-
ступа. Д. М.

ООббааввеешшттааввааммоо  ссууггрраађђааннее  ддаа  јјее  ККууллттууррннии  ццееннттаарр
ППааннччеевваа  ппррооммееннииоо  ббрроојјееввее  ффиикксснниихх  ттееллееффооннаа..

Нови бројеви су: 
ЦЦееннттррааллаа:: 013/440-940, ДДииррееккттоорр:: 013/440-941, 

ББллааггаајјннаа:: 013/440-944, ФФаакксс:: 013/440-945
ММааррккееттииннгг  ии  ППРР:: 013/440-943, РРааччууннооввооддссттввоо:: 013/440-942
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ков, приређивач изложбе и
публикације, из Удружења
„Anonimus Said”. Она сматра
да је, уз изложбе и зборнике
радова, веома важно презен-
товање стрипова у дневним и
недељним листовима, јер је то
начин да се са алтернативном
стрип-сценом упозна шира

тивнијим деловањем култур-
них посленика.

Окупљенима се потом
представила Хелена Клако-
чар, хрватска стрип-ауторка
настањена у Холандији.

– Потребно ми је да путу-
јем, то сам чинила одмалена.
Чини ми се да је луксуз бити

Како је рекла, поред фик-
ције, стварање на основу до-
кументарне грађе представља
важан сегмент њеног рада.
Тако су демонстрације у Сара-
јеву фебруара ове године, као
и штрајк синдиката у Загребу
заокупили њену пажњу и по-
стали део њезиног рада. Тре-

Четвртак, 9. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Србија 1914. године, Вели-
ки рат је почео. У освит Ко-
лубарске битке остарели
Андрија Итанић, пуковник
у пензији, припрема се за
последњу битку. За свој
гроб. Издао га је син Ми-
лић, коме се губи сваки
траг на граници сa аустроу-
гарском империјом. У срцу
борбе, тамо где најбољи
српски војници губе живо-
те, а пушке замењују бајо-
нети, побеснели пуковник
Итанић предводи чету од
педесет прекаљених рат-
них ветерана у којима кљу-
ча ахилејски бес. Помире-
ни са смрћу, одлучиће ис-
ход битке. Након неколико
исцрпљујућих година рата
читава Србија коначно
прославља победу 1918, а
стари пуковник добија пи-

смо од сина који је током
рата био заробљен. И неко-
лико недеља касније усле-
диће њихов последњи су-
срет. Већи од рата.

Драги читаоци, издавачка кућа „Лагуна” и „Панчевац”
препоручиће вам сваке недеље по један занимљив на-
слов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи
у књижари „Делфи” у тржном центру „Авив парк”, у Ули-
ци Милоша Обреновића 12.

Два најбржа читаоца који до среде, 15. октобра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питање „Шта је према вашем мишљењу
истински херојски подухват?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Завет хероја” Славишe Павловићa.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Пан-
чевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП
мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи  и 38,64 динара у мт:с мрежи.

„Завет хероја”
Славишe Павловићa

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Јелена Озгур, преводилац

Након четири године
академског и петнаест го-
дина практичног истра-
живања земље коју на ве-
стима називају Народна
Република Кина (а људи
који у њој живе једно-
ставно је зову Централно
краљевство), и даље осе-
ћам неку врсту јаког маг-
нетизма и стално присут-
но интересовање за њу.

Све што о Кини читам
у нашој штампи, књиге о
њој које проналазим у на-
шим књижарама, па чак
и знање што нам је било
представљено на Београд-
ском универзитету, све је то
једна мени тако непитка и
искривљена слика земље у
којој живим већ годинама,
тако да су мој предлог књи-
ге што доносе неки мало
другачији, ближи приказ
оног што данашња Кина за-
иста јесте.

Књига „Змај на Олимпу”
до мене је дошла скоро.
Док сам је читала, била
сам запањена тиме колико
је кратка и прегледна, а
притом је сасвим тачна и
непристрасна слика дана-
шње Кине. „Змај на Олим-
пу” је динамична и преци-
зна гомила корисних пода-
така, историјских и кул-
турних, који ће вам помо-
ћи да бар мало боље схва-
тите ту збуњујућу силу на
Истоку. То је прича о Кини
која је до јуче возила бици-
кле, а данас прави ајфоне,
о цивилизацији дугој чети-
ри хиљаде година, њеним
успонима и падовима, ње-
ним идеалима и страдањи-
ма, њеним утицајима на
оно што се данас зове гло-
бални свет.

Књигу „Oracle Bones”
Петерa Хеслерa прочитала
сам пре више од десет го-
дина и увек јој се враћам
као некој личној библији.
Хеслер је млади амерички
новинар, а књига говори о
његовом животу у Пекингу
деведесетих година 20 ве-
ка. Паралелно са својом
личном причом Хеслер да-
је и истраживачки приказ
кинеске историје и цивили-
зације, тако да књига обо-
гаћује читаоца и у научном
смислу.

Аутобиографија Мартина
Бута „Gweilo: Сећања на де-
тињство у Хонгконгу” („gwe-
ilo” је назив за „белог духа”,
како су Кинези некад нази-
вали странцe у Кини, а данас
за све оне ван Централног
краљевства, тј. оне који не
познају кинеске карактере)
јесте прича Енглеза о њего-
вом детињству у Хонгконгу
за време британске окупаци-
је. Он с породицом долази у
Хонгконг када се ту тек ства-
рају основе града који ће по-
стати будући центар Азије,
спајајући најбоље и најгоре
карактеристике Далеког ис-
тока и далеког Запада.

Шта стрип-аутори
мисле о емпатији,
образовању и другим
важним социјалним
темама

У „Електрици” 
гостовала 
Хелена Клакочар

У оквиру „ГРРР! Програма”,
који уређује и води Алексан-
дар Зограф, у недељу, 5. окто-
бра, наши суграђани и гости
из других градова и земаља
били су у прилици да у „Елек-
трици” и „Аполу” отпрате
програм последњег, седмог
дана београдског Фестивала
несврстаног стрипа „Ново до-
ба”. То је манифестацији која
је пети пут заредом окупила
стрип-ауторе, филмаџије и
музичаре из целог света с ци-
љем представљања независне,
алтернативне и авангардне
стрип-сцене и сродних умет-
ничких грана. Поред изло-
жби, концерата и трибина,
ове године је приређен и чи-
тав низ радионица.

Као и досад, један сегмент
програма је одржан у „Елек-
трици”. У тој галерији је отво-
рена изложба радова под на-
зивом „Одбрана утопије” и
презентована је истоимена
публикација, а у том пројекту
су учествовали Ивица Стева-
новић, Жељко Пахек, Зоран
Јањетов, Лазар Бодрожа, Ми-
лан Павловић алијас Mr.
Stocca, као и наши суграђани
Александар Зограф и Борис
Станић. Аутори су били по-
звани да одговоре на теме као
што су емпатија, солидар-
ност, социјална правда, обра-
зовање, ревизионизам... Нај-
већи куриозитет изложбе
представља учешће чувеног
стрип-аутора познатог као
Mr. Stocca, који се позабавио
одговорношћу радника у кул-
тури за овакво стање у нашем
друштву и култури.

О пројекту „Одбрана утопи-
је” говорила је Аница Туца-

ЗАВРШНИЦА „НОВОГ ДОБА”

СНАЖНА ОДБРАНА УТОПИЈЕ

Кина, Централно
краљевство

Елана Кац, америчка уметни-
ца јеврејског порекла, која по-
следњих шест година живи у
Берлину, одржала је презента-
цију свог стваралаштва у Гале-
рији савремене уметности у че-
твртак, 2. октобра. Она је током
четрдесетоминутног предава-
ња, уз слајд-пројекцију, осве-
тлила део мултимедијалних
пројеката у којима покушава
да открије на који је начин
историја јеврејског народа са-
чувана/избрисана и како се она
перципира у различитим зе-
мљама на Балкану. Њено пола-
зиште су некадашња јеврејска
гробља, синагоге и други објек-
ти у Србији, Румунији и на Ко-
сову који су након рата дожи-
вели пренамену или су сасвим

нестали. С циљем подсећања
на Холокауст и стравична погу-
бљења Јевреја у Другом свет-
ском рату, Елана Кац је у Срби-
ји – без претходне припреме и
тренинга – претрчала пут ко-
јим су превожени Јевреји у ду-

шегупки („Running on Empty”),
потом је урадила пројекат пре-
кривања белим платном и бе-
лим прахом целог кошарка-
шког терена на месту на којем
је некад била јеврејска синаго-
га („The Cover”), те видео-рад

ПРЕДАВАЊЕ ЕЛАНЕ КАЦ

Холокауст и дубоки заборав

Поводом 200 година од ро-
ђења нашег великог научни-
ка и првог председника СА-
НУ природњака Јосифа Пан-
чића (1814–1888), у Град-
ској библиотеци је ових дана
приређена занимљива изло-

жба. Из фонда Библиотеке
је приказано Панчићево на-
учно дело, пре свега његов
рад на истраживањима
флоре Србије, Црне Горе и
Бугарске.

Посетиоцима се пружа при-
лика да виде фотографије ен-
демичне врсте четинара по
којој је као научник остао
упамћен, а то је Панчићева
оморика. У богатој каријери
ботаничара и зоолога Ј. Пан-

чић је 1874. године основао
ботаничку башту „Јевремо-
вац”, што је прва стаклена ба-
шта у овом делу Европе.

Оно што се издваја на из-
ложби јесу ретке књиге Јоси-
фа Панчића, објављене у дру-
гој половини 19. века, из За-
вичајног фонда наше библи-
отеке.

Ауторка изложбе је Љиљана
Дракшан, а посетиоци је могу
погледати до краја октобра.

ЈОСИФУ ПАНЧИЋУ У ЧАСТ

Понос српске „јестаствене науке”

Александар Зограф и Аница Туцаков о социјалним темама у стрипу

публика. Идеја пројекта је да
се стрип стави у средиште ва-
жних друштвених питања и
да аутори проговоре о соци-
јалној правди, емпатији,
образовању, ревизији истори-
је у вези са антифашистичком
борбом у Другом светском ра-
ту, могућностима грађана Ср-
бије да учествују у изградњи
сопствене будућности итд.

Она се осврнула на рад чији
је аутор Mr. Stocca, објављен у
новом броју недељника „Вре-
ме”, и сложила се с његовим
ставом да одговорност радни-
ка у култури за стање у срп-
ској култури постоји и да се
ситуација може променити
бољим организовањем и ак-

на једном месту, одговара ми
да боравим у различитим сре-
динама – рекла је Хелена
Клакочар о свом животу испу-
њеном путовањима.

Она је завршила графику
на АЛУ у Загребу, а сликар-
ство и анимирани филм у Хо-
ландији. Од 1982. године је
самостални уметник, а била је
и чланица чувене стрип-групе
ЗЗОТ, која је деловала од
1984. до 1995. Хелена Клако-
чар је досад објавила више
графичких романа и за свој
рад добила много вредних на-
града. У Панчеву је предста-
вила последњу у низу графич-
ких новела под називом „Вла-
га, мраз и со”.

нутно је заинтригирана при-
чом о томе како поједини глу-
пи закони мењају околину и
људе. Као пример је навела
тачку у закону који је био до-
нет за време Аустроугарске
монархије по коме се висина
пореза утврђивала према бро-
ју прозора на кући. Због тог
бесмисленог правног акта и
данас су многи пуљански про-
зори зазидани.

У наставку вечери у двора-
ни „Аполо” су приказани екс-
периментални филмови Џе-
фа Кина и концерт су одржа-
ли састав „The Cyclist Conspi-
racy” из Београда и пројект-
-бенд Зденка Фрањића „Баби-
лонци” из Загреба.

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић

којим је скренула пажњу на
то да у Нишу егзистира цело
ромско насеље на некада-
шњем јеврејском гробљу. У
Румунији је направила/ис-
цртала црвене рамове око
свастика по градским зидо-
вима, а у Приштини, у нека-
дашњој згради јеврејске
школе (потом боксерском
клубу), извела је перфор-
манс „Клуб акционог бокса”.

Како је објаснила, поред
пројеката који се баве сећа-
њем, емпатијом и тран-
сформацијама и пренаме-
нама јавних локација, она
се окушала и у перформан-
сима какви су „Рекли су да
је суво” и „Blue Holding”,
који подразумевају излага-
ње тела опасностима, али
су у духовном смислу веома
ослобађајући.

Значајну референцу у би-
ографије Елане Кац пред-
ставља то што је учествовала
у чувеном перформансу Ма-
рине Абрамовић „Уметник
је присутан” у Музеју мо-
дерне уметности у Њујорку.

За долазак Елане Кац у
Панчево највеће заслуге
има Моника Хусар, пи-ар
менаџерка Културног цен-
тра Панчева. Она је рекла
да је са уметницом ступила
у контакт и организовала
ово предавање захваљујући
сарадњи с Милицом Лап-
чевић, новинарком „Сту-
дија Б”.



И сасвим надреално грли
Драгана, од кога је виши бар
за две главе, тапше га по леђи-
ма, док му се две или три сузе
котрљају низ лице. „Само па-
жљиво, друже, никада преко
пуне и поздравите ми брата”.

Драган €уровић је најпре
био машински техничар, па
узоран омладинац, инжењер
статистике, онда „утваш”, ре-
ферент плана и анализе на
нивоу СОУР-а, па помоћник
директора „Утве–Радника”, а

пуну новосадску линију је
прешао тик пошто је после
значајних перипетија постао
управник штедно-кредитне
задруге панчевачких занатли-
ја. Удбаши су га убеђивали да
су ондашње занатлије непри-
јатељи народа, трули кулаци и
капиталисти, банда, остаци
прошлости и кочничари само-
управљања. Ваљда и због оца
стаклара, поштеног мајстора,
као и оних јединствених огле-

дала која су заједно израђива-
ли – убеђивања, информатив-
ни разговори, па ни претње
нису помогли. Напротив.

– Отац, Бог да му душу про-
сти, увек је говорио да се сва-
ког јутра треба погледати у
огледало, не због лепоте, већ
ради поштења и полагања ра-
чуна самом себи. Немам, ре-
цимо, телевизор, али без огле-
дала, својим рукама напра-
вљеног, једноставно се не мо-
же – објашњавао је.

А после милиционерских
суза €уровић је био и секре-
тар МЗ Доњи град, власник
рачуноводствене агенције (са-
да је то његова ћерка), па пе-
вач хора „Јован Бандур” и ро-
таријанац... И Човек. Није
грешка, Човек с највећим мо-
гућим Ч.

Седимо код €уре уз пиво и
кратко, не бројимо туре. Кад,
изненада, говори, није му ва-
жно ко може да чује:
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Нови Сад, раних осамдесетих
година прошлог века. Ауто-
мобил је на главној „авенији”,
тадашњем Булевару 23. окто-
бра. На средини двострука пу-
на линија. Чик пређи је! Оде
и дозвола и ко зна шта још,
без пардона.

Драган вози, запричасмо се
о још једном новосадском са-
станку о могућностима развоја
мале привреде и занатства, чи-
ји закључци никада неће ожи-
вети. И прође последње скре-
тање, додуше не за Бруклин,
већ за Банат и Панчево. А уче-
сници у саобраћају јуре ли јуре,
тих богатих осамдесетих...

Следи благо успоравање,
удвојени поглед лево-десно,
као радаром, а саобраћајаца
или позорника ни са једне, ни
са друге стране дупле пуне
линије и тротоара тамо преко.
Гас, гас, полуокрет, јесте пре-
кршај, али уз огромну уштеду
километара, преко обе пуне.
Право до полицајаца које смо
у то време звали милиционе-
ри или, једноставно, милицај-
ци. Откуд ли се нацрташе на
самој ивици плочника у глав-
ној новосадској улици...

Следи редовна процедура,
уз обавезно питање органа да
ли је возач свестан прекршаја,
уз моралну придику шта би
било да је било. Драган при-
знаје, без иједне негације,
онако скрушен и бледуњав. У
помоћ позива дубоке мисли и
све тежи живот у „Утви”, која
је већ полако и врло сигурно
почела да тоне. Са свим соу-
рима, оурима, рјима, радним
заједницама и тако то. Мили-
цајац готово испусти возачку
и саобраћајну дозволу и лич-
ну карту, стресе се и у нека-
квом пребледелом грчу изу-
сти: „Па и брат ми ради тамо”;
те после паузе: „Није вам ла-
ко”; и још: „Једва преживља-
ва, све разнеше лопови”.

И ПОЛИЦАЈЦИ ПЛАЧУ
– Био сам свашта у животу:

и руководилац, и мали поли-
тичар, и општинар, и мајстор,
и приватник, а погледај пен-
зију (потура ми последњи из-
вештај о другом делу накнаде
за препун радни стаж и одра-
ђене године – прим. аут.), и
још нам скидају, чиста не-
правда. Једино ми олакшава
то што је трошим с пријате-
љима.

– Ма, пензије су нам готово
у динар исте – покушавам да
га орасположим.

Заман. €ура спасава ствар,
јер сваком госту који жели
да плати, одговара: „С особи-
тим задовољством”. Сви за-
довољни.

Драган је и новинар. У јед-
ном локалном листу има ру-
брику посвећену финансиј-
ско-рачуноводственим про-
писима и уредно плаћа оно
што је написао. Плаћа, не на-
плаћује. Увек у журби, и сада
у мировини, непрекидно по
семинарима и међу дебелим
финансијским књигама и за-
конима са све допунама и
упутствима о њиховој немогу-
ћој примени. Никада не ка-
сни. Комитената из дана у дан
све мање, као и занатских
радњи. Сивило неко, шта ли...

Када би се поново родио,
тврди, ништа не би мењао.
Мада, није се материјално
обогатио, каже, али је ћерка-
ма многа животна врата отво-
рио. Кратких панталона и од-
раних колена и лактова у До-
брици сети се као кроз маглу.
Али родним €уровићима у
Српској се учестало враћа.
Увек када пређе Дрину, с оне
стране застане код обореног
стабла на коме је неко испи-
сао: „Скрени овде, скрено да-
богда”.

Драган €уровић никада ни-
је промашио скретање.

С. Зенг

Меморијално такмичење у
кувању рибље чорбе „Бора
Урс” одржано је у недељу, 5.
октобра, у Месној заједници
Горњи град. Главни организа-
тор те манифестације Стеван
Видановић Кмет окупио је
родбину и пријатеље покојног
Боре, како би се присетили
дана када је он организовао
манифестације оваквог типа у
кафанама у Маргити.

По пријатном времену, мај-
стори варјаче из нашега града
трудили су се да зготове нају-
куснију чорбу. Гавра и Џипси
су у великом казану припре-
мали гулаш за посетиоце, који
су у великом броју дошли да
увеличају ову манифестацију.

Жири који су чинили Бра-
нислав Урс (син покојног Бо-
ре), Ђурица Јосимов и Алек-
сандар Живковић имао је за-
датак да (пр)оцени који узо-
рак је био најукуснији. После
дегустације, јединствени у
оценама, чланови жирија су
изабрали најбоље.

Прво место су заузели сада
већ легендарни „Учитељ” и
Брана Јовановић. На друго
место се пласирала екипа

„Опуштено код Боже”, а трећи
је био Таса, који је прошле го-
дине, на првом меморијалу,
освојио титулу шампиона. 

– Највећа тајна у кувању ри-
бље чорбе јесте однос рибе и

воде, односно густина. Ипак,
све зависи од жирија и укуса
његових чланова – рекао је
Брана Јовановић, победник
такмичења. 

Организатори најављују да
ће ова манифестација постати
традиционална, а посетиоци и
учесници су већ најавили дола-
зак и следеће године. A. Ж.

ТАКМИЧЕЊЕ У КУВАЊУ РИБЉЕ ЧОРБЕ

„Учитељ” - професорски

На Врачевгајском језеру је
прошлог викенда одржано ме-
ђународно надметање у под-
водној фотографији, у органи-
зацији РК-а „Ронити се мора”
из Беле Цркве, а на њему је
учествовало 17 такмичара из
Хрватске, Босне и Србије.

Првог дана, 4. октобра, на
програму су била роњења и
фотографисање, а сутрадан
жирирање и проглашење нај-
бољих. Услови током такми-
чења били су изузетно тешки,
јер је видљивост била триде-
сетак центиметара, а темпера-
тура воде свега 17 степени. За
клуб „Свет роњења” из нашега
града наступили су Ивана Ор-
ловић Крањц и Јанез Крањц,
који су још једном остварили
одличне резултате.

Ивана је освојила прво ме-
сто у генералном пласману у
класи ДСЛР, док је Јанез зара-
дио златну медаљу у категори-
ји компакт. У клупском пла-
сману на Купу Војводине „Свет
роњења” је освојио прво место.

У оквиру међународног так-
мичења ИУПЦ-а, Јанез Крањц

је био најбољи међу такмича-
рима који су фотографисали
компактним апаратима, а
Ивана је освојила друго место
у генералном пласману у ка-
тегорији ДСЛР. У тимском

пласману „Свет роњења” је
био други, иза РК-а „Ронити
се мора” из Хрватска, а ис-
пред трећепласираног РК-а
„Босна” из Сарајева.

A. Ж.

МЕЂУНАРОДНО НАДМЕТАЊЕ

У ПОДВОДНОЈ ФОТОГРАФИЈИ

Наши међу најбољима

ЗАВРШЕНИ „ДАНИ МАКЕДОНСКЕ КУЛТУРЕ”

Песнички караван
стигао у Панчево

Манифестација под називом
„Дани македонске културе”
званично је затворена у уто-
рак, 7. октобра, последњом
књижевном вечери, одржа-
ној у дворани „Аполо”.

Публика је уживала у књи-
жевном програму десетак
уметника, уредника „Књи-
жевних новина” Миће Цвије-
тића, челника Управног одбо-
ра Новинско-издавачке уста-
нове „Македонски информа-
тивни и издавачки центар”
(НИУМИИЦ) Виктора Шеће-
ровског и књижевника и пре-
водиоца Илије Бетинског, чи-
јих ће се шест превода у изда-
њу НИУМИИЦ-а наћи на Бе-
оградском сајму књига. Во-
дитељ програма Миљурко
Вукадиновић представио је
своју књигу „Вевчаница”,
инспирисану местом Вевча-
ни, одакле потиче породица
Пупин. Своје одабране ра-
дове читали су и потпред-
седница Удружења књижев-
ника Србије Милица Лилић
Јефтимијевић, афористи-
чар Вукоман Божовић, Ду-

шица Илин, Вјера Вукшић
Витошевић, Биљана Анда-
ловски Обрадовић и Вален-
тин Мик.

Главни гост свакако је био
председник Удружења књи-
жевника Србије Радомир
Андрић, који је премијерно
представио своје две необја-
вљене песме. Он је, са својих
шест књига, највише прево-
ђени песник на македонски
језик, а посебно га инспири-
ше то што му је, како сам ка-
же, Македонија песнички
завичај.

„Дани македонске култу-
ре” се већ по традицији ор-
ганизују с главним циљем да
очувају и негују културу ове
националне мањине у Пан-
чеву и, пре свега, у селима у
којима је концентрисан ма-
кедонски живаљ. Пројекат је
финансирала Покрајинска
влада, а за реализацију су се
побринули Дом омладине
Панчево, НИУМИИЦ и кул-
турне установе у поменутим
местима.

Ј. К.

ЧЧООВВЕЕКК ЈЈЕЕ ККЊЊИИГГАА::   ДДРРААГГААНН  ЂЂУУРРООВВИИЋЋ

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац”
организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сва-
ке недеље биће представљени љубимци за бесплатно удо-
мљавање, 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.

Мицике
Добре и послушне
две прелепе „мици-
ке”, старе око шест
месеци, недавно су
стерилисане и вакци-
нисане.

Управо траже сталан
дом како би неке дру-
ге могле да добију
привремени смештај.

Чупка
Ова тробојна лепотица
дуге длаке, стара три и
по месеца, остала је са-
ма након што су јој
браћа и сестре удомље-
ни на штанду у центру
града.

Као створена је за
живот у дворишту, мо-
же бити и чувар, прем-
да има „потенцијала”
да постане размажени
кућни љубимац.

ААККЦЦИИЈЈАА  „„ППААННЧЧЕЕВВЦЦАА””  ИИ  УУДДРРУУЖЖЕЕЊЊАА  „„ЉЉУУББИИММЦЦИИ””

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.

Уметнички савет Галерије са-
времене уметности Панчево,
при Културном центру Панче-
ва, расписао је конкурс за 44.
панчевачки салон уметности.
Сви професионални уметници

из Панчева позвани су да до
петка, 10. октобра, доставе рад
галеријског формата (око један
метар) настао у последње две
године и визуелну документа-
цију (компакт-диск на којем се

налазе фотографија рада којим
се конкурише, подаци о раду и
кратка биографија).

Конкурсну документацију и
радове треба доставити на
адресу: Галерија савремене

уметности, Војводе Живојина
Мишића 1, 26000 Панчево,
сваког радног дана од 9 до 13
сати. Учесници ће бити обаве-
штени о резултатима конкур-
са до 25. октобра. Д. М.

КОНКУРС ЗА ЛИКОВЊАКЕ

Припреме за Салон Панчева



- - - - - - БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ- - - - - 

Уставно или не?

Незадовољни 
грађани

Пооштрена казнена политика
и високе казне у саобраћају
допринеле су већој безбедно-
сти на путевима. Казне су сва-
како једна од мера које дају
резултате, али да ли су све оне
оправдане, да ли је могућа
њихова примена и да ли су у
крајњем случају оне у складу
са Уставом Србије? Тако, од-
недавно, уколико вас ухвате
да се „шверцујете” у градском
превозу у Београду и напишу
вам казну, а ви је не платите,
нећете моћи да региструјете
аутомобил, нити да продужи-
те или добијете возачку до-
зволу. Велики број наших су-
грађана често користи град-
ски превоз у Београду и иско-
ристили смо прилику да их
питамо за мишљење о новој
казненој политици.

Закон није исти за све
Слободан Јовановић, заменик
музичког уредника Радио
Панчева:

– Шта год да се уради у овој
држави и било какав закон да
се донесе, то се не односи баш
на све. Ту настаје проблем...
Ако у аутобус уђе „нечији” бу-
разер и не плати карту, а кон-
тролори га ухвате, неће ништа

- - - - - - - - - - - - - - - А К Т У Е Л Н О - - - - - - - - - - - - - - - 

ПРАВИЛА, ПРАВИЛА…

платити, нити ће имати било
какве санкције. Ово ће се при-
мењивати само у случају нас
„обичних смртника”. Тужно је
бити толико ригорозан у вре-
ме када људи немају шта да је-
ду. Људи живе пет дана од
својих примања. Када плате
рачуне и ако их плате, остатак
месеца се довијају како би оп-
стали. Цитираћу свог колегу:
„Ми стално идемо на Месец, а
нисмо поправили водоко-
тлић”. Гомилу основних ства-
ри нисмо довели у ред, а већ
се понашамо као Немци и
уводимо драконске казне. Чи-
њеница да нећеш моћи да ре-

гиструјеш аутомобил зато што
ниси платио казу за „шверцо-
вање” нема никакве везе са
животом. Закони се усвајају
без реалне слике о томе како
просечан човек живи.

Миша Њиређхази:
– Без везе је то што ће се не-

плаћање казне односити на
могућност издавања докуме-
ната. Мислим да је боље да љу-
дима стижу опомене. Ако не
платиш за, рецимо, осам дана,
имаш велику камату, која с
временом расте. Када та казна
нарасте на петоцифрени број
за годину дана, онда ће људи
плаћати или се неће возити
без карте. Такав приступ би
био нормалнији, а не да људе
ограничавају на овакав начин.
Није лоша ни тренутна могућ-
ност да ако се возиш без карте,
казну која је 6.000 динара пла-
тиш у року од осам дана и не
издвојиш пун износ, већ само
пола. Без обзира на то што се
не слажем с новом одлуком,
мислим да људи, ако желе да
се возе, треба да плате карту.

Право да будеш човек
Драган Петровић, редитељ:

– Мене интересује да ли је
то по Уставу и да ли смеју то

ИЗ ФРАНЦУСКЕ ЗА ПОРОДИЦУ

да ураде. У нормалној држа-
ви, ако имаш неки дуг, није
ти ускраћено људско право
да имаш возачку дозволу, па-
сош или аутомобил. Мислим
да је ово повреда људских
права. Прекршаје треба дру-
гачије санкционисати, неким
другим механизмом. Зашто
постоје судови? У крајњем
случају, на Западу људи који
су учинили тежа кривична
дела имају нека права. Ово
није случај само код ГСП-а,
већ је питање колико су
уставни и принудни поступ-
ци наплате и других јавних
предузећа у овој земљи. Су-
дови и институције не раде
како треба. Добар пример је
скорашња одлука Европског
суда за људска права да се
осуђеницима плати одштета
због тортуре и злостављања,
док се наши судови нису ти-
ме бавили. 

Од заштитника грађана смо
затражили мишљење о устав-
ности овакве казнене полити-
ке, али до закључења броја
нисмо добили правно тумаче-
ње. Одговор омбудсмана ћете
моћи да прочитате у наред-
ном броју нашег листа.

Искуства сервисера који се
баве лимарско-лакирерским
послом показују да свако во-
зило током свог радног века
бар још једном буде офарба-
но. Као мотору, и лимарији
аутомобила је потребно аде-
кватно одржавање. За разлику
од фабричког, које се обавља
серијски на тракама, занатско
бојење у сервисима за одржа-
вање лимарије се ради ручно.
Како би се сви лимарски по-
слови урадили најбоље што је
могуће, потребно је доста ис-
куства и вештине.

Возила су током експлоата-
ције изложена утицајима во-
де, соли, блата, ситног каме-
ња на путу, киселих гасова и
киша, високих и ниских тем-
пература... Стање аутомобила
се не процењује само по пре-
ђеним километрима, већ и на
основу естетике, функционал-
ности и сигурности – кажу у
„Ауторемонту Пивашевић” и
додају да боја возила нема са-
мо естетску улогу, већ и за-
штитну.

Када већ дође до оштећења
на лимарији, потребно је што
пре то санирати како не би
дошло до појаве и ширења ко-
розије. Сви лимарско-лаки-
рерски послови се не могу ра-

БОЈА ДАЈЕ ЛЕПОТУ И ШТИТИ

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

дује најсавременије коморе за
печење боје. У њима се могу
сервисирати сви типови вози-
ла: путнички аутомобили, ка-
миони, пољопривредне маши-
не, као и сви типови аутобуса.
Квалитет услуга је загаранто-
ван због употребе савремених
технолошких поступака у ре-
парацији возила, стручности
особља, као и сарадње с воде-
ћим произвођачима боја „Ле-
клер” и ППГ, које се могу тони-
рати у великом броју нијанси.

Пред јесен и зиму возачи
треба да прегледају своја во-
зила, односно ваља утврдити
дебљину слоја заштитне боје
на аутомобилу. Уколико се
установи да је на појединим
местима боја оштећена, по-
требно је извршити репараци-
ју и заштиту како не би дошло
до корозије.

Четвртак, 9. октобар 2014.

automobilizam@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Немања 
Урошевић
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Најпродаванији аутомобил
свих времена је „буба”. Она
се производила од 1938. па
све до 2003. године, када је
затворена фабрика у Мек-
сику. За 65 година, колико
се тај аутомобил произво-
дио, направљено је око 21,5
милиона примерака.

Инжењери „Фолксвагена” у
тајности су радили на моде-
лу „голф ГТИ” јер су струч-
њаци за маркетинг и поје-

дини управници сматрали
да тржиште неће бити заин-
тересовано за тај аутомо-
бил.

Луј Рено, француски инже-
њер, 1898. године постао је
први човек који је успео да
се попне уз успон од 13% во-
зилом које није погоњено
коњима. Тајна његовог успе-
ха је патентирани директан
пренос на погонској осови-
ни тадашњег аутомобила.

ТАЈНА ЗВАНА ГТИ
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Искористите прилику, осве-
жите свој аутомобил ориги-
налним „Фијатовим” делови-
ма по акцијским ценама – до
50% попуста на ауто-делове
за „фијат пунто класик”.

Зашто оригинални делови?
Уградња оригиналних де-

лова је пут до поузданог во-
зила, а самим тим и до веће
безбедности. На тај начин
добијате гаранцију на нови
део, дужи радни век, као и
контролу квалитета.

Акција траје од 29. септем-
бра па до истека акцијских
залиха.

дити у обичној радионици,
већ су за то потребне специ-
јалне коморе. Припрема во-
зила за фарбање се врши у
„преп-станици”, док се само
фарбање ради у наменској ко-
мори.

Та просторија након нано-
шења основне боје и лак-боје
служи и за њено печење одно-
сно брзо сушење. Да прашина
и друге нечистоће из околине
не би утицале на фарбу која се
суши, унутрашњост коморе за
печење боје је под притиском
који не дозвољава улажење
поменутих честица. Током су-
шења кроз кабину циркулише
и топао ваздух, чија је улога
да неутралише раствараче ко-
ји су продукт сушења боје. Са-
мо на овај начин се добијају
врхунски резултати у фарба-
њу возила.

Уколико размишљате о ку-
повини половњака који би
задовољио потребе четворо-
члане породице, можда би у
конкуренцију потенцијал-
них аутомобила могао да
уђе и „рено сеник”. Велики
број људи код нас вози овај
интересантан модел фран-
цуског произвођача и често
га виђамо на улици. Као и
већина аутомобила који до-
лазе из земље Гала, и „се-
ник” је веома удобан и упо-
требљив аутомобил. Кабина
је пространа, а у возило се
може комотно сместити пет
одраслих особа.

Задња клупа је подељена
на три независна седишта.
Гепек је веома простран и
нећете имати никаквих про-
блема да спакујете све што
вам је потребно за одмор, а
и више од тога. Када већ го-
воримо о простору за ства-
ри, сама кабина је опремље-
на великим бројем прегра-

да, а најупотребљивија су
два букера који се налазе у
поду возила код задњих се-
дишта. Што се тиче мотора,
код модела друге генерације
најпопуларнији су, наравно,
дизелаши, који се одликују
заиста малом потрошњом.

Мада, не треба заборави-
ти ни бензински мотор 1.6 у
првој генерацији овог моде-
ла, који се показао као поу-
здан. С пуним резервоаром
„сеник” са овим бензинцем
без проблема стиже до Цр-
ногорског приморја, а у ре-
зервоару ће вам остати го-
рива за возикање до плажа у
наредних недељу дана. Када
је одржавање у питању, ди-
зелаши су скупљи и за вели-
ки сервис је потребно пла-
тити око 400 евра, док је су-
ма за бензинац око 30.000
динара. Одржавање није
баш јефтино, али када се
сервис уради како треба, не-
ма проблема.

Да би својим клијентима
пружио најквалитетније ли-
марско-лакирерске услуге,
„Ауторемонт Пивашевић” у
склопу свог ауто-центра посе-
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ПАСАТ Б4 2.0, 16 В, 1995.
годиште, караван, истекла
регистрација, одличан.
063/241-925. (СМС)

СКУТЕР спринт fvision 125,
prince tuning 125, прода-
јем. 063/736-24-94. (СМС)

ПРОДАЈЕМ заставу 101,
2003. годиште, плин, 600
евра. 064/186-50-87. (СМС)

ПЕЖО 407 SW, 1.6 ХДИ,
2005, на име, панорама
кров. 064/508-60-40.
(181331)

ОПЕЛ корса 1.0, 2000. го-
диште, регистрован, вла-
сник, 1.500 евра. 069/267-
44-86. (181348)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ даи-
ву нексија, 1999, одлично
стање, регистрован, атести-
ран плин. 060/157-00-15.
(181351)

МЕРЦЕДЕС 190 Е, реги-
строван, бензин/плин, по-
вољно. 063/898-00-82.
(181355)

АУТО-КОД кључеви, по-
правка даљинских, резање
кључева. Кључ сервис „Бо-
ба”, 065/282-88-28.
(181359)

ХИТНО, пунто, 1.2 бензи-
нац, 16 В, одличан, 1.500
евра. 063/276-921.
(181445)

ПРОДАЈЕМ делове мерце-

дес 190, опел тигра, голф 3,

БМВ 525, пежо 309, ситро-

ен ксара, тојота корола, ре-

но клио 1, фолксваген Т2,

југо 55, кец, опел астра.

069/203-00-44. (181386)

ХИТНО, повољно, рено се-

ник, 1.9 ДЦИ, 2003, вла-

сник, регистрован до јуна

2015. 069/101-94-29.

(1814242)

РЕНО меган, 1.5 ДЦ, кара-
ван, 2007, шест брзина,
клима, 3.950. 063/265-321.
(181463)

РЕНО меган, 2008, 1.5
ДЦИ, одличан. 066/319-
258. (181464)

ГОЛФ, 1989, власник, бен-
зин-плин, атест, мотор, ли-
марија, одлични. 060/054-
67-70. (181498)

ПРОДАЈЕМ кола дачију со-
ленца комфорт 1.9 Д, ав-
густ 2004. 062/297-005.
(181080)

ВЕКТРА С, 2.2 ДТИ, ГTС,
2003, одлична, гуме, 3.200
евра. 063/811-13-65. (181901)

КОМБИ ивеко, ривал,
1990, путнички, девет се-
дишта, тек регистрован,
1.100 евра. 062/867-70-52.
(181574)

ПЛАЦ 11 ари на Кудељар-
цу, Охридска, замена за ау-
то. 064/300-40-01.
(181514)

ФОЛКСВАГЕН поло, 1.2,
2002, петоро врата, као
нов, замена. 064/300-40-
01. (181514)

ФИЈАТ мареа, 1.9 ЈТД,
2001, караван, одличан, ре-
гистрован, 1.650 евра.
064/300-40-01. (181514)

ПУНТО 1.1, 3 В, 1997, атести-
ран плин, аларм, централна.
064/856-60-65. (181548)

ЈУГО корал ИН, 1.3, 2004,
атестиран плин, металик
сив, власник. 064/142-55-
93. (181548)

МУЛТИПЛА, 2001, у од-
личном стању, ЦНГ +  бен-
зин, договор. 064/448-68-
94, 263-81-20. (181521)

ПОЛО, 2002. годиште, 1.2
бензин, троје врата, реги-
строван, власник. 064/199-
24-56. (181522)

ПРОДАЈЕМ возило опел
астру 1.4, буре пластично
од 1.000 литара, улазна
ПВЦ врата, комплет столи-
це трпезаријске и тепих 3,5
х 2,5 м. 063/717-12-03.
(181532)

ПРОДАЈЕМ тојоту aygo,
2007. годиште. Тел. 251-35-
37. (181573)

ПРОДАЈЕМ голф 5, 1.4,
2004, 94.000 км, 5.000
евра. 063/892-08-35.
(181502)

ПУНТО 2001, 1.2, пластич-
ни чамац кабинаш, 4.5 кс,
замена, већи ауто.
064/952-19-80. (181615)

ПРОДАЈЕМ опел корсу

2003, дизел, одличан, 3.100

евра. 063/821-70-74, 317-

943. (181618)

ПЕЖО 607, 2007. годиште,

у одличном стању, реги-

строван. 066/804-46-15.

(181612)

ТОЈОТА авенсис караван,

2000. годиште. 069/334-90-

20. (181612)

ВОЗИЛА

ПОНУДА



ЛАДА нива, 2008, реги-
строван до децембра 2014,
гас, повољно, Панчево. Ау-
тоцентар „Пивашевић”,
013/333-355. (181657)

ДАЧИЈА логан, 1.5 ДЦИ,
2007. годиште, регистро-
ван августа ове године,
1.300 евра. 064/255-87-75.
(181669)

СИТРОЕН саксо, 1.5 Д,
2003. годиште, власник, ре-
гистрован, очуван.
063/377-524. (181746)

ПРОДАЈЕМ голф 2, 1985.
годиште, регистрован и
пента 4. 064/204-90-97.
(181761)

ПУНТО ЈТД, 2002, клима,
петора врата, металик, ре-
гистрован, Панчево, 1.750
евра. 065/367-19-00.
(181757)

ПАСАТ Б3, 1988, 1.8, бен-
з и н - г а с -
, нерегистрован, солидан,
500 евра, договор. 060/440-
83-70. (181764)

ПРОДАЈЕМ рено сеник,
2003. годиште, 1.5 ДЦИ.
Тел. 065/400-90-95.
(181787)

ПУНТО 1.2, 2001, троја
врата, клима, власник, ре-
гистрован. 064/130-36-02.
(181779)

ТЕМПРА 1.6, 1999, оште-
ћена у првој боји, повољно.
064/130-36-02. (181779)

САРА пикасо, 1.6 ХДИ,
2005, 130.000 км, реги-
строван. 064/130-36-02.
(181779)

СУЗУКИ KSXR, К-2 750,
мењам за ауто до 2.000 цм3,
дизел. 062/729-996.
(181783)

ПАСАТ караван ТДИ, Б 5,
1998, повољно. 064/487-
50-58. (181819)

КУПУЈЕМ возило до 100

евра. 062/370-694.

(181540)

ОТКУПЉУЈЕМ све врсте
возила, долазим на позив,
исплата одмах од 100 до
400 евра. 063/782-82-69.
(181380)

НАЈПОВОЉНИЈЕ стални
откуп возила свих врста,
хаварисаних и нехавариса-
них и странци од 100 до
1.000 евра. 069/203-00-44,
064/552-31-19. (181380)

ОТКУП свих врста возила,
долазим на позив, најбоље
плаћам, од 100 до 700 евра
и откуп катализатора.
066/409-991, 064/552-31-
19. (181386)

КУПУЈЕМ кола исправна и
неисправна, од 80 до 500
евра. 062/193-36-05.
(181797)

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ
549, 1990. годиште. Тел.
063/371-325. (181411)

ПЛУГ ИМТ 756, ниски,
фреза копачица, леватор 9
м, Стара Пазова, брана,
корпа, циклон. 063/746-77-
80. (181431)

КРУЊАЧ, прекрупар, севе-
ров мотор и инвалидска ко-
лица. 251-62-40 и 626-437.
(181566)

ПРОДАЈЕМ киперку при-
колицу, 5 т или мењам за
дворедни берач кукуруза.
063/874-70-77. (181784)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Стре-
лишту. 065/377-15-06.
(181291)

НА ПУТУ Београд–Панче-
во, издајем гаражу за за-
натску делатност. Тел.
061/649-45-79. (181334)

НА ПРОДАЈУ метална
монтажна гаража. 063/800-
70-56. (181808)

ВЕШ-МАШИНЕ продајем,
донешене из Немачке, у
одличном стању. Тел.
065/586-01-41. (181332)

ТВ половни из увоза, 37,
55, 66, 72. 348-975,
066/348-975. (181458)

ВЕШ-МАШИНА, замрзи-
вач и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-05-
10, 063/703-76-07.
(181608)

ПРОДАЈЕМ фрижидер, за-
мрзивач, комбинацију,
веш-машину, половне де-
лове горење, ЕИ, обод,
шпорет електрични. Мића,
013/346-790, 064/129-73-
60. (181608)

ПРОДАЈЕМ фрижидер/за-
мрзивач горење и веш-ма-
шину вирпул. 063/773-55-
60. (181706)

ТЕЛЕВИЗОР вокс Е-60, те-
летекст, скарт, даљински,
40 евра. 064/118-83-57.
(181733)

ТЕЛЕВИЗОР неисправан,
купујем до 15 година ста-
рости. 064/118-83-57.
(181733)

ПРОДАЈЕМ трајножарећи
шпорет и сто за компјутер.
013/353-501, 061/273-84-
21. (СМС)

ПРОДАЈЕМ хумус.
063/256-129. (СМС)

ПРОДАЈЕМ фотељу-лежај,
црни скај, 4.000 дин.
064/438-43-47. (СМС)

ПРОДАЈЕМ камеру ВХС,
1.000 дин. 063/757-56-16.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ расхладну ви-
трину 2 м и 1,6 м, фрижи-
дер с клизним вратима,
пулт, бојлер 50 л, полице,
тросед мојца. 065/333-57-
42. (СМС) 

ШАРПЛАНИНЦИ штенад
четири месеца, вакциниса-
ни, продајем или мењам,
повољно. 063/555-770.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ црну земљу за
насипање травњака. Наш
превоз. 063/256-129.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ јариће, може и
услужно клање. 013/235-
76-00, 065/414-30-33. 

ПРОДАЈЕМ замрзивач, 310
л, сандучар. 064/231-59-29.
(181290)

ПРОДАЈЕМ замрзивач са 5
фиока. 065/250-89-97.
(181319)

ПРОДАЈЕМ пелет врхун-
ског квалитета, преосталу
количину. 065/251-03-57.
(181306)

АГРЕГАТ хонда, плински
шпорет горење, аутоматик
томос. 062/600-365.
(181311)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи свих кв, достава,
монтирање, гаранција, нај-
повољније у граду.
062/974-14-04. (181312)

ПРОДАЈЕМ хондин агрегат
4,2 кв, четворотактни бен-
зин. 063/777-65-81.
(181313)

ПРАСИЋИ на продају. Но-
восељански пут 175-б.
064/303-28-68. (181714)

ПОВОЉНО продајем ин-
вентар за продавницу, ви-
трину, полице. Тел. 347-
582, 064/010-50-69.
(181326)

КУКА фијат добла, пежоо-
во десно крило, предњи
браник, украсна маскица,
мотор задњег брисача.
064/508-60-40. (181331)

КРЕВЕТИ, душеци, телеви-
зор, сточић, грејалице, ТВ
сточић, сунђери. 065/353-
07-57. (181337)

ПРОДАЈЕМ армирачку ма-
шину за истезање бетон-
ског гвожђа. 064/213-97-
37. (181342)

ПРОДАЈЕМ шпорет горење
с равном плочом. Тел.
060/373-18-70. (181350)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи 2, 3, 4, 6 кв, доста-
ва, монтирање, гаранција,
повољно. 064/366-57-87,
335-930. (181354)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, повољно.
060/310-12-59. (181355)

ПРОДАЈЕМ товну свињу и
товне ћурке. Тел. 064/399-
62-73. (181384)

НА ПРОДАЈУ каса галеб
ФП 550 принтер, с ком-
плетном опремом, дефи-
скализована. Тел. 060/553-
52-25. (181387)

ПРОДАЈЕМ стеоне краве.
066/354-791. (181394)

ШАПУРИНЕ и прасиће
продајем, Пелистерска 24.
064/172-44-10, 372-768.
(180076)

ОГРЕВНО дрво, преотало,
багрем, буква, храст, по-
вољно за пензионере.
Т е л . 0 6 5 / 4 3 4 - 3 6 - 0 0 .
(179445)

ПРОДАЈЕМ камену, гра-
нитну коцку 10 х 10 цм.
063/771-55-44, 063/246-
368. (180875)

МЕСНАТА прасад пиетрен,
стална продаја, могућност
резервисања клања, пече-
ња. Тел. 063/311-277.
(181102)

СТЕПЕНИШТА, храст, ја-
сен, буква, прозори, врата,
израда монтирање.
063/732-82-16. (181443)

НА ПРОДАЈУ симпова уга-
она гарнитура у добром
стању. 064/612-96-57.
(181447)

ПРОДАЈЕМ пећ на дрва,
алфа камин. Тел. 061/158-
17-94. (181449)

ПЕРЈАНА јакна шевињон,
црна мушка Л, нова, увеже-
на. 064/354-69-76.
(181443)

ПРОДАЈЕМ: троседе, спа-
ваћу собу, кауче, комбино-
вани фрижидер, дечија ко-
лица, телевизоре, гарниту-
ре, регале, двоседе, ел.
шпорете, замрзивач санду-
чар 400 Л, писаћи сто, сто
+ четири столице, ТА пећи,
машину за веш, суђе, мост
регале, тепихе ... разно.
063/107-78-66. (181456)

УГАОНА седећа гарнитура,
брачни лежај + душек, очу-
вано. 065/319-25-80.
(181464)

ПРОДАЈЕМ СО2 апарат,
175 ампера. Тел. 063/740-
16-11. (181469)

ТРИТИКАЛ, МС „Одисеј”,
прва репродукција, џаки-
рано. 060/054-67-70.
(181498)

ПРОДАЈЕМ јабуке на вели-
ко за ракију и за јело.
064/422-08-25. (181506)

ПРОДАЈЕМ два телета.
013/236-73-72. (181509)

НОВЕ ставри: електрични
бојлер 2/8, једносијаличне
плафоњере и зидне лампе,
утичнице/прекидачи, две
машинице за штап за пеца-
ње, коришћена seca вага за
бебе. 064/077-71-06.
(181517)

ПРОДАЈЕМ лимену ци-
стерну од 2000 Л (правоу-
гаонична). 060/091-97-77.
(181541)

ШПОРЕТ, комбиновани,
одличан, три плина и једна
рингла, 6.000 динара.
066/004-764. (181524)

СВИЊСКЕ полутке, квали-
тетне, продајем, кућна до-
става. 065/614-74-40, 633-
250. (181529)
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БЕБИ колица, дупла, један
иза другог, јефтино.
069/251-16-18. (181559)

ПРЕОСТАЛА багремова
дрва на продају. 060/603-
32-32. (181563)

ПРОДАЈЕМ француски
кревет, двосед, радни сто,
компјутер, креветац, коли-
ца близаначка. 013/352-
292, 063/815-69-35.
(181558)

ПРЕОСТАЛО пелет, буква,
висока грејна моћ.
063/322-847. (181582)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ.
063/804-57-99. (181585)

ПРЕОСТАЛО огревно дрво
на продају. 064/357-82-08.
(181425)

ПРОДАЈЕМ замрзивач, 210
л, горење, очуван. 065/237-
40-79. (181599)

РЕГАЛ с два двокрилна
гардеробна ормара, средњи
део за ТВ и остало.
065/346-20-20. (181604)

ПРОДАЈЕМ прасиће и ја-
гањце, могућност услуге
клања и доставе. 060/322-
47-42. (181601)

ПРОДАЈЕМ вертикални
фрижидер, комора, 750 л.
063/314-877. (181625)

ШПОРЕТИ, пећи на чврста
горива, поправљам, прода-
јем. Илић, 064/114-97-57.
(181629)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
063/773-45-97, 371-568.
(181656)

ПРЕОСТАЛО огревно дрво,
повољно, багрем, буква,
превоз до куће. 065/458-
79-57. 

ПРОДАЈЕМ два кауча, два
двоседа и фотељу мојцу.
063/368-337. (181646)

ПРОДАЈЕМ хароминику
ројал, стандард, 120 басо-
ва, може замена, одлична.
060/624-49-22. (181715)

ПИЛИЋИ и ћурке на про-
дају, уређени и живи, кућ-
на достава. 065/410-97-34.
(181724)

ЦРЕП потисје Кањижа, 333
Тоза Марковић, нови полет
Бечеј 333. 061/189-47-21.
(181726)

ФРИЖИДЕР 145 Л, 185 Л,

286 Л, веш-машина, РА пећ

2,2 kV, 3,5 kV, троделни ви-

сећи регал, каучеви, фран-

цуски брачни кревет, дво-

сед, тросед с фотељама, ор-

ман, шиваћа, трпезаријски

сто са столицама, ТВ. Тел.

342-689, 063/861-82-66.

(181612)

КОТАО за грејање 60 евра,
фрижидер 145 Л, електро-
мотор 4 кв. 063/118-70-80.

ДЕЧЈИ креветац, бео, ду-
шек, опрема, као нов,
10.000 динара. 063/733-88-
56. (181670)

ПРОДАЈЕМ четинаре за
живе ограде и дворишта.
Тел. 064/157-48-98.
(181687)

ФОТЕЉЕ, две 3.000, хармо-
ника клавирна ројал стан-
дард, 80 басова, очувана.
063/808-95-53. (181696)

ВЕШ-МАШИНА сименс,
ТА пећ 3,5 кв, шпорет елек-
трични, шпорет на плин,
ТВ 37, 54, 60, 72 цм.
061/631-99-26. (181699)

ПРОДАЈЕМ преостала др-
ва, тополу и врбу. 061/612-
14-50. (181731)

ПОВОЉНО продајем брач-
ни кревет са душеком 150 х
200 цм. Звати после 17 са-
ти, 063/862-18-55. (181732)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи свих
киловата, достава, монти-
рање, повољно. 060/601-
27-15. (181748)

УМЕТНИЧКА слика Ксени-
је Илијевић, уље на шперу,
„Цвеће” 40 х 40, 400 евра.
063/175-07-42. (181753)

НА ПРОДАЈУ полован на-
мештај из Швајцарске, од
игле до локомотиве, обез-
беђен превоз. 064/445-24-
95, 065/592-78-75.
(181760)

ПРОДАЈЕМ гардеробну ви-
трину ормар, пећ на дрва,
електрични шпорет.
065/344-85-77. (181771)

МЕСНАТА прасад на про-
дају, услуга клања гратис.
060/444-55-03. (181778)

ФРИЖИДЕРИ и замрзива-
чи, веш-машине, сушили-
це, шпорети, уградне рерне
и плоче из Немачке.
062/824-23-21. (181785) 

РЕМОНТОВАНЕ ТА пећи
свих киловата, достава,
монтирање, гаранција.
061/317-07-67, 013/415-
074. (181793)

СМЕДЕРЕВАЦ 9, десни,
као нов, 12.000, крека
7.000, камин рустик
20.000, шпорети на дрва по
6.000. 062/182-32-81.
(181820)

НА ПРОДАЈУ свињске по-
лутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (181827)

ПРОДАЈЕМ тросед, нов и
дечја колица. Тел. 060/070-
76-50. (181828)

ПРОДАЈЕМ квадрат греда
12 х 10 х 6 м, две године су-
шене. 062/773-706.
(181782)

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи, стара по-
кућства, перје, најбоље
плаћам. 061/137-98-10.
(184312)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим, ба-
кар, месинг, старе славине,
акумулаторе, старе веш-
машине, фрижидере, замр-
зиваче, каблове и остали
метални отпад. 060/521-
93-40. (181317)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правне, неисправне.
063/182-08-95, 335-974.
(181354)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90–400
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (181361)

КУПУЈЕМ старе фрижиде-
ре, шпорете, замрзиваче,
веш-машине, итд. 061/287-
48-87. (181380)

КУПУЈЕМ ордење, меда-
ље,значке, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (181504)

ПРОДАЈЕМ лимену ци-
стерну од 2000 л, правоуга-
оничну. 060/091-97-77.

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, шпорете, бој-
лере и све остало, добро
плаћам. 061/627-06-54,
Златко. (181539)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
долазим на кућну адресу.
064/484-13-76, 061/322-04-
94. (181620)

КУППУЈЕМ ТА пећи свих
кв, добро плаћам. 060/601-
27-15. (181748)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледни-
це, књиге, ситне антиквите-
те... 013/233-35-01,
064/265-82-98. (181781)

КУПОПРОДАЈА половног
намештаја, ТА пећи, старог
перја и осталог покућства.
061/317-07-67, 013/415-
074. (181792)

ХИТНО продајем плац, 57
ари, ограђен. 063/809-27-
75. (181298)

ПЛАЦ на продају, 5 ари, с
папирима, Старчево. Тел.
061/199-58-31. (181302)

ВИКЕНДИЦА, 11 ари пла-
ца под воћем, Јабуков цвет,
крај Дунава. 065/250-89-
97. (181319)

КУЋА, БНС, 100 м2, 15 ари,
усељива, одлична, замена
стан. Гоца, 063/899-77-00.
(181322)

КУЋА, Тесла, 90 м2, 4,5 ара,
57.000. Гоца, 063/899-77-
00. (181322)

НОВА Миса, 240 м2, сређе-
на, 75.600. Гоца, 063/899-
77-00. (181322)

КАЧАРЕВО, кућа 8 ари,
ПВЦ, АЛУ столарија, греја-
ње гас, намештена + пот-
кровље, треба видети.
013/601-192, 062/826-14-
42. (177972)

ПРОДАЈЕМ плац на Карау-
ли. Тел. 060/373-18-70.
(181350)

ПОВОЉНО продајем плац.
064/149-78-63. (181392)

КУЋА у Јаношиковој ули-
ци, плац 12 ара, 100 м2,
власник, сређена, 39.000.
062/207-663. (181397)

ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, 80 м2, 064/902-
28-80. Повољно, могућ до-
говор. 

КАЧАРЕВО, кућа 8 ари,
ПВЦ, АЛУ столарија, греја-
ње, гас, намештена + пот-
кровље, треба видети.
013/601-192, 062/826-14-
42. (177972)

КУЋА, 10 ари плаца, про-
дајем, Горњи град.
064/133-32-02. 

ПРОДАЈЕМ кућу, два
објекта, воћњак, струја, во-
да, купатило, повољно.
063/155-07-36. (180145)

ДОЊИ град, кућа с две је-
динице, плац-воћњак, ета-
жно грејање, легиазована.
063/845-85-80. (180402)

ПРОДАЈЕМ кућу у Сефке-
рину, вреди видети.
062/684-142. (и)

ПЛАЦ на Кудељарцу, воћ-
њак, дозвољена градња, 13
ари. 064/921-01-57.
(180820)

НОВА Миса, 65 м2, поткро-
вље, 23.000, 40 м2, 16.000.
063/377-835. (180983)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-
вици, веће квадратуре на 5
ари. 064/248-88-04.
(181120)

КУЋА, Скадарска, Куде-
љарски насип, може заме-
на за стан, власник.
063/700-91-98. (181038)

ХИТНО продајем плац, 57
ари, ограђен. 063/809-27-
75. (181298)

ПЛАЦ на продају, 5 ари, с
папирима, Старчево. Тел.
061/199-58-31. (181302)

ВИКЕНДИЦА, 11 ари пла-
ца под воћем, Јабуков цвет
крај Дунава. 065/250-89-
97. (181319)

КУЋА, БНС, 100 м2, 15 ари,
усељива, одлична, замена
стан. Гоца, 063/899-77-00.
(181322)

КУЋА, Тесла, 90 м2, 4,5 ара,
57.000. Гоца, 063/899-77-
00. (181322)

НОВА Миса, 240 м2, сређе-
на, 75.600. Гоца, 063/899-
77-00. (181322)

ПРОДАЈЕМ плац на Карау-
ли. Тел. 060/373-18-70.
(181350)

ПОВОЉНО продајем плац.
064/149-78-63. (181392)

КУЋА у Јаношиковој ули-
ци, плац 12 а, 100 м2, вла-
сник, сређена, 39.000.
062/207-663. (181397)

ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, 80 м2, 064/902-
28-80. Повољно, могућ до-
говор. 

ПРОДАЈЕМ две куће у Шу-
шари, Банатска 78.
063/182-00-17. (181428)

ХИТНО, повољно, шири
центар, 100 м2, 2 ара плаца.
063/286-921. (181445)

ГОРЊИ град, кућа, 110 м2,
5 ари плаца, договор.
063/720-55-66. (181460)

ХИТНО, повољно, продајем
плац, 15 х 25, 1/1 власник.
063/286-028. (181478)

КАЧАРЕВО, спратна, 200
м2, нова, усељива, 5 ари
плаца. 063/218-860.
(181470)

У ВОЈЛОВИЦИ, продајем
кућу с плацем, 14 ари. Тел.
367-118. (181484)

ПРОДАЈЕМ кућу, 6 ари,
Глогоњ, тракторску прико-
лицу 4.500 тона, киперка
гаражирана. 065/688-12-
50. (181480)

ПРОДАЈЕМ кућу, може за-
мена за стан. Тел. 064/178-
13-73. (181493)

ПАНЧЕВО, Караула, грађе-
винске плацеве продајем.
061/614-31-75. (181505)
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ПРОДАЈЕМ кућу у Горњем
граду. Тел. 069/737-479.
(181510)

КУЋА, Тесла, две стамбене
јединице, 4 ара, комплет
сређена, може замена.
064/218-15-72. (181571)

ПОВРТАРИ идеалних 66
ари, седма зона, кућица,
бунар, 15.000. 063/217-
194. (181561)

КУЋА, новија, 137 м2, стан-
бени простор + 64 м2 по-
моћна зграда, Црепаја.
063/501-113. (181535)

КУЋА, укњижена, центар,
11 ари плаца, власник.
060/366-61-04. (181528)

ПАНЧЕВО, центар, кућа на
3 ара, продајем/мењам.
063/768-96-43. (181553)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа на
продају, на 14 ари грађе-
винског плаца, фронт 17 м.
064/665-89-64, 064/549-08-
78. (181547)

СТАРА Миса, 4 ара, 60 м2 +
једнособан стан, 36.000.
„Јуричан”, 346-737.
(181580)

ДОЛОВО, кућа, 16,5 ари,
близу центра, договор.
013/258-37-29, 064/059-82-
94. (181584)

НА ПРОДАЈУ 114 ари, иза
селекције биља, 2. дуж.
064/526-31-72. (181596)

НА ПРОДАЈУ 5 ланаца зе-
мље, потез аеродром.
064/526-31-72. (181596)

ПРОДАЈЕМ кућу на Куде-
љарском насипу, укњиже-
на, на плацу од 6 ари, хит-
но, повољно. 060/322-47-
42. (181601)

КУЋА, 120 м2, 2,65 ари, До-
њи град, укњижена, 53.000
евра. 064/211-68-39.
(181605)

СПРАТНА кућа, два по-
моћна објекта, на продају,
вода, струја, воћњак.
063/155-07-36. (181628)

БЛИЗУ Народне баште, 140
м2, 3,5 ара, потребно адап-
тирање, 30.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (181636)

САМОСТАЛНЕ, Добрица,
две куће, 11.000; Иланџа,
80 м2, 8.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (181636)

ГАРСОЊЕРЕ: Тесла, Стре-
лиште, 15.000; Светозара
Милетића, 17.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (181636)

САМОСТАЛНА, купатило,
струја, 83 м2, Мали рит,
5.000. „Ивакс”, 064/376-80-
83. (181636)

ДОБАР избор, Маргита, но-
вије, укњижене, самостал-
не, веће квадратуре.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(181636)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
14 ари, 16 метара ширина,
пут 3 метра. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(181642)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
16,50 ари, објекат, струја,
вода, телефон, укњижено.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (181642)

ПРОДАЈЕМ 15 ари баште
на Новосељанском путу.
063/192-65-14, 060/333-06-
29. (181644)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ново-

сељанском путу, 1,5 км од

„Зрна”. Тел. 064/364-97-43.

(181645)

СТАРИ црепајски пут, ви-

кендица, воћњак, башта, 20

ари, укњижено. 063/879-

51-40. (181650)

НОВА Миса, кућа у низу, 6

х 10, добра локација.

063/879-51-40. (181650)

ЦЕНТАР, улични део куће,

64 м2, реновирано, могућ-

ност поткровља, власник.

063/722-31-93. (181719)

ПРОДАЈЕМ кућу, 220 м2,

центар, плац, 3,2 ара,

99.000 евра. „Весна два”,

066/937-00-13. (181684)

ЦАРА Душана, улични део

куће, без улагања, 17.000

евра, власник. 063/716-65-

46. (181691)

СЕФКЕРИН, одлична, 200

м2, 16 ари, 20 метара фонт,

22.000. „Мустанг”, 331-

341, 062/226-901. (181662)

КУЋА на продају, Старче-

во. 064/305-74-78,

069/363-31-25. (181721)

ПРОДАЈЕМ кућу, 100 м2 +
помоћна просторија 90 м2,
Маргита. 062/827-92-04,
Горан. (181736)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси (два засебна стана) на
плацу од 6 ари. 062/844-98-
68, 063/440-447. (181777)

ПРОДАЈЕМ њиву, 43 ара,
Јабучки пут, могућа градња.
064/182-28-85. (181750)

ДАЈЕМ у најам/закуп зе-
мљу у Панчеву до 40 ари.
Тел. 065/269-00-10.
(181744)

ПРОДАЈЕМ две куће на 13
ари у Добрици или мењам
за Панчево уз доплату.
063/753-953. (181760)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, незавршена, грађевин-
ска дозвола, 33.000 евра,
договор. 065/258-87-77.
(181782)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панче-
ву на Стрелишту, новоград-
ња, ЦГ. Тел. 066/363-454. 

ПЛАЦ 5 и 10 ари, стара
Миса, дозвољена градња.
062/830-85-42. (181824)

ХИТНО, спратна кућа са 10
ари плаца, Кудељарски на-
сип. 061/317-07-67. 

ПЛАЦ код „Млекаре”, 10,4
ара, струја, вода, добар пут.
064/169-68-54. (181795)

ПЛАЦ у Панчеву од 7,5

ари, Стеријина 19, прода-

јем или мењам за пословни

простор за правно лице.

063/211-532. (181800)

ПРОДАЈЕМ или издајем
плац на Кудељарском, њи-
ва прве класе, 30 ари.
060/077-71-65. (181826)

ОМОЉИЦА, 35, 1,34 ари,
8.000, Топола, део куће,
14.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (181832)

НОВИ ПУТ, 15 ари, ком-
плет папири, хала, зидана,
1.000 м2, све сагласности.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(181832)

КУПУЈЕМ земљу на ободу
Делиблатске пешчаре, хек-
тар и више. 062/431-737.
(181341)

ПРОДАЈЕМ стан, 65 м2, без
грејања, Иве Курјачког
97/4. 061/173-60-35.
(181299)
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ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, 62 м2. 064/170-57-
10, 065/824-39-44.
(181311)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту. Тел.
013/321-338, 063/892-38-
30. (181316)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, двои-
пособан, лифт, ЦГ, 33.500.
Гоца, 063/899-77-00.
(181322)

НОВА Миса, 38 м2, 17.000,
42 м2, 21.000. Гоца,
063/899-77-00. (181322)

ТЕСЛА, мањи двособан,
26.000, двособан, 50 м2,
30.000. Гоца, 063/899-77-
00. (181322)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 80
м2, 38.000, лифт, ЦГ. Гоца,
063/899-77-00. (181322)

ТЕСЛА, 52 м2, ВП, ТА,
27.500. Гоца, 063/899-77-
00. (181322)

КОТЕЖ 1, 60, трособан,
33.500; двоипособан, 57,
38.000. Гоца, 063/899-77-
00. (181322)

КОТЕЖ 2, двособан, рено-
виран, 60 м2, 38.000, леп. Го-
ца, 063/899-77-00. (181322)

КОТЕЖ 2, 72, трособан,
47.000, двособан, 30.000,
хитно. Гоца, 063/899-77-
00. (181322)

ЦЕНТАР, мањи двособан,
45 м2, ТА. Гоца, 063/899-
77-00. (181322)

ЦЕНТАР, 64 м2, трособан,
реновиран, I, договор. Го-
ца, 063/899-77-00. (181322)

ЦЕНТАР, салонски стан,
130 м2, I, гас, договор. Го-
ца, 063/899-77-00.
(181322)

КАРАЂОРЂЕВА, четворо-
собан, 90 м2, I, ЦГ, договор.
Гоца, 063/899-77-00.
(181322)

ЦЕНТАР, нов, 42 м2, III,
гас, 28.000. Гоца, 063/899-
77-00. (181322)

ВОЈНЕ зграде, двоипосо-
бан, I, ЦГ, леп, 64 м2,
46.500. Гоца, 063/899-77-
00. (181322)

СОДАРА, 68, трособан,
38.000, двособан, 56 м2,
35.000. Гоца, 063/899-77-
00. (181322)

ЦЕНТАР, двособан, 50, III,
гас, са новим стварима,
35.000. Гоца, 063/899-77-
00. (181322)

КЕЈ Радоја Дакића, 70, тро-
собан, 39.000, Светог Саве,
62, 32.000. Гоца, 063/899-
77-00. (181322)

КОД болнице продајем три
мање гарсоњере и гаражу.
Све 20.000. 065/353-07-57.
(181337)

СТАН дворишни, шири
центар, Ж. Зрењанина, по-
требна адаптација, повољ-
но продајем. 063/281-464.
(181357)

ДВОРИШНИ стан, 60 м2,
Војловица, велико двори-
ште, гаража. 064/938-41-
99. (181374)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи, хитно, повољно, тро-
собан, Котеж 1, 88.
064/237-32-87. (181378)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,
60 м2, III спрат, ЦГ, без по-
средника. 060/350-10-85.
(181383)

ДВОСОБАН, комплетно
сређен стан у центру, II
спрат, 39.000 евра, власник.
063/801-56-63. (181397)

ДВОСОБАН стан, 60 м2, VI
спрат, ЦГ, Стрелиште, код
амбуланте, 35.000 евра.
063/233-443. (181406)

НОВ стан, 65 м2, и гаражу у
Таковској улици. 063/342-
220, 063/701-19-77.
(179712)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, без посредника,
укњижен, 52 м2, ЦГ, IV
спрат, 29.000 евра.
063/766-62-01. (179766)

ПРОДАЈЕМ трособан стан
82 м2, Котеж 2, други
спрат, ЦГ, укњижен, вла-
сник. 063/830-28-55.
(180219)

ПРОДАЈЕМ стан 84 м2, с
три спаваће собе, укњижен,
одмах усељив. 063/215-
844. (180481)

СОДАРА, продајем троипо-
собан стан, сређен, 83 м2,
ЦГ, укњижен, договор.
064/482-44-94. (180745)

ТРОСОБАН стан, центар,
новоградња, трећи, лукс,
укњижен, 66,5 м2, 685 евра.
Тел. 061/648-04-51.
(180796)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
64 м2 + 6 м2 тераса, ком-
плетно реновиран, лифт,
Стрелиште, преко пута Ми-
кине школе, 36.500 евра.
069/214-41-49. (180837)

ПРОДАЈЕМ на Тесли тро-
собан суперкомфоран
стан, 80 м2. 063/770-45-55.
(4580)

СТАН, 53 м2 и 68 м2, ново-

градња, локација П. Чарно-

јевића и М. Југовића.

060/661-05-79. (181086)

СТРОГИ центар, 84 м2,

укњижен, сређен, ЦГ, вла-

сник, I. 063/740-68-93,

013/251-53-81. (181429)

ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,

једноипособан, I, ТА, нов,

25.000. „Ковачевић”,

060/505-10-50, 258-06-82.

ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,

VIII, 44, двособан, ЦГ, по-

вољно, 20.500. „Коваче-

вић”, 060/505-10-50, 258-

06-82.

ПРОДАЈЕМ, Тесла, једнои-
пособан, ВП, ЦГ, 49 м2.
„Ковачевић”, 060/505-10-
50, 258-06-82.

ВЕЛИКА понуда станова
свих структура. Агенција
„Ковачевић”, 060/505-10-
50, 258-06-82.

ПРОДАЈЕМ, Тесла, једно-
собан, I, ЦГ, 32 м2, сређен,
29.500. „Ковачевић”,
060/505-10-50, 258-06-82.

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, 59 м2, двособан, у
киндер згради. 063/102-94-
45. (181459)

ПРОДАЈЕМ стан, двособан
на Котежу 2, цена повољна.
064/078-69-32. (181467)

ЦЕНТАР, Змај Јовина, дво-
ипособан, ЦГ, II, лукс, до-
говор. 064/188-42-64.
(181482)

ТЕСЛА, двособан, 50 м2, II
спрат, ЦГ, 32.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(181482)

СОДАРА, двособан, ЦГ, II,
укњижен, усељив 32.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(181482)

СОДАРА, двоипособан, 65
м2, II, ЦГ, 44.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(181482)

СОДАРА, трособан, 83 кмв,
ЦГ, VII, договор. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(181482)

СВЕТОЗАРА Милетића,
једнособан, 32 м2, I, 750
евра/м2. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (181482)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 26 м2,
I, тераса, 19.500. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(181482)

ГАРСОЊЕРА, 25 м2,
17.000; једнособан, 38 м2,
23.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (181482)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2, IV,
ТА, 26.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (181482)

Н. МИСА, сређен трособан,
II спрат, укњижено, 39.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(181482)

МАРГИТА, угао Карађор-
ђеве, 33 м2, I, гас, 23.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(181482)

КОТЕЖ, 47, тераса, 26.000,
трособан, I, 52.000. „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-
20. (181485)

ТЕСЛ, 40, I, тераса, 26.500;
48, ЦГ, 30.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(181485)

СТРЕЛИШТЕ, 66, двосо-
бан, ЦГ, 32.000; једноипо-
собан, 23.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(181485)

СТРОГИ центар, 65, двои-
пособан, ЦГ, 46.000, дого-
вор. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (181485)

УЛИЧНИ део стана, 36 м2, с
гаражом и верандом, вла-
сник. 064/923-57-58,
013/333-582. (181448)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, без посредника.
060/011-49-52. (181496)

ПРОДАЈЕМ, може замена,
стан на Содари, трособан,
74 м2, I, за једноипособан,
мањи двособан на Тесли,
Котежу 1, без посредника,
власник. 064/616-47-67.
(181516)

КОТЕЖ 2, сређен, двосо-
бан, 39.000; Тесла, двосо-
бан и двоипособан. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(181516)

СОДАРА, трособан, дого-
вор; двособан, 35.000; јед-
нособан, 24.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(181516)

ТУРСКА глава, одличан
трособан, 36.000 и салон-
ски, 114 м2, 70.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(181516)

НАЈПОВОЉНИЈЕ станове
и куће нуди агенција „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (181536)

ТЕСЛА, једнособан, 43, III,
28.000; једноипособан, 48,
приземље, 29.000. „Тина
РС”, 060/709-72-99.
(181549)

ТРОСОБАН, Тесла, два ни-
воа, нов, ТА, IV, 21.000.
063/217-194. (181561)

ТЕСЛА, 50 м2, потпуно ре-
новиран с намештајем.
251-62-40 и 626-437.
(181566)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
(укњижен), у центру, вла-
сник. 013/258-05-17,
064/065-23-30. (181577)

ТЕСЛА, 50 м2, ЦГ, I, 30.000,
реновиран. „Јуричан”, 346-
737. (181580)

ЦЕНТАР 12 + 8 гарсоњера,
конфорна, 9.000. „Јури-
чан”, 346-737. (181580)

ТЕСЛА, леп, празан, једно-
ипособан, V, лифт, тераса,
26.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (181585)

КОТЕЖ 2, комплетно сре-
ђен, двособан, I, 40.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(181585)

КОТЕЖ 2, најлепши тросо-
бан, 85 м2, IV, беспрекоран,
53.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (181585)

КОТЕЖ 2, одличан, тросо-
бан, 72 м2, трећи, сунчан,
45.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (181585)

ТЕСЛА, двособан, 62 м2, ло-
ђа, у одличном стању, дого-
вор. 251-93-97. (181587)

СТАН, 46 м2, сређен, рено-
виран, власник, Котеж 1,
26.000 евра. 065/368-51-
00. (181600)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан, нов, ПВЦ столарија,
ЦГ на струју, цена по дого-
вору. 065/822-48-22.
(181597)

ЦЕНТАР, једноипособан,
нов, екстра сређен.
065/822-48-22. (181597)

ЦЕНТАР, двоипособан, 60
м2, ЦГ, нов, ПВЦ столарија.
065/822-48-22. (181597)

ЦЕНТАР, троипособан, 88
м2, ЦГ, нов, ПВЦ столарија.
065/822-48-22. (181597)

ТЕСЛА, станови у изградњи
разних структура, екстра
сређен, ЦГ. 065/822-48-22.
(181597)

ТЕСЛА, једноипособан, нови-
ја градња, 38 м2, III, ЦГ, усе-
љив, 26.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (181618)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 41
м2, ВП, ЦГ, усељив, 23.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (181618)

СОДАРА, једнособан, 31 м2,
ВП, ЦГ, 22.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (181618)

КОТЕЖ 2, трособан, 80 м2,
III, ЦГ, 46.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (181618)

ТЕСЛА, двособан, 55 м2, II,
ЦГ, сређен, 35.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (181618)

СОДАРА, двособан, 56 м2,
II, ЦГ, 32.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(181618)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2,
ВП, ЦГ, усељив, 31.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (181618)

ЦЕНТАР, једноипособан,
новија градња, 43 м2, III,
ЦГ, 30.500. „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(181618)

ТЕСЛА, ВП, ЦГ, 26 м2, ново
купатило, 21.000. „Му-
станг”, 069/226-65-81.
(181622)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2,
I, ЦГ, хитно, 17.500. „Му-
станг”, 069/226-65-81.
(181622)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2, ВП, ново купатило,
26.000. „Мустанг”,
069/226-65-81. (181622)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, III, ЦГ, леп распоред,
36.000. „Мустанг”,
069/226-65-81. (181622)

СТАМБЕНО пословни про-
стор, 180 м2, могу бити и
две одвојене целине са по
90, два одвојена улаза,
одвојени струјомери, цен-
тар, тржни центар „Плато”,
одмах иза „Макси” центра,
поред главне Зелене пија-
це, поткровље, односно I,
ПВЦ, ламинати, климе, ре-
шетке, кухиња, купатило,
телефонске линије, адсл.
Врло повољно. 065/567-56-
78. (181634)

НОВ, неусељен стан, Тесла,
код пијаце, 37 + 12 м2 гале-
рија, дуплекс, једнособан +
галерија, леп и миран крај,
квалитетна зграда, IV, нема
лифт, 19.500 евра, без по-
средника. 065/567-56-78.
(181634)

ДВОСОБАН стан, Содара,
64 м2, две собе, две оставе,
кухиња, трпезарија, купа-
тило, ве-це + две терасе.
063/314-877. (181625)

ЦЕНТАР, новија конфорна
кућа с пословним просто-
ром, гаража, врт. 063/301-
073. (181627)

КОТЕЖ 1, 66 м2, IV, ЦГ,
35.000, замена за мањи.
063/115-38-50. (181633)

ТЕСЛА, сређен, I, 41 м2,
27.000, 2.0, I, 54 м2.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(181636)
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ПРОДАЈЕМ трособан стан
на Котежу 2, мењам за два
мања. 063/771-15-68.
(181646)

ХИТНО, Содара, 58 м2, ЦГ,
III, усељив. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(181642)

СТРЕЛИШТЕ, 64 м2, ЦГ,
ВПР, усељив, тераса. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (181642)

КОТЕЖ 1, 58 м2, ЦГ, III, Ра-
дова зграда. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(181642)

ПЕПЕЉАРА, трособан, I,
ТА, повољно. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(181642)

КОТЕЖ 2, 58 м2, ЦГ, I, Сте-
вана Шупљикца. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(181642)

ЦЕНТАР, дворишни стан
само 13.000 евра. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(181642)

СОДАРА, 40 м2, ТА, III, те-
раса, хитно. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(181642)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, ЦГ, I,
усељива. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (181642)

ТЕСЛА, једноипособан, ЦГ,
сређен, укњижен, одмах
усељив, без посредника.
063/208-017. (181658)

ХИТНО, Котеж 1, гарсоње-
ра, I, ЦГ, кухиња, 17.500.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (181662)

ЖАРКА Зрењанина, тросо-
бан, 64 м2, III, ЦГ, лифт,
36.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901. (181662)

ТЕСЛА, двособан, I, ЦГ, те-
раса, 34.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(181662)

ТЕСЛА, мањи једнособан,
ВП, ЦГ, 20.000, фиксно.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (181662)

КОТЕЖ 2, леп једноипосо-
бан, 36 м2, тераса, ВП,
26.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901. (181662)

СОДАРА, једнособан, ВП,
ЦГ, 22.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901. (181662)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан 73 м2, Котеж 2.
062/493-570. (181727)

ТЕСЛА, код апотеке, хитно,
једнособан, новосређен,
изузетан, I, ЦГ, лифт, дого-
вор, власник, усељив од-
мах. 060/332-05-92.
(181682)

ПРОДАЈЕМ једнособан
плус локал 30 м2, Горњи
град, 26.000 евра. „Весна
два”, 066/937-00-13.
(181684)

ПРОДАЈЕМ нов једносо-
бан, центар, 23.000 евра.
„Весна два”, 066/937-00-
13. (181684)

ЦЕНТАР двособан, 56,
38.000; двоипособан, 59,
35.000; улично, 45, 14.000.
„Јанковић”, 348-025.
(181692)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57, 30.000; трособан, 80,
39.000; Котеж 2, двособан,
57, 30.000. „Јанковић”,
348-025. (181692)

МАЊИ једноипособан,
укњижен, усељив, близу
Дома Војске, продајем без
посредника. 063/194-19-
56. (181747)

ПРОДАЈЕМ станове и ло-
кале, новоградња, Светог
Саве 85. Тел. 065/372-37-
50, 063/309-535. (181693)

ТРОСОБАН, IV, ЦГ, 70 м2,
44.000. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(181702)

СОДАРА, једнособан, II,
ЦГ, са стварима, 24.500.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (181702)

СОДАРА, двоипособан, II,
ЦГ, 65 м2, 38.500. „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (181702)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, II,
ЦГ, 57 м2, 31.000. „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (181702)

САМАЧКИ хотел, гароње-
ра, ЦГ, II, 18 м2, 13.500.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (181702)

СТРЕЛИШТЕ, центар, тро-
собан, 80 м2, VI, 42.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (181694)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII, лифт, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (181694)

КОТЕЖ 2, 79 м2, ЦГ, брзо
усељив, V, 45.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (181694)

ЦЕНТАР, Робна кућа, дво-
ипособан, 63 м2, две терасе,
45.500, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(181694)

СТРЕЛИШТЕ, центар, дво-
собан, 57 м2, II, ЦГ, добра
заграда, 32.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (181694)

КОТЕЖ 2, двособан, 58 м2,
ВП, тераса, укњижен,
31.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (181694)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА, ВП, укњижен, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (181694)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
м2, VIII, ЦГ, уредан,
27.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (181694)

ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија град-
ња, 29.000. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(181694)

ПРОДАЈЕМ четворособан
стан, две године коришћен,
укњижен са два паркинг
места, 75.000 евра.
064/612-18-29. (181743)

ХИТНО продајем стан, 56
м2, Стрелиште, близу „Ави-
ва”. 013/361-836, 064/448-
68-29. (181751)

ТЕСЛА, 51 м2 + 6 м2 лођа,
ЦГ, приземље, гаража.
064/668-89-15. (181752)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
57 м2, центар Стрелиште, I
спрат и гаражу, без посред-
ника. 062/844-50-59.
(181772)

ХИТНО продајем, Стрели-
ште, II, ЦГ, двособан, 58 м2,
„Ковачевић”, 30.500.
060/505-10-50, 258-06-82.
(181773)

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2, с
двориштем, договор.
061/721-12-56. (181775)

ПРОДАЈЕМ трособан стан
на Содари. 062/556-709.
(181809)

СОДАРА, реновиран, 58 м2,
централно грејање, лифт,
тераса. 069/342-79-50.
(1818040)

КОТЕЖ 2, двоипособан, II,
ЦГ, 73 м2, 44.000. „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (181702)

ПРОДАЈЕМ стан, 85 м2, са-
лонски, строги центар, без
улагања, део куће.
064/255-61-50. (181789)

ДОЊИ град, 24, 12.000;
Стрелиште, 28, 12.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(181832)

КОТЕЖ 1, IV, 53, 30.000;
Стрелиште, III, 53, 29.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(181832)

САМАЧКИ, II, 14.000; цен-
тар, 32, II, 25.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(181832)

СТРЕЛИШТЕ, ВП, 28 + те-
раса, 19.000, Г. град, 22,
нов, 18.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (181832)

СТРЕЛИШТЕ, I, 42, 23.000,
ВПР, 60, 28.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(181832)

ПЕПЕЉАРЕ, II, 58, 35.000,
7. јула, 36, 18.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(181832)

КОТЕЖ 1, VI, 71, 45.000;
Тесла, II, 48.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(181832)

СТАРЧЕВО, 90, 4,47,
30.000; Омољица, 48 + 52,
18.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (181832)

МИСА, ПР + пот., 45.000; I,
120, одличан, 42.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(181832)

ЦЕНТАР, III, 52, 35.000;
Котеж, IV, 59, 38.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(181832)

ЦЕНТАР, угао, 1,48,
35.000; Г. град, 81, 2 ара,
30.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (181832)

ЈЕДНОСОБАН, 32 м2,
18.000; једнособан, 40,
19.000, нов, центар.
061/670-97-96. (181579)

КУПУЈЕМ станове, двособ-
не и једнособне, исплата
одмах. 060/745-05-75.
(181422)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (181571)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама. „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (181702)

ПРЕНОЋИШТЕ и стан за
теренце, 80 лежајева, изда-
јем повољно у Старчеву.
063/555-770. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан, нена-
мештен стан, Котеж 1.
Зграда, телефон, грејање.
063/152-43-09. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту. 064/174-57-82. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једноипособан,
комплетно намештен стан,
Панчево, Маргита. Тел.
064/453-64-73, 013/664-
228. (СМС)

ИЗДАЈЕМ лепо намештену
собу с кухињом и купати-
лом, Котеж 1. 347-582,
064/010-50-69. (181326)

ГАРСОЊЕРА намештена,
ЦГ, зграда, први спрат,
близина пијаце, повољно.
064/992-91-61. (181327)

ИЗДАЈЕМ намештен, јед-
нособан стан, Котеж 1.
370-032, 064/214-41-79.
(181333)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
с употребом купатила.
013/371-262. (181355)

У САМАЧКОМ издајем на-
мештену гарсоњеру, сам-
цима. 065/353-07-57.
(181337)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. 063/843-39-70.
(181338)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Котежу 2. Тел. 063/315-
542. (181211)

ИЗДАЈЕМ стан, једноипо-
собан, Котеж 2, Војвођан-
ски булевар, прелеп. 231-
56-00, 060/331-56-00.
(181349)

ИЗДАЈЕМ мањи стан с гре-
јањем, на Миси. Тел.
063/784-22-70, 373-020.

ИЗДАЈЕМ ђацима гарсоње-
ру, центар, ново, 22 м2, ТА,
намештена, 80 евра.
069/113-00-73. (181292)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, центар, ТА, зграда,
на дуже, озбиљној особи.
064/477-28-27. 

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, два улаза, два купати-
ла, двориште, паркинг, све
посебно, спортски центар,
нова Миса. 064/363-60-08,
615-516. (180845)

ИЗДАЈЕМ већи једнособан
стан + гарсоњера, намеште-
но, кућа, Стрелиште. 362-
406, 064/218-83-45. (181301)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, на Стрелишту, Вељка
Петровића. 063/232-805,
065/640-17-04. (181308)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 54
м2, Котеж 2. 221-07-96,
063/745-39-34. (181309)

НА ТЕСЛИ, код „Авив пар-
ка”, једнособан стан.
064/842-92-11, 313-893.
(181314)

ИЗДАЈЕ се стан, зграда,
поткровље, 44 м2. Телефон:
065/891-27-63. (181316)

ИЗДАЈЕМ дворишни, јед-
нособан стан с грејањем.
065/250-89-97. (181319)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан.
060/333-27-42. (181321)

ИЗДАЈЕМ празан, једносо-
бан стан, зграда, ТА пећ,
Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (181323)

ИЗДАЈЕМ двособан, нена-
мештен стан, Котеж 1, ЦГ.
063/104-68-88. (181376)

У НАЈУЖЕМ центру, висо-
ки партер, мањи двособан,
43 м2, удобно, комплетно и
елегантно опремљен, ме-
сечно 130 евра. 064/171-
19-88. (181381)

ИЗДАЈЕМ нов, двособан
стан са централним греја-
њем, у близини центра.
Тел. 061/191-13-77.
(181384)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
кабловска, интернет, ТА
грејање, повољно, Банијска
6. 378-093. (181388)

ИЗДАЈЕМ одмах усељив,
намештен стан на Миси.
Тел. 066/631-31-80.
(181398)

ИЗДАЈЕМ стан, 47 м2, Иве
Курјачког 101/1, Панчево,
ТА пећ, цена по договору.
063/124-57-76. (181408)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у Самачком. Тел.
060/439-82-60. (181409)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у центру. Тел.
061/517-76-89. (181410)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у Самачком хотелу.
064/155-65-70. (181414)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан. 065/222-81-
97. (180911)

ТРОСОБАН, строги центар,
други спрат, телефон, кли-
ма, грејање, ненамештен.
064/280-60-53. (181036)

ИЗДАЈЕМ трособан нена-
мештен, центар, први, ЦГ,
клима, тераса. 063/221-
258, Светлана. (179203)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештен стан са грејањем.
063/845-85-80. (180402)

НЕНАМЕШТЕН двособан,
строги центар, ЦГ, тераса,
140 евра. 301-165. (180768)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, Котеж 2.
063/150-37-49. (180831)

ИЗДАЈЕМ стан, одвојена
струја, вода, одмах усељив,
100. 060/034-21-81,
013/342-184. (181436)

ИЗДАЈЕМ собе самцима
или теренцима код „беово-
за”, Војловица. 063/257-
840. (181418)

ИЗДАЈЕМ трособан нена-
мештен стан у строгом
центру и комплетно рено-
виран. 303-834, 064/178-
42-42. (181420)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру с цен-
тралним грејањем на Те-
сли, на дужи период. Тел.
013/251-28-80. (181440)

ИЗДАЈЕМ собу с заједнич-
ком употребом кухиње и
купатила, ЦГ. 060/031-07-
26. (181442)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, намештен + гарсоњера,
засебан улаз, центар, грејање
ТА. 061/131-79-04. (181450)

ИЗДАЈЕМ ненамештен, ре-
новиран двособан стан,
ПВЦ столарија, ламинати,
ЦГ, клима, телефон, ка-
бловска, гаража. 060/886-
75-29. (181437)

ИЗДАЈЕМ стан, 53 м2,
Славка Родића 12, ненаме-
штен, IV спрат. 063/804-
03-44. (181402)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
64 м2, Тесла. Тел. 060/520-
09-50. (181461)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, пра-
зну, намештену, Котеж 2,
ЦГ, Стевана Шупљикца.
063/868-98-32. (181472)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на дуже, Стрелиште.
064/267-45-05. (181473)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, парно гре-
јање, Стрелиште. Тел.
064/982-44-25. (181475)

ИЗДАЈЕМ стан, 54 м2, Ко-
теж 2, ЦГ, високи партер.
013/325-343, 064/208-91-
21, 013/235-49-56.
(181483)

ИЗДАЈЕМ дворишну наме-
штену гарсоњеру код дома
Војске, центар. 064/222-88-
05, 355-794. (181486)

ИЗДАЈЕМ станове, двоипо-
собан, једнособан и радио-
ницу, Карађорђева.
064/994-13-16. (181488)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан. 063/215-061, 361-553.
(181494)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, ЦГ, полунамештен.
Тел. 061/150-43-17.
(181497)

ИЗДАЈЕМ једнособан нена-
мештен стана на Содари,
ЦГ, клима, кабловска, ин-
тернет, лифт. 064/888-32-
63. (181499)

ИЗДАЈЕМ стан, 32 м2, на-
мештен, цара Лазара 73.
064/422-08-25. (181546)
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Предузеће „Бедем–превоз” д. о. о. даје оглас

за возаче теретног возила за превоз опасних

материја. Број извршилаца: пет.

Кандидат треба да поседује: возачку

дозволу Ц и Е категорије, положени АДР

цертификат и да има минимум три године

радног искуства. Такође је пожељно да

кандидат поседује тахограф картицу, важеће

лекарско уверење и да има пребивалиште на

територији града Панчева. 

Сви заинтересовани кандидати треба

да дођу лично 18. октобра, у 11 сати, на

Баваништански пут 78-б.

Контакт особа: Марко Чантрић.

(Ф)

СТАНОВИ 

ПОНУДА 

СТАНОВИ 

ПОТРАЖЊА 

СТАНОВИ 

ИЗДАВАЊЕ 



ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, Стрелиште, зграда,
ЦГ. 064/164-77-66.
(181515)

ЦЕНТАР, издајем наме-
штену собу. 063/761-03-56.
(181542)

СТРЕЛИШТЕ, издајем јед-
нособан намештен стан.
064/842-92-10. (181526)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен, 57 м2, Котеж 1, ЦГ,
кабловска. 063/164-61-70.
(181526)

ИЗДАЈЕМ кућу, 65 м2, ста-
ра градња, Книћанинова.
064/280-40-07. (181531)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
трособан, Миса, посебан
улаз и струја, плаћање три
месеца унапред. 013/371-
523, 063/887-84-75.
(181556)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан конфоран стан с греја-
њем, центар Стрелишта.
063/325-622. (181557)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен стан на Стре-
лишту, ЦГ. 066/345-105.
(181567)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
стан. 013/361-146,
062/873-62-98. (181575)

ИЗДАЈЕМ једнособан нена-
мештен стан у центру
Стрелишта, први спрат, ЦГ.
063/747-80-64. (181584)

ИЗДАЈЕМ трособан, полу-
намештен стан, 80 м2 + те-
раса, Војвођански булевар,
први спрат, ЦГ, клима, ин-
тернет, кабловска.
064/124-30-29. (181502)

ИЗДАЈЕМ кућу с двори-
штем, стара Миса, ренови-
рано и опремљено.
064/323-92-53. (181611)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, центар.
063/716-49-25. (181602)

ИЗДАЈЕМ, запосленом, на
дуже, за две особе, наме-
штен двособан стан, призе-
мље, центар, обезбеђен
паркинг, централно греја-
ње, телефон, клима, интер-
фон, плаћање унапред, ме-
сечно + депозит. 065/506-
85-10. (181609)

ЈЕДНОСОБАН, Тесла,
Авив, намештен, ЦГ, ме-
сечно плаћање. 060/622-
27-62, 061/290-14-05.
(181610)

ЦЕНТАР, двособан + по-
друм лукс реновиран, за
ординације, канцеларије.
062/842-04-55. (181614)

ИЗДАЈЕМ једнособан нена-
мештен стан, Котеж 2.
064/288-00-91. (181621)

ТРОСОБАН стан, засебно
централно грејање, каблов-
ска, ново, повољно, Стре-
лиште, празан. 064/877-53-
09. (181626)

БЕСПЛАТНО, собу, кухи-
њу, купатило, издајем ста-
нарки у Иванову. 064/372-
94-71. (181630)

ИЗДАЈЕМ собу женској осо-
би с употребом кухиње и
купатила, на Тесли, повољ-
но. 061/132-11-18. (181637)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, цен-
тар, 120 евра. 063/862-10-
74. (181649)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
центар, 160 евра. 063/862-
10-74. (181649)

НОВ, двособан стан, ЦГ,
кабловска, Стрелиште, ду-
же време. 063/387-941,
013/362-231. (181655)

ИЗДАЈЕМ ненамештен,
двособан стан, без грејања.
Цара Лазара 121/9,
064/169-35-88. (181654)

ИЗДАЈЕМ собе за теренце
и раднике. 064/305-73-01.
(181721)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
ЦГ, Котеж 2, 40 м2, у згра-
ди. 064/151-13-85. (181723)

ИЗДАЈЕМ празан двоипо-
собан стан, 73 м2, Котеж 2.
062/493-570. (181727)

ИЗДАЈЕМ двособан и јед-
нособан стан. 064/948-71-
22. (181723)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Содари и намештену
гарсоњеру у самачком.
063/617-421. (181712)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан у центру града, ЦГ.
064/292-42-45. (181664)

ИЗДАЈЕМ леп једнособан
намештен стан, ТА грејање
за самце или самицу, 65
евра + депозит, Скадарска.
069/104-13-65, звати после
16 сати. (181659)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
35 м2, ЦГ, на Стрелишту.
064/421-98-15. (181661)

ИЗДАЈЕМ стан, 100 м2, Ја-
бучки пут, преко пута „Пи-
вашевића” и магацин. Тел.
064/119-14-22. (181668)

ИЗДАЈЕМ ненамештен јед-
нособан стан на Содари, 35
м2, повољно. Тел. 063/168-
50-39. (181677)

МАЊИ намештен стан у
центру за ученике/студен-
те. 370-565, 064/558-14-71.
(181678)

ИЗДАЈЕМ брачном пару,
једнособан ненамештен
стан, 45 м2, зграда, центар
Стрелишта, 100 евра ме-
сечно + депозит. 362-274.
(181685)

ДВОСОБАН намештен, Ко-
теж 1, трособан празан, ре-
новиран, приземље, цен-
тар. 061/225-16-43.
(181690)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
комплет, клима, грејање.
063/808-40-63, 061/613-39-
13, 064/452-42-70.
(181684)

КОТЕЖ 1, издајем двосо-
бан намештен стан.
063/436-805, 251-28-13.
(181698)

ИЗДАЈЕМ празну гарсоње-
ру на Котежу 1, зграда, ЦГ.
064/610-52-38. (181704)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан на Тесли, зграда,
ЦГ, клима. 064/610-52-38.
(181704)

ДВОСОБАН, празан, II
спрат, строги центар, ТА,
телефон, клима. 066/412-
723. (181707)

ЦЕНТАР, 56 м2, Стрели-
ште, 54 м2, Тесла, 36 м2.
013/334-536, 064/348-05-
68, „Перфект”. (181708)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Стрелишту. 013/236-27-40.
(181735)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли или продаја. Тел.
064/973-16-56. (181738)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Стрелишту, Гунду-
лићева 2. 064/612-62-18.
(181740)

ДВОСОБАН стан, зграда,
центар, парно грејање, по-
лунамештен или наме-
штен. 064/986-21-17.
(181747)

ГАРСОЊЕРУ новије наме-
штену издајем, паркет, гре-
јање, близу центра.
065/870-27-00. (181786)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан на Стрели-
шту. 064/832-80-91.
(181788)

ИЗДАЈЕ се двособан стан.
Звати, од 8 до 17 сати,
013/377-548, 063/723-53-
52. (181822)

ИЗДАЈЕМ два намештена
стана, код хотела „Тамиш”,
80 евра. 064/122-48-07.
(181818)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, центар, месечно
плаћање, повољно, погодно
самцима. 065/691-88-23.
(181811)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан и гарсоњере, шири
центар. 064/489-65-50.
(181812)

У МАРКА Кулића повољно
издајем полунамештен јед-
ноипособан (улични) стан,
40 м2, шупа за дрва.
065/807-00-13. (181794)

ИЗДАЈЕМ стан, 73 м2, Ко-
теж 2, ненамештен.
060/488-38-15. (181799)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан стан на Стрелишту.
Тел. 063/101-57-74.
(181860)

НАМЕШТЕНЕ гарсоњере с
грејањем, повољно.
065/525-08-16. (181803)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
конфоран празан стан на
Котежу 2, повољно.
063/803-53-28, 061/163-87-
41. (181805)

ЈЕДНОСОБАН празан стан
за издавање, ЦГ, насеље Те-
сла. 063/893-28-11.
(181790)

ПОВОЉНО, стан, зграда,
56 м2, ЦГ, кабловска, пра-
зан, 110 евра, депозит оба-
везан. 065/455-56-11.
(1818007)

ИЗДАЈЕ се луксузан стан са
сауном у центру Панчева,
цена 350 евра (могућност
откупа). 064/290-45-39.
(181831)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан са двориштем, нена-
мештен и једнособан полу-
намештен, Спортски цен-
тар, нова Миса. 064/363-
60-08, 013/615-516.
(180845)

ИЗДАЈЕМ мањи стан близу
„беовоза”, депозит, самци-
ма. 064/867-48-68.
(181741)

ЗМАЈ Јовина издавање ло-
кала 40, 100, 200, 300 м2.
062/622-433. (СМС)

ИЗДАЈЕМ магацински про-
стор величине 50 м2, у
строгом центру града. Тел.
064/641-67-90. (СМС)

ЦЕНТАР, локали 15, 45 м2,
приземни, улични улаз, из-
давање. 064/224-47-21.
(181325)

ПРОДАЈЕМ локал, Њего-
шева 2, 13 м2, употребна
дозвола, 5.000 евра.
060/027-10-46. (181345)

ПРОДАЈЕМ локал Змај Јо-
вина 5, 20 м2, међуспрат и
лепу кућу у Баваништу.
065/420-01-85. (180524)

ИЗДАЈЕМ магацин на ја-
бучком путу, 90 м2, пого-
дан за све делатности.
062/810-63-69. (180320)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева. 060/333-
52-60. (180894)

ПРОДАЈЕМ локал у Кара-
ђорђевој, хитно, повољно.
063/263-025. (180972)

ВЕОМА повољно издајем
кућу строги центар за по-
словни простор. 063/213-
171. (181427)

ИЗДАЈЕМ локал, 12 м2, из-
лог, центар, В. П. Бојовића
19. 063/314-803. (181451)

СТРЕЛИШТЕ, продајем ло-
кал, 29 м2, у киндер згради.
063/102-94-45. (181549)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ по-
словни простор хале (800 +
500 + 300 м2) код „Млека-
ре” Панчево. 013/314-966,
063/240-815. (181476)

ЗЕЛЕНА пијаца, издајем
локал, 25 м2, одличан, по-
вољно. 064/226-91-30.
(181296)

ОПРЕМА за самопослугу,
80 м2, прехрана, звати по-
сле 17 сати. 064/914-10-55.
(181492)

ИЗДАЈЕМ локале на Тесли,
40 м2, празан и 30 м2 с
опремом за козметички са-
лон. 066/027-142, 065/669-
48-91. (181568)

ПРОДАЈЕМ пекару, разра-
ђену, преко пута диспанзе-
ра са комплетном опре-
мом. 064/218-15-72.
(181571)

И З Д А Ј Е М / П Р О Д А Ј Е М
производно-пословни про-
стор у старој „Утви”, 340
м2. 063/774-76-40.
(181606)

П Р О Д А Ј Е М / И З Д А Ј Е М
простор 170 м2, у старој
„Утви”. 063/774-76-40.
(181606)

ИЗДАЈЕМ локал, 100 м2,
центар, у дворишту, екстра
сређен, паркинг. 063/862-
10-74. (181649)

ИЗДАЈЕМ локал код Зеле-
не пијаце, близу више шко-
ла. 063/217-130. (181712)

ИЗДАЈЕМ локал, 42 м2,
Браће Јовановића 17 (по-
ред „Кордуна”). Тел.
062/243-983. (181732)

ИЗДАЈЕ се локал 66 м2, по-
годан за угоститељство,
Милоша Обреновића 31
(нова зграда). 063/278-250.
(181)

ИЗДАЈЕ се локал, 200 м2,
Карађорђева 21 (бивша
продавница намештаја).
063/278-250. (181)

ИЗДАЈЕ се техникчи пре-
глед – магацин, 200 м2 и
више канцеларијских про-
стора у АМЦ-у „Звезда”,
Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (181)

ИЗДАЈЕ се локал 15 м2, Вој-
воде Путника 29 (поред
„Фото Бате” у дворишту).
063/278-250. (181)

ИЗДАЈЕМ локал, 28 м2, у
центру, погодан за све де-
латности. 063/181-54-90.
(181759)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, повољно. 064/942-
89-29. (181830)

ПРОДАЈЕ се локал.
064/537-75-16. (181796)

ИЗДАЈЕМ локал, 28 м2, у
центру, погодан за све де-
латности. 063/181-54-90.
(181759)

ПОТРЕБАН тапетар и
шнајдерка, прозводња на-
мештаја Панчево. 064/111-
22-56. (181385)

ПОТРЕБНИ радници за рад
у ауто-перионици.
069/108-06-54. (180192)

ПОТРЕБНИ радници са ис-
куством и без њега у новоо-
твореном казину „Ken-
tucky”, у Његошевој улици.
Све информације на тел.
064/989-88-89. Звати 9–16
сати. (181520)

ПОТРЕБНА девојка за кан-
целаријске послове. Доста-
вљати ЦВ у „Пан задругу”,
Змај Јовина 2/19, I спрат.
(181564)

ПОТРЕБНА радница с ис-
куством за рад на ендлери-
ци. 064/127-57-01.
(181583)

ПОТРЕБНИ промотери за
рад на терену. 062/860-39-
05. (181641)

ПОТРЕБНА радница за рад
на роштиљу у месари, стал-
ни радни однос. 063/362-
427. (181679)

ПОТРЕБАН мушко/женски
физер са искуством у сало-
ну „Даца”, Немањина 8.
064/201-18-39. (181758)

ПОТРЕБНЕ раднице са
стручним знањем, педи-
кир, маникир и депилаци-
ја. 063/734-82-31. (181765)

СТР „Про” трејд прехрам-
бене радње, тражи радницу
са искуством до 40. година
старости. Доћи лично у ца-
ра Душана 40, претходно
позвати на 063/341-770 од
8 до 13 сати.(181764)

ПОТРЕБАН радник у кухи-
њи, пола радног времена.
Писати на мејл Vegan.li-
f e . s h o p @ g m a i l . c o m
(181774)

КАФЕ „Љубичево” тражи
девојку за рад са иску-
ством. 069/364-10-04.
(181777)

РЕСТОРАНУ потребни ко-
нобари, шанкери и кувари
с искуством. 061/155-98-
57. (181793)

ВОЗАЧ са искукством и Ц-
категоријом, потребан.
064/025-82-88. (181815)

ЗБОГ отварања новог лока-
ла, ћевабџиници „Хало Ле-
сковац”, потребне раднице.
063/897-55-04. (181821)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-85-
31. (СМС)

ВЛАГА, машинско сечење
зидова. Постављање дома-
ћег кондора В3, В4, руски
кондор. Двадесет година
успешног рада! Тел.
062/427-614. (СМС)

ШАМОТИРАМ шпорете за
ложење, пећи, чистим ка-
љеве пећи, тражим посао.
064/437-64-33. (180285)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, утова-
ри шута, обарање стабала,
кошење траве, итд.
064/122-69-78. (181305)

ОБАРАЊЕ дрвећа, кошење
траве, одношење непотреб-
них ствари, рушења, иско-
пи, повољно. 060/035-47-
40. (181305)

ШАМОТИРАМ шпорете за
ложење, пећи, чистим ка-
љеве пећи, тражим посао.
064/437-64-33. (180285)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и
електричар ради повољно
купатила, инсталације, сла-
вине, бојлере, одгушење.
060/521-93-41. (181317)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, кре-
чење, бетонирање, повољ-
но. 064/014-79-45.
(181340)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, 20 година искуства,
јефтино, долазим. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(181358)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-
22-43. (181362)

НЕГОВАТЕЉИЦА пружа
услуге неге старих, боле-
сних, на сат, по потреби.
060/366-63-69. (181366)

МОЛЕРСКИ радови.
www.facebook.com/moleri-
zam. 069/444-23-76,
064/444-23-76, 060/444-23-
76. (181367)

МАТЕМАТИКА, часови,
основци, средњошколци,
студенти, дипломирана пр-
офесорка математике,
успех, скоро сигуран. 343-
370. (181304)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА од по-
друма до крова, брзо, ква-
литетно, повољно. 013/351-
107, 062/305-424. (181356)

СПРЕМАМ и пеглам по-
вољно. 063/848-04-12.
(181382)

КОМПЈУТЕРИ и сервиси-
рање, реинсталирање win-
dows система, долазак на
адресу. Дарко, 061/275-41-
57. (181372)
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ТВ и сателитске антене,
монтирање, дигитална ТВ,
одмах. 013/352-565,
064/866-20-70. (181400)

СПРЕМАМ куће и станове,
позовите ако вам треба.
064/278-71-20. (181402)

АЛУ и ПВЦ столарија, ро-
летне, венецијанери, ко-
марници, уграђујем, по-
прављам. 063/820-70-39.

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квали-
тетно, педантно, повољно.
064/252-51-75. (181412)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
пријемни, месечно плаћа-
ње, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (181404)

НАДСТРЕШНИЦЕ, терасе,
капије, ограде, веранде, га-
раже, тражим посао. Тел.
312-408, 064/926-59-43.
(181416)

КОМБИ превоз робе и се-
лидбе. Слободан. 064/348-
00-08. (162115)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, ТА пећи,
индикатора, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(181200)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, ма-
шински сечемо зидове, ру-
ски кондор, сезонски по-
пуст. 060/691-01-13,
060/330-72-08. (177984)

МОЛЕРСКИ радови, мај-
стори из Падине. 063/746-
77-58, 668-100. (178641)

ОСНОВЕ електротехнике,
часови, професор с иску-
ством. 062/801-97-58.
(179394)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, да-
вање терапије, куупање и
нега болесника. 063/737-
59-60. (179796)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА „План
Б”. 064/613-74-68. (и)

ШЛАЈФУЈЕМ и лакирам
паркет, повољно. 064/159-
78-61, 013/626-918. (180248)

УНОШЕЊЕ, пелет, угаљ,
дрва и цепање. 064/163-56-
47. (181431)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, сигуран успех.
Тел. 352-892, 061/656-04-
04. (184434)

РАЗНЕ физикалије, радим
штемовање, ископи, шут,
селидбе и друго. 065/600-
05-30. (181421)

СЕЧЕМ дрва. 064/357-82-
08. (181426)

БРАВАРИЈА, надстрешни-
це, ограде, терасе, врата,
рукохвати, решетке, капи-
је, израда од прохрома,
ситне поправке, врло по-
вољно. 060/140-54-44, Ду-
ле. (181444)

СПРЕМАЊЕ станова, кућа,
помоћ у кући, пословни
простор. 013/251-28-97,
061/366-65-65. (1814102)

АДАПТАЦИЈА, реновирање
свих врста објеката, изград-
ња нових објеката свих на-
мена, поправка кровова од
цурења и прокишњавања,
поправка инсталације воде
и канализације, 25 година
искуства. 013/632-171,
065/377-92-80. (181454)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење па-
њева, фрезирање башти и
воћњака, кошење и крчење.
064/196-17-32. (181466)

ТРАЖИМ посао у штампа-
рији са искуством.
063/190-54-88, Ђура.
(181472)

ПО ПОРУЏБИНИ ситни
колачи и слана пецива.
Тел. 062/152-95-56.
(181490)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање пар-
кета. 602-701, 064/341-79-
60. (181508)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка
инсталација, ТА пећи, бој-
лера, најјефтијије у граду.
063/804-57-99. (181585)

КАМИОНОМ од 2 Т возим
робу, ствари, селидбе, по-
вољно. 065/361-13-13, тра-
жим посао. (181588)

ВРШИМ превоз робе, чи-
стим шут, рушим старе
објекте, повољно. 061/627-
06-54, Златко. (181539)

ОСНОВИ електротехнике,
часови, професор с иску-
ством. 062/801-97-58.
(181550)

РАДИОНИЦА де купажа за
децу, рад у малим групама.
069/226-82-88. (181546)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсани радови, чисто, ква-
литетно, повољно.
063/864-67-16, Влада.
(181565)

УСЛУЖНО черупање жи-
вине, долазимо по живину
и враћамо очишћено.
060/322-47-42. (181601)

РОЛЕТНЕ поправљам и из-
рађујем, ПВЦ столарију,
венецијанере, тракасте за-
весе, комарнике. 060/648-
03-39. (181603)

ЧЕТИРИ сата рада лакших
послова, администрација
или кућа. Тел. 064/502-82-
41. (181613)

СЕРВИСЕР свих врста бој-
лера и веш-машина, тра-
жим посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. 

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ, из-
рада ограде, капије, на-
стрешнице, решетке, заста-
кљивање тераса. Тражим
посао. 062/816-33-84.
(181632)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање, воде,
канализације, кабина, бој-
лера, славина, котлића.
063/836-84-76. (181631)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, де-
мит фасаде, повољно, пен-
зионерима попуст, тражим
посао. 061/626-54-06.
(181716)

ХЕМИЈA, основна и средња
школа, повољно, више ча-
сова попуст, магистар фар-
мације. 064/423-45-83.
(181777)

ВРШИМО све врсте физи-
калија, утовар/истовар ро-
бе, селидбе, сечење/цепање
дрва, кошење траве, чишће-
ње подрума, тавана, шупа и
слично. Дејан, 065/440-97-
00, 341-571. (181718)

ТРАНСПОРТ робе и селид-
бе с утоваром или без. Ни-
кола, 061/159-74-73, 351-
907. (181722)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-20-
03. (181688)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња нове
инсталације, машинска од-
гушења санитарија.
063/382-394. (181697)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета. 063/369-
846. (181674)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и лаки-
рање. 061/314-90-18, 601-
892. (181709)

МАТЕМАТИКА, физика,
учите унапред, професор
тражи посао. Тел. 064/180-
45-25. (181754)

ПРЕВОЗ сопственим кипе-
ром до 2 кубика, песак, шљу-
нак, шут, непотребне ствари.
061/612-14-50. (181731)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и
путника 8 + 1, најповољни-
је. 064/538-65-36. (181739)

TРАЖИМ посао, зидање,
малтерисање, фасаде, по-
правка кровова, олука. Тел.
066/944-55-90. (181763)

ОРАЊЕ, услужно, тро-
браздним превртачем, 85
евра/хектар. 062/729-996.
(181783)

ПЕСКИРАЊЕ и сређивање
алуминијумских и челич-
них фелни. 064/071-44-09,
064/528-92-84. (181813)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушења канализације,
адаптације купатила, сервис,
повољно, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (181810)

КЕРАМИКА, водовод, ква-
литетно, пуздано, повнољ-
но. 063/318-780. (181825)

ДУБИНСКО прање и усиса-
вање тепиха и гарнитура с
превозом. 065/432-75-39,
013/412-158. (181643)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”,
Борис, комплетна услуге
селидбе камионима 3 , 5 и 7
тона, комбијем 2 т, са рад-
ницима или без њих, у свим
правцима. Плаћање могуће
чековима 100 дана и преко
рачуна. Борис, 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. bomboncicb@gmail.
com, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs (180905)

СЕЛИДБЕ-Борис комби, 2
т, камиони 3–7 тона, уто-
варна рампа, са радницима
или без њих, гаранција за
безбедност вашег намешта-
ја, могућност складиштења
ствари. Борис. 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. bomboncicb@gmail.
com, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs (180905)

СЕЛИДБЕ и превоз робе.
Борис с камионима, ком-
бијима, екипа радника,
монтирање-демонтирање,
паковање, фолија за зашти-
ту намештаја, селите се без
стреса. Борис. 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. bomboncicb@gmail.
com, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs (180905)

СЕЛИДБЕ Борис, селидбе
Борис, комбији, камиони,
екипа радника, 0-24 сата.
За вас и недељом радимо.
Изаберите најбоље! Овог
месеца са овим исечком из
новина попуст на све се-
лидбе и превозе 10%.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail. com, www.se-
lidbepancevo-boris.ser.rs
(180905)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа рад-
ника, све по вашој жељи, за
фирме специјални попу-
сти, бесплатан долазак и
процена посла. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail. com, www.se-
lidbepancevo-boris.ser.rs
(180905)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 062/156-
02-07, 064/317-10-05,
„Скочко”. (181703)

СЕРВИС ТВ, аудио уређаја,
продаја, уградња ресивера
за дигиталне програме,
монтирање ТВ антена. Де-
јан, 063/800-01-96.
(181307)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73. (181335)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и зи-
дар, одгушење купатила,
канализације, адаптације
купатила, старих, нових,
батерије, вентиле, пензио-
нерима попуст. Долазимо
одмах, 24 сата. 348-139,
367-686, 064/151-82-64,
064/489-44-63. (181365)

ТВ сервис „Плус”, поправ-
ка телевизора, монитора,
даљинских. Д. Туцовића 28,
353-463. (181413)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебе-
љаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет). 013/665-220,
063/847-74-38.

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево–даље, цена до-
говор. 063/193-22-29,
013/366-843. (180131)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
машински ископ, рушење
објеката и одвоз шута.
063/246-368. (180875)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења купатила, канализа-
ције, адаптације, замене,
поправке. 331-657,
064/495-77-59. (181122)

ПОВОЉНО превоз робе и
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77.
(181182)

КИРБИ, дубинско усисава-
ње, прање тепиха, намешта-
ја. Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (180372)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-23-
38. (180395)

СЗР „Маки”, постављање,
хобловање и лакирање с
материјалом или без њега.
Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-45-
31. (180543)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
комарници, тракасте заве-
се, уградња, поправка.
063/775-96-08, 013/353-
923. (181432)

ЕЛЕКТРО сервис „Лукић”
поправке веш-машина, фи-
жидера, шпорета, бојлера,
пећи, електроинсталације.
013/251-28-97, 060/180-02-
83. (181462)

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-
мионом, све релације по
Србији, с радницима, нај-
повољније. Иван, 063/107-
78-66. (181455)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила и канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена, замена вирбли
вентила, батерија и санита-
рије, одвајање водомера.
Све за воду, 24 сата, дола-
зим одмах. Пензионерима
екстра попуст. 013/235-39-
21, 061/348-20-00,
064/290-45-09. (181491)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебе-
љаче, с материјалом и без
њега. Ноле (имам и пар-
кет), 013/665-220, 063/847-
74-38. (181554)

СЕЛИДБЕ Дејан нуди услу-
ге превоза, транспорта ро-
бе камионима, комбијем,
монтирање, утовар, исто-
вар, одвоз непотребних
ствари, заштита намештаја
обезбеђена. 064/051-83-81.
(177164)

ТЕПИСИ, мебл, дубинско
усисавање, прање, 15 г. ис-
куства. 334-034, 063/839-
75-93. (181624)

РОЈАЛ МГ, хит цене, уград-
ња, поправка ролетни, ве-
нецијанера, тракасних, ро-
ло римских завеса, туш-ка-
бина, хармо-врата, роло-
комарника, роло-заштит-
них врата за локале, гара-
же, тенди. Горан, 013/351-
498, 063/816-20-98.
(181675)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, ви-
трине, бојлере, шпорете,
поправљамо с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (181686)

РОЛО-НАЈ вам нуди по-
правку, уградњу: ролетни,
венецијанера, тракстих за-
веса, роло-комарника, хар-
мо-врата, туш-кабина, ро-
ло-челичних заштитних
врата, тенди. Ми смо нај-
квалитетнији, најјефтинији
с највећом гаранцијом,
проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (181707)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, ка-
мионом, радници, повољ-
но. Вук, 013/365-051,
063/278-117, 064/176-91-
85. (181799)

ПЕРФЕКТ, фасаде, зидање,
кров, малтерисање, глето-
вање, кречење, ламинати,
керамика. 063/122-14-39.
(181710)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ,
гипсарски радови, демит
фасаде, гаранција пет го-
дина. 013/377-890,
065/228-78-66. (181778)

МОЛЕРСКО/ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 062/156-
02-07, 064/317-10-05,
„Скочко”. (181703)

МОЛЕРСКО, фасадерски,
гипсани радови, поставља-
ње ламината, керамике,
брзо, повољно. 062/816-66-
78. (181817)

ТЕПИХ сервис, прање те-
пиха, мебла и унутрашњост
аутомобила. 066/333-557.
(181791)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година са вама, гаран-
ција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (181806)

МОМАК, 40 година, слобо-
дан жели познанство даме
ради везе, повремених су-
срета. 061/239-26-72.
(СМС)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу карту издату од
АТП-а, на име Милан Уро-
шевић. (181377)

ИЗДАЈЕМ хладњачу 570 м3,
Панчево. 065/800-90-04.
(180690)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 37 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
(181560)

РАЗВЕДЕН, 42 године, упо-
знао би женску особу од 30
до 50 година ради дружења
и изласка. 065/470-74-84.
(181663)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство ОШ „Доситеј
Обрадовић” Омољица на
име Наташа Јанковски.
(181749)

НА ПРОДАЈУ полован не-
мештај из Швајцарске,
квлитетно, повољно.
064/445-24-95, 065/592-78-
75. (181760)

ОЗБИЉНА породица одр-
жавала би вашу кућу или
стан за становање. Тел.
063/882-25-73. (181814)

РЊАЧКА бања, издајем
лукс стан, близу центра,
повољно. 063/265-314.
(181025)
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ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева Панчево, на основу члана 9. став 2 Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града

Панева („Сл. лист града Панчева” бр. 15/2014) и Одлуке Надзорног одбора број 01-3627-5/2014, од 30. септембра 2014. године, расписује :

ОГЛАС
за давање у закуп пословног простора 

у државној својини чији је корисник град Панчево 

путем јавног надметања, на период од пет година

Огласом је обухваћен следећи пословни простор

Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица. 

Када изврши уплату депозита, учесник у поступку прихвата услове из јавног Огласа, а наведени износ представља збир двеју почетних ме-

сечних закупнина. Депозит се уплаћује на рачун бр. 840-488641-69 код Управе за јавна плаћања, број модела 97, позив на број 04-226-00.

Поступак јавног надметања почиње објављивањем почетне закупнине за стицање права на закуп, који представља почетну висину закупнине

по м2. 

Учесник који је излицитирао највиши износ почетне закупнине по м2 је најповољнији понуђач.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину, већ се враћа у року од пет дана од дана потписивања уговора. 

Понуђачима који нису успели у јавном надметању уплаћени депозит се враћа у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања. Депо-

зит неће бити враћен понуђачу који није приступио јавном надметању.

На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додатну вредност, као и све трошкове коришћења пословног простора (утрошак

ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.).

Такође је у обавези да достави једно од средстава обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа, и то:

1. Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први позив” с клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију,

2. Сопствену (соло) меницу.

Банкарска гаранција доставља се у року од 45 дана од дана закључења уговора и даје се на период важења који не може бити краћи од 12 ме-

сеци, с тим да су закупци пре истека рока у обавези да важност гаранције продуже пре истека рока, на период који не може бити краћи од на-

редних 12 месеци, под претњом раскида Уговора.

Сопствена (соло) меница доставља се у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора, под претњом раскида.

Пословни простор се издаје у виђеном стању. Пословни простор набројан у Огласу може се видети од 13. до 16. октобра 2014. године, од 9

до 12 сати. Све информације заинтересовани могу добити на тел. 013/219-03-00, локал 212.

Пословни простор се издаје у закуп на одређено време најдуже на период од пет година.

Уколико понуђач има неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних прихода, његова пријава се неће узимати у разматрање. Ко-

мисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од закључења уговора о закупу пословног простора који је био предмет ранијег оглаша-

вања, у року од три године од дана одустанка.

Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, закључење уговора о закупу пословног простора биће понуђено првом сле-

дећем учеснику јавног надметања.

Пријава треба да садржи :

1) податке о подносиоцу пријаве, и то:

а) за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број; 

б) за правна лица: назив и седиште, оверену копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице ко-

је заступа подносиоца пријаве, не старије од шест месеци,

2) податке о пословном, магацинском простору за који се пријава подноси – површину и редни број из Огласа,

3) делатност која ће се обављати,

4) изјава да пословни простор преузима у виђеном стању,

5) доказ о уплати депозита за учешће,

6) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних прихода од Секретаријата за пореску админи-

страцију градске управе града Панчева.

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање. Поступак јавног надметања ће се одржати ако се на Оглас при-

јави једно заинтересовано лице. Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просторија, с тим што је у обавези да за сваки про-

стор поднесе потпуну пријаву и уплати тражени депозит.

Током самог поступка јавног надметања председник Комисије објављује висину почетног износа и утврђује да сваки наредни лицитациони

корак не може бити мањи од 5 % од претходно највише излицитираног износа.

Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП Дирекције, с назнаком: 

ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ

име и адресу одн. седиште лица које се пријављује на Оглас. 

Рок за подношење пријава је закључно са 17. октобром 2014. године, до 11 сати. Јавно надметање ће се одржати 17. октобра 2014, у 12 сати,

у соби бр. 108, у ЈП Дирекцији, Змај Јовина 6.  

Након правоснажности Решења градоначелника града Панчева, закључиће се уговор о закупу на одређено време. 

Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступку јавног надметања, а за пуномоћника уредно пуномоћје оверено у

суду. 

Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци. (Ф)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и

заштиту животне средине , на основу члана 25. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени гла-

сник РС” бр. 135/04), објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности на 

Студију о процени утицаја на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 3. октобра

2014. године донето Решење о давању сагласности на

Студију о процени утицаја на животну средину ПРО-

ЈЕКТА Затворени систем узимања узорака у РНП-у, на

к. п. бр. 3530, 3545, 3559 и 3568 КО Војловица, СО Пан-

чево, носиоца пројекта НИС а. д. Нови Сад, Блок Прера-

да, Улица народног фронта бр. 12.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део извештаја Технич-

ке комисије, као и увидом у достављену документацију,

којом је констатовано да предметни пројекат својом ре-

ализацијом неће имати негативних утицаја на животну

средину уколико се испоштују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере де-

финисане поглављем 8. Студије о процени утицаја на жи-

вотну средину, као и да обезбеди извршавање програма

праћења утицаја на животну средину, предвиђеног погла-

вљем 9. Студије о процени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на Студију о процени

утицаја на животну средину је коначно у управном по-

ступку. Против овог решења се може покренути управ-

ни спор пред Управним судом у Београду у року од 30

дана од дана објављивања овог обавештења. (Ф)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и

заштиту животне средине, на основу члана 14. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени гла-

сник РС” бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о доношењу решења о обиму и садржају студије о

процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине 8. октобра 2014. годи-

не донео је решење о обиму и садржају Студије о про-

цени утицаја на животну средину за пројекат Рекон-

струкција објекта манипулације сировина и продуката

унутрашњег транспорта и дораде пумпне куће 11 са

пумпама, линијама и резервоарима са циљем да се

омогући намешавање биокомпоненте са дизел горивом

у оквиру постојећег система отпреме у РНП-у на к. п.

бр. 3549, 3551 и делом на кп. бр. 6964/1 КО Војловица

СО Панчево. 

Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад, Блок Пре-

рада РНП у Новом Саду, Улица народног фронта бр. 12.

Решење о обиму и садржају Студије о процени ути-

цаја на животну средину за предметни пројекат може се

добити на увид радним данима, од 10 до 14 сати, у про-

сторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам,

градитељство и заштиту животне средине, Булевар Ми-

хајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр.

39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на до-

нето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог

обавештења.

(Ф)

Р. бр. Адреса
Површина 

и структура
Зона

Висина почетне закуп-

нине по квм која се ли-

цитира без 

пореза

Делатност Депозит/дин.

1 Вељка Влаховића 17 40,96 2 200,00 дин./квм
трговинска, занатска,

канцеларијска
16.384,00

2 Вељка Влаховића 20 117,13 2 200,00 дин./квм
трговинска, занатска,

канцеларијска
46.852,00

3 Др С. Станковића 1 49,49 2 200,00 дин./квм
трговинска, занатска,

канцеларијска
19.796,00

4 Димитрија Туцовића 11 37,12 1 300,00 дин./квм
трговинска, занатска,

канцеларијска
22.272,00

5 Жарка Зрењанина 28 47,02 1 300,00 дин./квм трговинска, занатска 28.212,00

6 Др Жарка Фогараша 8 29,70 1 300,00 дин./квм
трговинска, занатска,

канцеларијска
17.820,00

7 Ослобођења 17–19
124,04 пословни, 

86,22, магацински
1

300,00 дин./квм 

150,00 дин./квм

трговинска, занатска,

канцеларијска

74.424,00 

25.866,00

100.290,00

8 Ослобођења 31 59,14, пословни 1 300,00 дин./квм
трговинска, занатска,

канцеларијска
35.484,00

9 Синђелићева бб маг. простор 140,02 1 150,00 дин./квм складиштење 42.006,00

10 Нушићева 1 42,00 1 300,00 дин./квм
трговинска, занатска,

канцеларијска
25.200,00

11 Војводе Радомира Путника 25 44,54 1 300,00 дин./квм
угоститељска, занатска,

канцеларијска
26.724,00

ВВААЖЖННОО  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!

ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА  ООГГЛЛААССАА

ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а

на добро познат број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО

ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и

закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ

НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ

ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво

на благајни „Панчевца” будући да је уз текст огласа

неопходно приложити доказ о власништву или потписати

одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с

горенаведеним правилима, као и са Законом о оглашавању

или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити

стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.
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Последњи поздрав дра-

гом куму

МИОДРАГУ 

МИШИ

БОГОЈЕВИЋУ

Породица ВУЈОВИЋ

(1/181293)

Последњи поздрав драгој

РАДМИЛИ 

НОВАКОВИЋ

од сестре СТАНЕ 

НИШКАНОВИЋ 

с породицом

(13/181343)

1. октобра 2014. преминуо је наш 

ТОМИСЛАВ МИЛОШЕВИЋ

МИШКО
1938–2014.

Велико хвала за сву љубав и поштовање

што си нам пружао.

Сахрана је обављена 3. октобра 2014, на

Старом православном гробљу.

У жалости супруга РАЈНА, син ЈОВАН 

с породицом, ћерка ЈЕЛЕНА 

с породицом, сестра ЈАСМИНА 

с породицом, унуке МИЛИЦА, АНЂЕЛА

и ЛЕТИЦИЈА и унук ФРАГИСКОС ТОМИСЛАВ

(19/181364)

МИОДРАГ А. БОГОЈЕВИЋ

С искреним поштовањем чувам успомену на ве-

ликог пријатеља.

НАЦА с дечацима
(46/181423)

Последњи поздрав куму

МИОДРАГУ 

БОГОЈЕВИЋУ

Породица БУЈОШЕВИЋ

(57/181468)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу и куму

МИОДРАГУ 

А. БОГОЈЕВИЋУ

С поштовањем 

породица СПАЈИЋ

(75/181537)

Последњи поздрав драгом комшији

ТОМИСЛАВУ МИЛОШЕВИЋУ МИШКУ

од станара у Краља Милана Обреновића 14

(81/181551)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИШИ БОГОЈЕВИЋУ

„Лепо је било возити се с тобом...”

СИНИША СТОКУЋА 

(85/181572)

Последњи поздрав драгом

МИОДРАГУ МИШИ 

БОГОЈЕВИЋУ

ГП „Финнет–Инжењеринг”
(96/181592)

Последњи поздрав куму

МИШИ 

БОГОЈЕВИЋУ

ДРАГАН ИВАНОВИЋ

(117/181714)

Последњи поздрав нашем драгом 

МИШИ

Ротари клуб Панчево

(135/181798)

Нафтна индустрија Србије, Блок Прерада, опрашта се од

свог дугогодишњег директора

МИОДРАГА А. БОГОЈЕВИЋА

Највећи део своје радне каријере провео је у Рафинери-

ји нафте Панчево, од приправника до генералног дирек-

тора. Сећаћемо га се као врсног стручњака, доброг чове-

ка и великог пријатеља, који је оставио дубок траг у

спортском и културном животу града Панчева. 

Са искреним поштовањем

Блок Прерада „НИС–Гаспромњефт”
(138/Ф)

На основу Статута града Панчева, Одлуке о буџету гра-

да Панчева за 2014. годину, Закона о удружењима („Сл.

гласник РС” бр. 51/09 и 99/11 – др. зак.) и Уредбe о сред-

ствима за подстицање програма или недостајућег дела

средстава за финансирање програма од јавног интереса

која реализују удружења („Сл. гласник РС” бр. 8/12,

94/13), градоначелник града Панчева расписује 

КОНКУРС ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНИХ КЊИГО-

ВОДСТВЕНИХ УСУГА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ГРАДА ПАНЧЕВА (ЧИЈИ СУ ЦИЉЕВИ ОД ЈАВНОГ

ИНТЕРЕСА, У ОБЛАСТИМА ЗДРАВСТВА И СОЦИ-

ЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ, КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА,

БРИГЕ О МЛАДИМА, ОБРАЗОВАЊА ИЛИ 

ЕКОЛОГИЈЕ).

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удру-

жења грађана са седиштем на територији града Панче-

ва. Путем овог конкурса опредељена су средства за књи-

говодствене услуге у Буџету града Панчева за 2014. го-

дину, за максимално 10 удружења. 

Рок за конкурисање је до 14. новембра 2014. године. 

Све детаљније информације у вези са овим конкурсом

налазе се на интернет презентацији града Панчева

www.pancevo.rs, или се могу добити упутем телефона

013/308-907.

(Ф-2029)

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, број предмета

Ст.149/2011 од 6. маја 2011. године, а у складу са чл.132-133, Закона о стечају („Сл. гла-

сник РС” бр.104/2009) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења

имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС” бр.13/2010), стечајни управник

МИЈОКОМП д. о. о – у стечају

Панчево,Ул. Жарка Зрењанина 101

оглашава
продају целокупне имовине стечајног 

дужника

јавним прикупљањем понуда

Предмет продаје је покретна имовина стечајног дужника и то:

– комплетна покретна имовина: 

– кухињски елементи и други производи од дрвета;

– окови и остали репроматеријал. 

Процењена вредност имовине је: 767.035,00.

Напомена: Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вред-

ност, нити је на ма који други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача

приликом одређивања висине понуде.

Понуде у затвореној коверти се достављају закључно са 7. новембром 2014. годи-

не, на адресу стечајног управника: Милисав Мићовић, 26000 Панчево, Ул. Стевана

Шупљикца 153/27, с назнаком броја стечајног предмета, називом стечајног дужника и

напоменом: ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ! 

Напомена: У обзир ће бити узете само понуде које буду примљене најкасније до 7. но-

вембра 2014, до 11.45.

Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:

1. по добијању профактуре изврше уплату ради откупа продајне документације у из-

носу од 20.000 динара;

2. уплате депозит у износу од 153.407 динара, односно 20 одсто од процењене вред-

ности, на текући рачун стечајног дужника број: 160-360087-07, код банке „Интеза” а.

д. Београд или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први

позив, најкасније три дана пре одржавања продаје. Рок за уплату депозита је 4. но-

вембра 2014. год.

Јавно отварање понуде одржаће се 7. новембра 2014. године, с почетком у 12 са-

ти, у канцеларији стечајног управника, у Панчеву, Змај Јовина улица 26-а.

Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је

она изнад 50 одсто од процењене вредности предмета продаје. Ако доставњена понуда

износи мање од 50 одсто од процењене вредности предмета продаје, стечајни управ-

ник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.

Купопродајни уговор се потписује најдуже у року од три дана од дана отварања по-

нуда или пријема обавештења о прихватању понуде. Проглашени купац је дужан да

уплати цео износ купопродајне цене у року од десет дана од дана потписивања купо-

продајног уговора.

Ако проглашену купац не потпише записник, купопродајни уговор или не уплати

купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан начин, губи право на повра-

ћај депозита.

Стечајни управник ће без одлагања вратити положени депозит сваком понуђачу

чија понуда буде одбијена. Повраћај депозита врши се непосредно после полагања це-

локупног износа купопродајне цене од стране најуспешнијег понуђача.

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне

документације, сваког радног дана почев од датума објављивања Огласа, а најкасније

садам дана пре рока за достављање понуда, у периоду од 9 до 13 сати.

Порезни трошкови се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет

купца.

Овлашћено лице: Милисав Мићовић, стечајни управник. Контакт телефон

063/386-454.

(Ф)
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Последњи позрав

БОСИЉКИ 

ПИВАШЕВИЋ

од комшија у Вељка

Влаховића 23

(47/181930)

Последњи поздрав прији 

БОСИЉКИ 
ПИВАШЕВИЋ

од пријатеља ЈОЗЕ 
КАЛУЖЕ
(121/181755)

Последњи поздрав

БОСИЉКИ 
ПИВАШЕВИЋ

од ОЛГИЦЕ и СЛАВИЦЕ
с породицама

(122/181756)

6. октобра престало је да куца храбро срце моје драге мајке Босе

БОСИЉКА БОСА ПИВАШЕВИЋ

Драга мајко, велико ти хвала на свему што си нам пружила. Била

си велики борац и од тебе смо имали шта и научити: вредноћу, по-

штење, достојанство...

Увек ћеш бити у нашим срцима: син НОВАК, снаја ВЕРА и унуци

ДЕЈАН и ДАНИЈЕЛА с породицама

(129/ф-2028)

6. септембра 2014, у 84. години, преминула је наша драга

БОСИЉКА ПИВАШЕВИЋ

Волела си живот, волела си и живела за нас. Имала си велико ср-
це, а твој вечни и неуморни дух остаће у незаборавном сећању
твојих најмилијих. Сахрањена је 7. септембра 2014, на Новом гро-
бљу, у Панчеву.

Ожалошћени твој син ЂУРО и снаја КАТИЦА с породицом

(130/Ф2028)

БОСИЉКА ПИВАШЕВИЋ

У дубини душе моје

Твој лик... Твој поглед...  Твој глас...

Ти си била и бићеш моја инспирација.

Твоја унука ДАНИЈЕЛА, зет СТЕФАН 

и праунуке ДУЊА и TARA LOTTE

(131/Ф-2028)

Последњи поздрав нашој драгој баки

БОСИ

Вечно ћеш остати у нашим срцима, ми-

слима и причама. Никада нећемо забора-

вити твоју снагу, искреност и доброту ко-

јом си пленила.

Твој унук НИКОЛА, снаја БОЈАНА 

и праунук СИМЕОН

(132/ф-2028)

Последњи поздрав нашој драгој баки

БИСИЉКИ ПИВАШЕВИЋ

С љубављу и поштовањем доживотно ће

те носити у срцима и од заборава чувати:

унук ДЕЈАН, снаја БОБА и праунуке 

ДЕЈАНА и МИЛА

(133/ф-2028)

Последњи поздрав нашој драгој баки

БОСИЉКИ БОСИ 

ПИВАШЕВИЋ
Дани без тебе неће бити исти, а чуваћу

вечно успомену сећајући се твог ведрог

лика и памтићу мудре савете који ће ме

пратити кроз даљи живот.

Ожалошћени: унука ВЕСНА, зет РЕНАТО

и праунучад ВОЈИН и САРА

(134/ф-2028)

РАДИВОЈЕ 

СПАСИЋ

1956–2014.

Још увек не верујемо да

те нема. Волео си много

живот, али те је тешка

болест одвојила од нас.

Остаћеш за увек у на-

шим мислима.

Ујак ДРАГАН и ујна

ВИОЛЕТА с породицом

(22/181368)

РАДИВОЈЕ СПАСИЋ
1956–2014.

Много је туге и бола у мени, а мало речи да то ис-

кажем. Постоји љубав коју смрт не прекида и ту-

га коју време не лечи.

Супруга ЉИЉАНА
(20/181368)

РАДИВОЈУ 

СПАСИЋУ

1956–2014.

Последњи поздрав

стрицу од синовице

МИЛЕНЕ с породицом

(24/181368)

РАДИВОЈЕ 

СПАСИЋ

1956–2014.

Последњи поздрав 

брату Радету од брата

ДОБРЕТА, снаје 

ЈОВАНКЕ и синовца

СИНИШЕ

(25/181368)

РАДИВОЈЕ СПАСИЋ
1956–2014.

Оче, нека тишину твог вечног мира не ремети наша
бескрајна туга.

Твоји синови ДАЛИБОР и БОЈАН

(21/181368)

РАДИВОЈЕ 

СПАСИЋ

1956–2014.

Последњи поздрав зету

Радету од шурака

СТОЈАНЧЕТА 

с породицом

(23/181368)

Последњи поздрав

РАДИВОЈУ СПАСИЋУ
1956–2014.

Почивај у миру!
Брат АРСЕНИЈЕ с породицом

(124/181765)

29. септембра 2014. умрла је 

ЂУРЂЕВКА КАНАЧКИ
Сахрана је обављена 1. октобра 2014. године.

Помен дају син САВА и снаја ЕВА

(56/181465)

Последњи поздрав баби

ЂУРЂЕВКИ 
КАНАЧКИ

од унуке ДРАГАНЕ и 
зета ГОРАНА с децом

(86/181524)

Последњи поздрав

АТАНАСУ ИВАНОВИЋУ

од комшија у Војвођанском булевару 32

(58/181474)

Последњи поздрав ком-

шији

БОГДАНУ 

ПЕТРОВИЋУ

С поштовањем 

комшије у згради 

у Моше Пијаде 25

(104/181647)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав пријатељу, другу и колеги

ДЕДА МИКИ ЛАТИНОМ
месар у пензији

Опраштају се: ДАНИЈЕЛ месар, МИЛУТИН месар, МИЛОШ, АЦА,

ЖИВИЦА, САВА БАМБАЛА, РАЈА ПЕКИЋ, СЛАВКО ДАБИЋ, БАНЕ

МАКА, РАДЕ ПКБ, ЛИКУЉ, ЂОРЂЕ МУЊИН, БРАНКО ЏУЏА, МИ-

ЛЕ ГОРЕЊЕ, РЕСА ФРАНЦУЗ, ЗЕКА, ЖИЋА и МИРКО КОРАЋ

(87/181196)

Последњи поздрав куму, пријатељу, другу и колеги

МИЛОРАДУ ЋОСИЋУ ЛАТИ
месар у пензији

Опраштају се: кум ИВИЦА, кум ТОМА, др САВА, ЛАКИ, КРТОЛА,

ЦОЦА, ГОКЕ, КРЕМЕНОВИЋ, ДРАГО МОНАКО, ЗЕЛЕ, 

ВЛАДАНКО, ЈОЦА ВУЛКАН, ЈОЦА ФРАНЦУЗ, МИЛОВАН 

и РАДОВАН, ЗОРАН ВЕРАК И РАДЕ ЦВЕТИЋ

(88/181576)

Последњи поздрав

ДЕДА МИКИ
од ОЉЕ и БАНЕТА 

с особљем ресторана „Стари Тамиш”

(89/181576)

Последњи поздрав поштованом

ДЕДА МИКИ ЛАТИ

од РАДЕТА, ЗОРАНЕ и њихове деце

(90/181526)

Последњи поздрав драгом стрицу

МИЛОРАД ЋОСИЋ ЛАТИН

БАНЕ, БЕБА, СЕКА и ВЕРИЦА

(112/181673)

5. октобра 2014, у 63. години, преминула је наша

драга

ВЕРА ФИЛИПОВИЋ
1951–2014.

Последњи поздрав од брата БРАНИСЛАВА 

МИЛИЋЕВА с породицом
(113/181680)

5. октобра 2014, у 63. години, преминула је наша

драга

ВЕРА ФИЛИПОВИЋ
1951–2014.

Последњи поздрав од сина САШЕ с породицом
(114/181681)

Последњи поздрав нашем Деји

МИЛОРАДУ ЋОСИЋУ
1935–2014.

Многи су хтели као ти да живе, 
али не могу, зато ти се диве. 
Ка задњој луци пловила је твоја лађа...
Последњи боем више се не рађа.

Супруга МАРИЈА, син СЛОБОДАН, снаја 
МИЛИЦА, унука ТЕОДОРА, зет МАКСИМ 

и праунук МИХАЈЛО
(115/181683)

tt
После тешке болести умро је мој брат

др ЕМИЛИЈАН БОРОЈЕВ
из Црепаје

Вечан му помен од целе фамилије. Вољени не

умиру, цвете наш.

Неутешна сестра РУЖИЦА
(120/181744)

Последњи поздрав се-

стри

ЈЕСЕНКИ 

МАНДРИНО

Породице ЈОЖИЋ 

и СОЛЕША

(52/181439)

Наша драга пријатељица

ЈЕСЕНКА

Увек ће бити с нама.

СЛАВИЦА, ЦЕЦА, 

МИЛАНА и МАРИНА

(72/181530)

ЈЕСЕНКА 

МАНДРИНО

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима и лепим се-

ћањима. Хвала ти на

свему.

МИРКО и МИША

(137/181824)

Последњи поздрав

РАНЧЕТУ
од другара из старог краја.

Његови теслаши: ТРИВА, СТИВ, ЋОКИ, 

ТРАЈАН, ЧЕСМЕН, ЗУЛУГА, РАША, ИВОВИЋ,

ГУЛА, ЖУЛЕ, ЗОРКА, ОБРАД, МАКСА, 

БАНИЋКО, МАРАДОНА, ГАЛЕ, ПЕТО, ГОРАН,

СИМСИ, ЗЕМУНАЦ, ЦУМЕ, ВУК, КРТОЛА, 

ЦОЦА, БЕРИ, ГЛОГА, САЛЕ ВУЛАНОВИЋ
(97/181592)

Последњи поздрав

РАНЧЕТУ

Другари: РАДЕ, 

ВАМПИР, ШУПИЛА,

ЧЕС, СМИКИ, ТАРЕ,

АТИЛА, ЂУРА, ЛЕЛЕ

ЈОВИЦА, БОЖА, 

ЦИГАНСКИ, ЋОКИ 

и ЦИГА

(98/181592)

Последњи поздрав дра-

гом оцу

РАНКО 
ВАРАЂАН

Син ЗДРАВКО
(5/181329)

Последњи поздрав мом

бати

РАНКО 

ВАРАЂАН
Остаћеш вечно у нашим

срцима.

Сестра ДУШАНКА, зет

ЗДРАВКО и сестрић

ДРАГАН

(6/181325)

Последњи поздрав

РАНКО ВАРАЂАН
Ујко, остаћеш нам у сећању.

Сестричина ДАНИЈЕЛА и

зет с децом

(7/181329)

Последњи поздрав 

РАНКО ВАРАЂАН
1952–2014.

Нећемо Те заборавити.

СМИКИ с породицом

(9/181330)

С тугом опраштамо се од нашег драгог

МИЛОРАДА ЋОСИЋА 
Деда Мике

Захвални за љубав и пријатељство које нам је пружио.
Његови: ЗЕЛЕ и МАЦА с породицом

(44/181411)

После кратке и тешке болести, 1. октобра 2014, преми-
нуо је наш вољени

МИЋО РУНИЋ
1926–2014.

Ожалошћени: син ЗОРАН, снаја МИРЈАНА и унуци
МИЛАН и НИКОЛА

(32/181390)

Последњи поздрав

МИЋИ 

РУНИЋУ

Син БРАНКО и унуци

МАРКО и ФИЛИП 

с породицама

(99/181595)

Последњи поздрав де-

веру

СЛОБОДАНУ 

ШАЈИНУ БОЋИ

Породице РАШЕТА 

и ПЛАВШИЋ

(30/181379)

Обавештавамо све ро-

ђаке и пријатеље да је

наш драги супруг и отац

СЛОБОДАН
ШАЈИН БОЋА

1946–2014.
преминуо 4. октобра
2014, а сахрањен 5. ок-
тобра 2014.

Најмилији

(63/181495)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Последњи поздрав уваженом адвока-

ту и колеги

УРОШУ 

ДРАГИНУ

С поштовањем Адвокатска комора

Војводине, огранак Панчево

(123/Ф2027)

СТАНКА КРСТИЋ
1955–2007.

Године пролазе, туга у срцу остаје. Свакодневно си у
мојим мислима.

Твоја ЉУБИНКА

(2/181297)

МИЛЕ ЧАВИЋ
13. X 2013 – 13. X 2014.

Пчелице наша, нека те у тишини вечног мира чува ве-
лика љубав јача од заборава.

Твоја супруга ЉУБИЦА с децом

(181446)

9. октобра 2014. навршавају се две године туге и бола

без нашег драгог

БОГДАНА ШТРБАНА
Време пролази, а бол и туга за тобом остају. Заувек
ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(59/181477)

У суботу, 11. октобра 2014, у 11 сати, на гробљу Котеж, у Панчеву,

даваћемо полугодишњи помен нашем вољеном и поштованом

СЛАВОЉУБУ ИВАНОВИЋУ
дипломираном економисти

Тугују за њим: син ДЕЈАН, ћерка ЈЕЛЕНА, супруга СЛАВИЦА,

унук БОГДАН, снаха АЛИНА, родбина и пријатељи

(60/181479)

7. октобра навршава се

пет година откако није

с нама наш вољени

МОМИР 

ВИСТАЋ

2009–2014.

Син и ћерка 

с породицама

(61/181485)

ЗОРАН 

МАРИНКОВИЋ
каменорезац

2009–2014.

Пет година oткако ниси

с нама.

Твоја деца

(67/181511)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР СИНЂИЋ
Прошла је година. Много нам недостајеш!

Твоји: СЛАВИША, ЗОРИЦА, ЧЕДОМИР и ЈЕЛЕНА

(69/181823)

СЕЋАЊЕ 

ДРАГИЊА 

АНЂЕЛОВИЋ

1984–2014.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(70/181525)

НАДА 

МИЛАНОВИЋ

Напустила нас је 8. окто-

бра 2010. Зато смо ту-

жни, а данас је у срцима

нашим. 

ДРАГАН с децом

(76/181538)

СЕЋАЊЕ

6. октобра навршава се година од смрти наше драге

БРАНИСЛАВЕ КУПУСАРЕВИЋ
Хвала ти на свему што си учинила за нас.

Твоји најмилији
(83/181569)

МАРИЈА 

ГАЈИЋ БЕБА 
1996–2014.

Тугују твоји најмилији

(84/181570)

ДРАГОЉУБ ЦОЛНАРИЋ
2002–2014.

Успомене не бледе.

Твоје ДАНИЦА и МАЈА

(93/181581) 

СЕЋАЊЕ

СПАСИЋ

ОЛГА                         СТОЈАН
5. Х 2002 – 15. Х 2014. 8. XI 2011 – 8. XI 2014.

Ваши најмилији
(100/181616)

МИЛЕ 

ЧАВИЋ

Памтићемо те увек. 

Твоји: мајка НАДЕЖДА

и брат МИЛАДИН

с породицом

(103/181635

Време не лечи бескрајну тугу и бол у нашим срцима за

тобом

ВИКТОР НЕДЕЉКОВ ЛАБОРАТ
1960–1993.

Сестра РУЖА с породицом
(116/181695)

СЕЋАЊЕ

ЂУРИЦА КОЈИЋ
1939–2009.

10. октобра 2014. навршава се пет година откако

ниси с нама.

Твоји најмилији
(136/181816)

29. септембра 2014. године преминуо је наш драги

БОРИВОЈЕ БОЖНИЋЕСКИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга ДАНИЦА, синови

РАДОВАН и СТОЈЧЕ, ћерка ГОРИЦА, снаје

СЛАЂАНА и ДРАГАНА, зет СЛОБОДАН, унуци

ВЛАДИМИР, НИКОЛА и МАРКО и унуке 

ВАЛЕНТИНА, АЛЕКСАНДРА и МАРИЈА
(64/181500)

ДРАГОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ БРАЦА
1. X 1938 – 6. X 2014.

Почивај у миру!

Воле те твоји: супруга БЕБА, сестра НАДА, 

ћерка НАЦА, зет ДЕЈАН и унук МАРКО
(65/181503)

Последњи поздрав брату

БОРИВОЈУ БОЖНИЋЕСКОМ

АВРАМ и ФОНЕ с породицама

(110/181670)

Последњи поздрав на-

шој 

ВЕРКИ 

ПЕШИЋ

Брат СЛАВЕ, снаја 

РОСКА и братанице

МАЈА и БОЈАНА 

с породицама

(49/181438)

С тугом и болом вас оба-

вештавамо да нас је 3.

октобра 2014. године

изненадном смрћу на-

пустила наша

ВЕРКА ПЕШИЋ

Сваким даном ми све

више недостајеш.

Супруг БРАНКО

(50/181438)

3. октобра 2014. године преминула је моја мила

и најдража мајка и баба

ВЕРКА ПЕШИЋ
29. II 1946 - 3. X 2014.

С неизмерним болом у срцу носићемо је у нај-

лепшој успомени до краја наших живота. 

Ћерка ЉИЉАНА, зет ВЛАДИМИР и унуке ДАЦА

и ИВАНА
(51/181438)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати
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12. октобра 2014. навршавају

се три и по године од смрти

ВАСЕ ФЛОРЕ
Ожалошћени: супруга

ВЕРИЦА с ћерком, 
сином и унуцима

(10/181336)

9. октобра навршава се година од смрти нашег

драгог

ТРАЈАН ЂУЛА
1953–2013.

Поносни што смо те имали, а тужни што смо те

изгубили.

Твоја породица
(28/181373)

9. октобра 2014. навршава се пет година од смр-

ти нашег драгог

ДОБРОСАВА ГАВРИЛОВИЋА
1935–2009.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији
(62/181429)

Помен 

РАДОМИР 

КОСОВИЋ

1. V 2014 – 10. X 2014.

Супруга РУЖА 

и пасторак ДРАГАН

(66/181507)

Једина сестра

РУЖА

Прошло је девет година

откако те немам. Тешко

је без тебе.

Твоја сестра РАДИЦА 

с породицом

(71/1818527)

РУЖА 

АНЂЕЛКОВИЋ

Прошло је девет дугих

година откако ниси с

нама. Заувек ћеш нам

недостајати.

Твоји најмилији

(73/181533)

СЕЋАЊЕ

МАТО МИКИЧИЋ
10. X 1999 – 10. X 2014.

С поносом и љубављу чувамо сећања на тебе.

Твоја деца с породицама
(77/181543)

ДРАГАН 

ВЕЉИЋ

Сине једини, мама сузе

лије. Све теже око срца

мог маму стеже.

Мама МИЛИЦА

(78/181544)

СЕЋАЊЕ

СУЗАНА ТАСИЋ
15. X 2001 – 15. X 2014.
Већ је прошло тринаест
тужних година без тебе.
Нисмо те заборавили.
Никада те заборавити
нећемо.

Твоји најмилији мама,
ћале и брат

с породицом

(91/181578)

Сећање на наше родитеље

ЂУРИН

СРБИСЛАВ           НЕВЕНКА
1987–2014.                        2006–2014. 

С поносом вас чувамо у срцима.

Син СТЕВА и ћерка ГОЦА с породицама
(92/181579)

14. октобра навршава се пет година откако није

с нама наш вољени

НИКОЛА КУЖИЋ
1951–2009.

Нека те у тишини вечног мира чува велика љубав

јача од заборава. Заувек ћеш нам недостајати.

Супруга ЦВИТА, ћерке ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА

и унучад ИСИДОРА и МАРКО
(94/181590)

У четвртак, 9. октобра, у 12 сати, на Старом православном гробљу,

даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

МИЛАНУ МИРКОВИЋУ ТАЛИМАНУ
1937–2014.

Много нам недостајеш.

Ћерка АЛЕКСАНДРА, сестра ДРАГАНА, свастика МИРЈАНА, зет
ФИЛИП, унуке МИЛИЦА и КАТАРИНА и унук ВЛАДИМИР

(95/181591)

ДУШАН

СТАНКОВИЋ

2003–2014.

Нисмо те заборавили.

Породица

(101/181623)

У недељу, 12. октобра, навршавају се три године откад није с нама

наша драга

МАРА ЛАЗИЋ

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе. 

Твоји: СПАСОЈЕ, ЛЕОНИДА, ЛИДИЈА, МИЛАН, ИТАНА и ПАВЛЕ

(105/181651)

Годишњи помен

ДРАГАНУ ВЕЉИЋУ
1959–2013.

С љубављу и поносом чувамо успомену на Тебе. Увек у
мислима.

Твоји најмилији
(111/181677)

СЕЋАЊЕ

СТАНИСЛАВ 

ЂУРКА

14. X 2004 – 14. X 2014.

Остаћеш у срцима

НАТАЛИЈЕ, ВЛАДЕ

и ЉИЉЕ

(119/181734)

МЛАДЕНА 

ЗЛАТАНОВИЋ
1947–2014.

Била си велики борац,

ову си битку изгубила.

Увек ћеш бити у нашим

срцима.

Супруг СТОЈАДИН, син

СЛАВИША и ћерка

СЛАВИЦА

(127/181780)

Престало је да куца

уморно срце

МЛАДЕНЕ 

ЗЛАТАНОВИЋ

Драга моја мајко, оти-

шла си кад си ми била

најпотребнија.

Ћерка СЛАВИЦА

(128/1817800)

У петак, 10. октобра, у 11 сати, на гробљу Котеж, даваћемо четрдо-

сетодневни помен нашем

БУДИСЛАВУ 

ИВКОВИЋУ

Твоја породица ИВКОВИЋ

(17/181360)

Четрдесетодневни помен

БУДИ ИВКОВИЋУ
С љубављу и тугом, успомену на Тебе чувају Твоје

сестре ЗОРА и СЕЈА с породицама

(34/181393)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ЉУБОМИР ТЕКИНДЕР
Прошла је година, али заборав никад.

Твоји: супруга ДРАГАНА и синови СЛАВИША 

и СЛОБОДАН

(43/181407)
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СЕЋАЊЕ

ВИЦО ГРУБОР
10. Х 2003 – 10. Х 2014.

Ни време, ни године не

могу избрисати сећање

на тебе.

Супруга СЕКА, син 

ГОРАН и ћерка 

МАРИЈАНА

с породицама

(8/181328)

С тугом у срцу и уз прегршт лепих успомена

ЈЕРОТИЈЕ ЈОВАНОВИЋ
1935–2013.

11. октобра 2014. године, у 11 сати, одржаћемо годишњи парастос

на гробљу Котеж. 

Породица ЈОВАНОВИЋ

(16/181353)

ПАНТЕЛИЈА 
КОВАЧЕВИЋ

1950–2008.
Заувек си у нашим срцима.

Твоји најмилији
(29/181375)

СЛАВОЉУБ БОНИН

Рана која се крије, споро и тешко зацељује.

НЕВЕНА, МЕЛАНИЈА и МИЛИЦА
(36/181396)

12. октобра навршава се девет година од ране

смрти нашег сина

СЛАВОЉУБА БОНИНА

Време пролази, а ми живимо у нади да ћеш се

вратити.

Твоји отац и мајка
(37/181396)

11. октобра 2014. године, у 11 сати, дајемо годишњи

помен нашем драгом

СРЕТЕНУ НИКОЛОВУ
Твоји најмилији

(38/181399)

Седам година је прошло

откако није с нама наш

вољени

БРАНКО

Увек ће остати у нашем

сећању.

Његови најмилији: 

НАДА, БОРА, ИВАНА 

и ЉИЉА

(53/181417)

12. октобра 2014. године навршава се

шест месеци туге и бола откад није с нама

драги мој супруг

СЛОБОДАН ПАЈЕВИЋ
24. IX 1951 – 14. IV 2014.

Много ми недостајеш...

Воли те твоја ЉИЉА

(106/181652)

13. октобра 2014, у 11 сати, на Новом гробљу, да-

ћемо четрдесетодневни помен

РАДИВОЈУ НИКОЛИЋУ

С љубављу супруга САВКА, син НИКОЛА, ћерка 

НАДА, снаја СЛАЂАНА, зет САША и унуци 

НИКОЛИНА и ЛУКА
(108/181660)

СЛАВОЉУБ БОНИН
Твој лик у нама живи.

Породица КОМЉЕНОВИЋ

(109/181667)

11. октобра навршава

се пола године откако

није с нама

МИЛУТИН 

ПЕЋАНИН

Супруга ЗОРА 

с породицом

(125/181768)

У суботу, 11. октобра, у 10 сати, дајемо четрдесето-

дневни помен

СЛОБОДАНУ ПОПОВИЋУ
Недостајеш нам.

Породица
(126/181770)

Једногодишњи помен нашем тати даћемо

11. октобра 2014, у 11 сати

ЂУРО ТЕПШИЋ
1928–2013.

Живот нису само дани који пролазе, већ и

они које захваљујући теби памтимо.

Успомену на тебе, тиху бол и тугу дубоко

смо упаковали у наша срца и заувек ћеш

ту остати.

Синови ПЕРО и МИЛЕ

и кћерка СМИЉАНА с породицама

(35/181395)

14. октобра 2014. шест је година откако

нисам загрлила свог првенца

БОЈАН ЛАКАТОШ
1981–2008.

Чује срце моје рањено, лептиру мој, музи-

ку, далеко негде свираш клавир и наше

омиљене песме. Шест година прошло је,

мајка те чека, чекаћу те заувек. Мажено,

вољено, пажено, неговано чедо...

Увек си поред мене и заувек!

Што те нема? Ангел си ме звао! Ко ће сада?

Баба СТОЈМИРКА, брат ДАНИЛО и мајка

(102/181628)

ВУКАШИН 

ВЕЉИЋ

Осам година у самоћи,

али због тога и бол не

престаје.

Супруга МИЛИЦА 

с породицом

(79/181544)

СЕЋАЊЕ

ЂУРЂИЈА 

ДАНИЛОВИЋ
2005–2014.

Породица ТРАЈКОСКИ
(80/181545)

СЕЋАЊЕ

13. октобра 2014, у 12 сати, обележићемо три го-

дине туге

БРАНКА ХУЂЕЦ
рођ. Мишић

Незаборавна у нашим срцима.

Породице ХУЂЕЦ и МИШИЋ
(82/181552)

IN MEMORIAM

КЕРЕБИЋ

МАРИЈА                ДРАГАН 

1935–1987. 1961–1997. 

Заувек сте у нашим срцима.

ЂОРЂЕ и ЗОРАН с породицом
(118/181720)

12. октобра навршава се
десет година откако нас
је напустила наша мама
и бака

МИЛИЦА 

САВИЧИЋ
Сећање породица:

САВИЧИЋ, 
МИЛАНОВИЋ 

и МЛАДЕНОВИЋ

(74/181534)
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Прошло је тужних шест месеци откад ни-

је с нама наша вољена

ЂУРЂЕВКА СТОЈШИН

Поносни смо што смо те имали.

Твоји најмилији

(3/181303)

У суботу, 11. октобра 2014, у 11 сати, на Новом

гробљу, даваћемо годишњи помен нашој драгој

и вољеној мајци и баки

ГОРИЦИ МАРЈАНОВИЋ
1942–2013.

Време тече, а туга у срцима остаје. Никада се не-
ћемо помирити са судбином што ниси с нама. 

С љубављу и поносом, твоји најмилији: 
син РАДОМИР и унука АЛЕКСАНДРА

(4/181324)

Прошло је годину дана откад није с нама

ПЕТАР АЛАВАЊА

Годишњи помен даваћемо у суботу, 11.

октобра 2014, у 10.30, на Новом гробљу.

Породица

(11/181339)

Тужно сећање

Навршава се годину дана откад се упокојила мо-

ја ћерка

МИЛАНА М. БРАНКОВИЋ
Једногодишњи помен ће се одржати 11. октобра,

у 12 сати, у Успенској цркви, у Панчеву.

Ожалошћени: отац др МИОДРАГ 

и остала родбина и пријатељи
(12/181341)

Прошло је четрдесет

дана откако није с нама

наша драга

ГИЗЕЛА 

КОСОВИЋ

Увек у нашим срцима.

Породица

(14/181344)

У суботу, 11. октобра, у

11 сати, дајемо годишњи

помен нашој вољеној

МИЦИ 

МИЛЕТИЋ

Твоји: супруг, син, 

ћерка, зет и унуци, 

ДУЊА и СОЊА

(15/181346)

ЈАСМИНА

БЛАЖИЋ 

рођ. Бабић

1940–2004–2014.

Прошло је десет година

откако нас је напустила

наша драга мајка. Увек

ћемо је волети.

Њена деца: БОГДАН и

ВЕРА с породицама, из

Омољице

(18/181364)

ДЕСАНКА 

ЧЕХОРСКИ

ПАВКОВИЋ

8. Х 1994 – 8. Х 2014.

Успомену на тебе 

чувају твоје сестре

(26/181369)

Једногодишњи помен на-

шем незаборављеном деки

РАДИСЛАВ 
МОЛДОВАН

Породица
(27/181371)

СЕЋАЊЕ

ЖИВКОВИЋ 

ЛАЗАР        и         ГРОЗДАНА
1994–2014.

РАДМИЛА, ЗОРАН и ДРАГАН с породицама
(31/181389)

Сећање на мајку

ЛЕПОСАВА 

ЂОРЂЕВ

рођ. Маринковић

Тридесет тужних година.

Ћерке СНЕЖАНА, 

БОЖАНА и ВЕРА 

с породицом

(33/181341)

12. октобра 2014, у 9 сати, на Старом православ-

ном гробљу, дајемо четрдесетодневни помен

ЗОРИЦИ КЕЉЕВИЋ
1949–2014.

Пуно суза је пало, кад је твоје срце стало. Сузе те

не могу вратити, али наше молитве увек ће те

пратити. У срцу је туга, на гробу тишина, а у

твом дому велика празнина.

Твоја деца СРЂАН и СЛАЂАНА
(39/181401)

ЗОРИЦА КЕЉЕВИЋ
С поштовањем

фамилија КЕЉЕВИЋ

(40/181401)

У суботу, 11. октобра, даваћемо шестоме-

сечни помен нашој драгој

МИЛЕНИЈИ ТЕОФИЛОВИЋ
1931–2014.

Много нам недостајеш. Стално си у на-

шим мислима. Волимо те.

С љубављу и поштовањем

твоји најмилији

(42/181403)

Сећање на драге родитеље 

ЈОВАНОВИЋ

ДЕСАНКА             ВИТОМИР
1926–2011.                          1923–1976.

Време не брише тугу, не умањује бол, не доноси

заборав. 

Заувек у срцима ваших ћерки МИЛИЦЕ 

и ЗОРИЦЕ с породицама
(45/181419)

СЕЋАЊЕ

БИСЕРКА 

ГИГИЋ
2004–2014.

С љубављу и поштова-
њем чувамо успомену
на тебе.

Син АЛЕКСАНДАР,
ћерка ЗОРИЦА и унуке

ДАРЈА и ЛИДИЈА

(48/181435)

У суботу, 11. октобра 2014. године, у 11 са-

ти, на Новом гробљу, даваћу шестомесеч-

ни помен мом вољеном и никада непре-

жаљеном сину

БОЈАНУ ЂУРИЋУ
1968–2014.

Сине, свуда око мене је црно, бол, туга и

самоћа. Остаћу жељна твог разговора,

присуства и осмеха.

Твоја мајка

(55/181457)

СЕЋАЊЕ

БОРИСЛАВ ЂУЛИНАЦ
2012–2014.

Постоји љубљав коју смрт не може прекинути и туга
коју време не лечи.

Твоје ЈЕЛЕНА и ЈАДРАНКА
(68/181512)

11. октобра 2014, на војловачком гробљу, даваће

се годишњи помен

ДУШАНУ БУЧИ
2013–2014.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга ДИВНА, син ПЕТАР и свастика МИЦА
(107/181660)

ЗОРИЦА КЕЉЕВИЋ
Дани пролазе, а сећања на тебе увек остају.

Твој РЕЏА

(41/181401)
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ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369

Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771

Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985

Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811

Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400

Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228

Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200

Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349

Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847

Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466

„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358

СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113

СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456

Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924

Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495

Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821

Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148

Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100

ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400

Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220

Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161

Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547

Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183

Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398

Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655

Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 

АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455

Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830

Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687

Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346-579

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

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Главобоља која ће вас мучити
ових дана је психосоматске при-
роде, па је потребно да се мало
опустите и средите своје мисли.

Чувајте се алергија и уринар-
них инфекција. Љубав је оно о
чему сада можете једино да раз-
мишљате. Нова веза или по-
знанство су на видику.

Посао вам је приоритет ове сед-
мице. Проблеми се полако реша-
вају. Очекујте позив или контакт
из иностранства, који ће решити
вашу будућност.

Колико год да сте одговорни и
организовани, ако радите тим-
ски, припазите да не нестану ва-
жна документа. Хронични умор.
Спавајте више.

Добра комуникација и велика
моћ убеђивања су ваше главно
оружје. Шарм који просипате око
себе и сада ће вам помоћи да
склопите добар посао.

Подсећате на вулкан који ће
сваког тренутка имати ерупцију.
Незадовољни сте партнером, па
своје незадовољство лечите ку-
повином.

Будите опрезнији у саобраћају,
поготово ако сте возач. Ваше ан-
гажовање на послу је велико,
али имате осећај да вас не цене
довољно.

Једна сте од ретких особа које
се добро осећају ове седмице и
не разумете баш најбоље зашто
се други нервирају. Добитак кра-
јем недеље ће вас обрадовати.

Пробајте да контролишете своју
агресивност и водите рачуна ка-
ко се обраћате људима око вас.
Не улећите олако у кредите и по-
зајмице, тешко ћете вратити но-
вац.

Када ви закомпликујете ствари
око себе, то више нико не може
размрсити. Превише журите, па
вам се може поткрасти грешка.
Будите опрезни при потписива-
њу докумената.

Помало сте конфузни. Односи
са сталним партнером су захлад-
нели, а уз све то, у вама тиња
пламен страсти за неким кога
сте недавно упознали.

Нагомилано незадовољство ре-
шавате већим уносом хране.
Партнер вам прави љубоморне
сцене и оптужује вас за гомилу
ствари које се никада нису дого-
диле.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

Добили ћерку
6. септембра: Милану – Сандра и Ивица Видић; 10. септембра: Лену – Ребека Лин Стратан и

Синиша Новески; 14. септембра: Теодору – Гордана Јовановић; 15. септембра: Елену – Дина и

Бранислав Ристић, Ему – Мариана Гајан Вењарски и Јарослав Вењарски, Хану – Дијана и Михал

Петрович; 16. септембра: Милицу – Бригита и Горан Мајсторовић; 17. септембра: Јању – Јелена

и Милан Гобељић; 18. септембра: Зорица и Стевица Сабовљев; 19. септембра: Сташу – Сандра

и Горан Антељ; 22. септембра: Андреу – Марина Главонић и Иван Шљивар, Атину – Данка и Да-

либор Марковић; 23. септембра: Карлу – Јесенка Спишјак и Сеад Богућанин, Јовану – Марица

Алексић и Драган Караица; 24. септембра: Љубицу – Јасмина и Филип Рунић; 26. септембра:

Анастазију – Марија и Ерне Миклош; 28. септембра: Биљану – Даринка и Игор Белобрк.

Добили сина
4. септембра: Николаја – Јована Фукс Савановић и Стефан Фукс; 5. септембра: Вукашина –

Далиборка и Дарко Вишацки, Стевана – Радмила Зомборац и Ференц Сабљов; 9. септембра:

Михајла – Анђелка и Драган Божић; 11. септембра: Матеју – Горана и Милош Пејић; 12. сеп-

тембра: Андреја – Сара и Ненад Перић; 13. септембра: Војина – Дарина и Ернест Станковић;

15. септембра: Теодора – Драгица и Иван Марковић; 17. септембра: Вељка – Радмила и Мар-

јан Белђа; 18. септембра: Ђорђа – Ивана Младеновић и Иван Филипов, Филипа – Маријана и

Жељко Новаков, Тадију – Анита и Дарко Тасић; 21. септембра: Александра – Јасмина и Андреј

Зиков; 22. септембра: Борислава – Милица Николић, Михајла – Флорина и Миша Цеснак, Ду-

шана – Ивана Стојановић и Милан Цветановић; 23. септембра: Јована – Александра и Бојан

Виторовић, Вању – Катарина и Бојан Олас; 24. септембра: Филипа – Бојана и Раде Недић, Фи-

липа – Ивана и Ненад Фарага; 25. септембра: Стефана – Слађана и Дарко Јаковљевић, Де-

спота – Данијела и Далибор Јакшић, Виктора – Даниела и Јан Хавјар, Звездана – Валентина

Дерен и Звездан Шајн; 26. септембра: Давида – Драгана Драгојевић и Дејан Алексић, Алексу

– Маја Ристовић и Синиша Костадиновски, Вељка – Сузана Станић и Миодраг Топаловић. 

ВЕНЧАНИ

2. октобра: Ирис Витковски и Александар Кнежевић, Силвија Думитру и Лазар Новаков, Ива-

на Ивковић и Владимир Плескић, Ивана Попа и Стевица Дабић, Марина Чикић и Јовица Тасић,

Ивана Голубовић и Ђорђе Терзић; 4. октобра: Ивана Стокић и Драган Гелемановић, Нела Гру-

јев и Владимир Поволни, Изабела Гојков и Жељко Докић, Сања Црнобрња и Александар Алек-

сић, Сандра Рудић и Ленард Амбруш, Драгана Калаба и Мирослав Коларик, Ивана Васић и Вла-

дан Јеремић, Сретина Давидовић и Мирко Чанчаревић, Невена Шуљак и Сава Мутавџић, Вања

Вијатов и Јосип Пауновић; 5. октобра: Марија Дукић и Младен Димитрић, Драгана Вељковић и

Драган Тошић, Дијана Сантрач и Дејан Келић, Сандра Вукадиновић и Бојан Танасковски. 

УМРЛИ

25. септембра: Ђурица Милунов – 1950; 27. септембра: Предраг Боровић – 1962, Георг Страп-

ко – 1938; 28. септембра: Радмила Новаковић – 1942, Радојле Пурић – 1928; 29. септембра:

Боривоја Божнићески – 1936, Мишо Томан – 1949; Петар Митровић – 1932, Богосава Субин –

1925; 30. септембра: Коса Петровић – 1939, Радојка Новаковић – 1953, Сава Благовић – 1950,

Аница Јенић – 1924, Миодраг Богојевић – 1947; 1. октобра: Елена Живан – 1930, Мићо Рунић

– 1926, Јован Јоргаћиевски – 1938, Станислава Арамбашић – 1935; 2. октобра: Ева Станојев –

1938, Ранко Варађан – 1952, Јесенка Мандрино – 1951; 3. октобра: Милорад Ћосић – 1935.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

РЕШЕЊА – Укрштеница:крамп, идист, регистратор, Анан, Рачани, је, Ибица,

он, игуман, Неро, натурализам, атоми, знани. Судоку: 563821974, 712934685,

984657132, 839576241, 156243897, 247198563, 675319428, 491782356,

328465719. Магични штит 7 х 7:преварант, неподеран, својатати, Надаревић,

претерити, Паравинић, инатити се. Анаграми: манекенка, штенара, политички

аналитичар, Бранкица Себастијановић, драмски уметник.

УКРШТЕНИЦА

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

ВОДОРАВНО: 1. трнокоп – познавалац идо језика, 2. рад-
ник у регистратури, 3. бивши генерални секретар ОУН
(Кофи) – становници Раче, 4. јесте – шпанско острво у
Средоземном мору – лична заменица, 5. старешина мана-
стира – италијански глумац (Франко), 6. стил у уметности
друге половине 19. века, 7. делови молекула – познати.
УСПРАВНО: 1. погранично подручје, 2. отпадник, издај-
ник (лат.), 3. турски племић – у том тренутку, 4. најмања
вредност (лат.), 5. постскриптум (скр.) – лука у Италији,
6. таротина, тар, 7. држављанин европске острвске земље
– тринаесто и девето слово азбуке, 8. прастановник дана-
шње Румуније, 9. женско име одмила (Италина) – микро-
биолошка игла, 10. звонак, звучан (лат.), 11. трочлани ал-
гебарски изрази.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. варалица, 2. неискидан, непо-

цепан,3. сматрати својим, присвајати, 4. загребачки глумац (Му-

стафа), 5. назив за прошло време без обзира на аспект трајања

(мн.), 6. фолк-певачица (Зорица), позната као Стела,7. пркосити.

МАГИЧНИ ЛИК 7 х 9
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Слогови: ВА, ВИ, ВИЋ, ДА, ДЕ, И, ЈА, НА, НА, НЕ, НИЋ, ПА,

ПО,  ПРЕ, ПРЕ, РА, РАН, РАНТ, РЕ, РИ, СВО, СЕ, ТА, ТЕ, ТИ,

ТИ, ТИ, ТИ.

АНАГРАМИ

ДАМА С ПИСТЕ ПСЕЋИ СМЕШТАЈ

НАША ГЛУМИЦА (Т = В)

НОВИНАР КОМЕНТАТОР (+ T) 

ГЛУМАЧКИ ЗАНАТ

НЕКА МАКНЕ

које кило,

тело би јој

лепше било!

Гле ТАШНЕРА,

канда смера

правит кућу

за свог кера!

ОН  ИЛИ  ПРАТИ 

ИЛИ  ЧАЧКА

КУМ  МИ  

ЕСТРАДНИК

ЦРНКА 

И  СТАСИТА,

БАЈНО  БИЋЕ

СУДОКУ



Фитнес клуб „Флекс” је осми
пут организовао државно пр-
венство у фитнесу и боди-бил-
дингу, под називом „Србија
опен Панчево 2014”.

Упркос кризи која погађа и
овај атрактиван и скуп спорт,
наступило је много више так-
мичара него ранијих година –
седамдесет двоје у осамнаест
женских и мушких категори-
ја, као и тридесет осморо деце
у фит-киду, а публика је први
пут могла да види вратоломи-
је у мушком дечјем фитнесу.

Осмо државно првенство у
фитнесу и боди-билдингу одр-
жано је у суботу, 4. октобра, у
панчевачком Културном цен-
тру, у организацији Фитнес
клуба „Флекс” и НАБА феде-
рације.

Овој светковини извајаних
тела присуствовао је знатан
број гостију с разних страна
– из Црне Горе, Бугарске,
Немачке и Македоније, а као
специјалан гост појавио се
професор Мустафа Мухамед
из Либана, председник свет-
ске фитнес WBPF федераци-
је и легенда боди-билдинга.

Спектакл, који је трајао пу-
них шест сати, отворио је Ми-
лан Костић, власник панче-
вачког клуба и потпредседник
поменуте федерације, а онда
су почела да се нижу бројна
надметања.

Тешко је набројати све по-
беднике, па ће из локалпа-
триотских разлога бити на-
ведени само резултати Пан-
чеваца, чланова „Флекса”.
Војин Ивановић је освојио

златну медаљу у боди-класи-
ку за сениоре, а у истој кате-
горији, међу јуниорима, Зве-
здан Стојановић је заузео че-
тврто место. Миливој Шајић
Хари из Ваљева, пореклом
Старчевац, победио је у
средњој категорији. Курио-
зитет је да се и легенда југо-
словенског и европског бо-
ди-билдинга, шездесетдеве-
тогодишњи Петар Челик
(био је најбољи код ветерана
преко педесет година) тако-
ђе такмичио за „Флекс” и,
штавише, наредног викенда
ће бити представник тог клу-
ба на светском првенству у
Словачкој.

Одличан успех је постигла
и Теодора Стошевска, заузев-
ши друго место у модел-фит-
несу за такмичарке преко 168
центиметара. У истој катего-
рији Снежана Миленковић је
била четврта, док је Јелена
Живановић освојила бронзу у
фигур-фитнесу.

Посебно атрактивна била је
категорија мис фитнес мама,

у којој су све учеснице прогла-
шене за победнице.

Кроз салу Културног цен-
тра продефиловало је више
стотина поштовалаца боди-

билдинг колоса и фитнес ди-
ва, за које је компанија „Гол-
ден роуз” припремила при-
годне поклон-пакете.

Ј. Филиповић

Четвртак, 9. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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„ФЛЕКСОВЦИ” ПОКАЗАЛИ МИШИЋЕ

Драге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике,
фирмом „TorteCo” и посластичарницом
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
торте Панчева”, који ће трајати
до краја маја следеће годи-
не. Сваког месеца нају-
спешније учеснике оче-
кују вредне награде у
виду професионалног
посластичарског алата
и материјала, а посебно
атрактивни поклони
припашће победницима
на крају читавог избора.

Пошаљите нам рецепт и ори-
гиналну фотографију торте коју сте са-
ми направили и декорисали. Приложи-
те своје податке – име и презиме, адре-
су и број телефона, као и следећу пот-
писану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропозици-
је ’Избора најлепше торте Панчева’. Из-
јављујем и да сам једини аутор / једина
ауторка рецепта и фотографије јела које
вам достављам. Сагласан/сагласна сам
да текст рецепта и фотографију јела
имате право да користите и објављујете

без просторног и временског ограниче-
ња и у свему према својим потребама”.

Све то пошаљите на адресу recepti@-
pancevac-online.rs или поштом на

адресу „Панчевца”: Трг краља
Петра I број 11, с назна-

ком: „Избор најлепше
торте Панчева”.

Уколико објавимо
ваш рецепт и фото-
графију, то значи да
сте ушли у ужи избор

за победника месеца и
да имате шансу да осво-

јите вредан поклон. Најбо-
љи аутор торте за октобар, ко-

га ће одабрати професионални декора-
тери из посластичарнице „Голуб”, осво-
јиће цветну мапу за фондан и ДВД са
упутствима за украшавање торти.

На крају читавог избора између побед-
ника сваког месеца одабраћемо троје
најбољих, којима ће припасти следеће
награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декорисање са дуго-
трајном дресир кесом од импрегнира-
ног платна са шест металних наставака,

22..  ммеессттоо  – алат за израду јестивих
цветова и буке-
та с књигом у
пуном колору
која садржи
упутства за из-
раду и

11..  ммеессттоо –
комплет цело-
купног алата
за украшавање
торти и израду
декорација за
торте, који са-
држи 177 де-
лова.

Ове заиста
вредне поклоне
о којима сваки
т а л е н т о в а н и
посластичар са-
ња обезбедио је
„TorteCo Shop”.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

ППооббеедднниикк  ззаа  

ооккттооббаарр  ооссввоојјиићћее  

ццввееттннуу  ммааппуу  ззаа  ффооннддаанн  

ии  ДДВВДД  ссаа  ууппууттссттввииммаа  ззаа

ууккрраашшаавваањњее  ттооррттии..

ННААЈЈББООЉЉИИ ООВВЕЕ ННЕЕДДЕЕЉЉЕЕ

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Вио-
рика Балножан из Качарева. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за окто-
бар. Виорика, честитамо!

ТТИИГГААРР ТТООРРТТАА

ККооррее::    За једну кору потребно је: шест јаја, шест кашика шећера, шест кашика ораха, шест каши-
ка брашна и наврх ножа прашка за пециво.

Потребно је испећи осам таквих кора у четвртастом плеху и пет кора у округлом плеху (код
округлог плеха количина састојака је дупло мања).

ФФиилл::  Двадесет једно жуманце улупати са 18 кашика брашна, па закувати у 1Ѕ л млека са 45 ка-
шика шећера. Кад се охлади, ставити шест ванилин шећера и три маргарина. Све то пенасто улу-
пати, па фил поделити на два дела.

У први део фила додати одређену количину ораха и њиме филовати коре.
У други део фила ставити 300 г чоколаде и филовати целу торту.

ДДееккоорраацциијјаа::  Торту украсити шлагом у разним бојама. Потребно је око 1,5 кг шлаг пене у праху.

Теодора Стошевски Војин
Ивановић

Петар Челик

Фитнес маме и Костић
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После летошњих медијских
увреда на рачун руководи-
лаца спортских структура у
Панчеву које је изнео Љуп-
чо Цветкоски, тренер у АК-у
Динамо, сада је на ред до-
шао и АК Тамиш, а што је
најтужније, и недужно три-
наестогодишње дете (Д. В.),
члан нашег клуба.

Љупчо Цветкоски је у
прошлом броју „Панчев-
ца”, на крајње нецивилизо-
ван начин, изнео салву
увреда на рачун малолет-
ног Д. В., вицешампиона
Србије у атлетици на 300
метара. Дуго сам разми-
шљао на који начин да од-
говорим „колеги” Цветко-
ском, који медаљу с др-
жавног првенства пореди
са „сеоском и вашар-тр-
ком”, притом вређајући
постигнути резултат Д. В.,
члана АК-а Тамиш. Уз-
гред, на последњој „сеоској
и вашар-трци” медаље је
победницима, међу којима
је био и Д. В., делила Татја-
на Јелача, вицешампионка
Европе у бацању копља.
Нешто ми ту није јасно.

Љупчо Цветкоски за се-
бе каже да је професор и
да стоји иза сваке написа-
не речи, а притом јавно
вређа малолетног Д. В., ко-
ји нема могућност да се
одбрани. За једног профе-
сора, забрињавајуће пона-
шање! А због чега се запра-
во тако понаша Љупчо
Цветкоски? 

С једне стране, послед-
њих година је приметан
масован одлазак атлетича-
ра из АК-а Динамо. Нека се
запита зашто. С друге стра-
не, оснивањем АК-а Тамиш
и сјајно организованом
школом атлетике и пио-
нирским погоном ми до-
приносимо развоју атлет-
ског спорта у Панчеву, што
за производ има стварање

једне нове генерације мла-
дих атлетичара. Такође,
Љупчо Цветкоски је више
пута поновио квалифика-
цију „велика незналица”;
претпостављам да је ми-
слио на моју маленкост,
али пошто ја тај вокабулар
не познајем, нећу га вре-
ђати, јер сам педагог, ли-
ценцирани атлетски тре-
нер и јавна личност. Међу-
тим, због увреда према ма-
лолетном Д. В. и изноше-
ња његовог пуног имена и
презимена у штампи, а без
дозволе родитеља, надам
се да ће Љупчо Цветкоски
дати озбиљне изјаве и
пред званичним правним
институцијама Србије које
се баве заштитом права де-
тета. 

Љупчо Цветкоски у спо-
рном тексту помиње и не-
чије „туђе продукте”. Од-
лично. Да ли АК Тамиш
треба у јавност да изађе с
постојећом документаци-
јом о томе ко и на који на-
чин преотима младе атле-
тичаре из редова нашег
клуба? Све се зна, а о томе
је АК Тамиш подробно из-
вестио Спортски савез
Панчева, као и Атлетски
савез Србије. Такође, неза-
довољни смо и што је
„Панчевац” олако објавио
поменути текст. 

На крају, а волео бих да
грешим, мислим да су
увреде Љупча Цветкоског
нанеле велику штету угле-
ду атлетике у Панчеву, а
нас спортске раднике на-
терале да се запитамо ко-
лике су границе људске не-
пристојности и да ли их
појединци уопште имају,
поготову према малолет-
ној деци, која су спортски
понос нашега града.

Зоран Коцић, 

председник АК-а Тамиш

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ТРОФЕЈИ И 

ВАШАР-ТРКЕ”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4578

НЕДОПУСТИВЕ 

УВРЕДЕ ЉУПЧА ЦВЕТКОСКОГ

Љубитељи најважније спо-
редне ствари на свету у нашем
граду и околини имали су још
један лош викенд. У свим ва-
жнијим утакмицама пред-
ставници фудбалског Панчева
су остали кратких рукава. Је-
дини бод су освојили фудба-
лери Динама.

„Брзи воз” је у осмом колу
Српске лиге „Војводина” на
Градском стадиону у Панче-
ву угостио Банат из Зрењани-
на, једину непоражену екипу
у досадашњем делу првен-
ства. Иако су момци које с
клупе предводи тренер Горан
Мрђа већим делом утакмице
имали иницијативу, гости су
и овог пута успели да сачува-
ју своју мрежу: Динамо–Ба-
нат 0:0. 

Панчевци су играли у саста-
ву: Матек, Каранфиловски,
Дашић, Бајић, Ђушић, Секу-
лић, Спасић, Скокна, Арбути-
на, Шалипуровић и Јуриша, а
прилику су добили и Стоја-
новски и Милошев. 

Најбољу прилику на утак-
мици имао је капитен дома-
ћих Новак Шалипуровић, који
није реализовао једанаестерац
у 58. минуту.

– Знао сам да ће после три по-
раза ово бити тежак меч за моје
играче. Ипак, после свега виђе-
ног, мислим да је нерешен ис-
ход најреалнији. За младу еки-
пу Динама је најважније да не
губи утакмице – рекао је Горан
Мрђа, тренер „брзог воза”.

Динамо сада заузима девето
место на табели, са десет бодова.

Дерби осмог кола Војвођан-
ске лиге „Банат” одигран је у
Сакулама, где је Борац савла-
дао Железничар с 3:1.

Пред око 500 поклоника
фудбала из целог јужног Бана-
та домаћи фудбалери су од са-
мог почетка утакмице крену-
ли офанзивно ка голу ривала,
али да овај меч оправда назив

дербија, потрудили су се и
фудбалери Железничара, који
су такође имали своје прили-
ке. Виђено је много лепих по-
теза, а сва четири поготка су
постигнута у првом полувре-
мену.

Борац је повео у петом ми-
нуту, а само 120 секунди ка-
сније Огњен Благојевић је из-
једначио на 1:1. Средином пр-
вог дела игре Хорнунг је два
пута матирао Црвеног и по-
ставио коначан резултат. У
наставку сусрета „дизелка” је
кренула још јаче и агресивни-
је ка голу Борца, али је дома-
ћин успео да сачува мрежу.

Фудбалери Борца из Стар-
чева, који се такође надмећу у

овом рангу такмичења, наста-
вљају да посрћу. Овог пута су у
Сутјесци изгубили од Раднич-
ког са 2:1.

Сва три поготка су постигли
домаћи фудбалери. Два пута
су погодили мрежу ривала, а
једном сопствену, што потвр-
ђује чињеницу да ове јесени
Старчевцима недостаје ефи-
касност.

Осмо коло је одиграно и у
Првој јужнобанатској лиги, а
најважнији меч је био онај у
Војловици, где је домаћа Мла-
дост угостила лидера – Слави-
ју из Ковачице.

Без петорице стандардних
првотимаца тим који с клупе
предводи Драгољуб Кузмано-
вић није могао озбиљније да се
супротстави расположеним и
јаким гостима. Голове за Сла-
вију постигли су Гиговић (два)
и Вукајловић, па су на тај на-
чин оправдали улогу фавори-
та. Ипак, најлепши детаљ на
утакмици био је еврогол Мар-
ка Јованова из слободног удар-
ца, са око 25 метара, када је
Младост успела да изједначи. 

На жалост бројних навијача,
то је било све од домаћег тима
у овом дербију. А. Ж.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЈОШ ЈЕДАН ЛОШ ВИКЕНД

Најбољи каратисти из наше
земље учествовали су про-
шлог викенда, као чланови
националне селекције, на
међународном турниру
„Кроација опен” у Ријеци.
Иако још увек нису у пуној
такмичарској форми, чла-
нови КК-а Динамо су осво-
јили две медаље. Поред тро-
феја, радује њихова припре-
мљеност, али и тактичка
зрелост у вођењу мечева.

После три сигурне и
ефектне победе над рива-
лима најбољи каратиста
Србије у категорији до 75 кг
Никола Јовановић посустао

је тек у финалу, пред фаво-
ризованим домаћим бор-
цем, па је морао да се задо-
вољи сребрном медаљом.
Јуниор Огњен Јерков је
причинио најпријатније из-
ненађење освојивши брон-
зано одличје у најтежој ка-
тегорији. С три победе и
једним поразом, он је по-
тврдио да ове јесени од ње-
га можемо очекивати од-
личне резултате. Алексан-
дра Гагић, најбоља јуниор-
ка Србије у катама, после
неколико победа поражена
је с 3:2 у мечу за бронзану
медаљу. А. Ж.

ФАНТАСТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПАНЧЕВАЧКИХ СТРЕЛИЧАРА

ВИКТОР И ЧАРНА ПОНОС ГРАДА
Трофеји стизали 
са свих страна

Ускоро почиње 
сезона у затвореном

Чланови Стреличарског клуба
Панчево су били веома актив-
ни у протеклом периоду. Уче-
ствовали су на бројним так-
мичењима у земљи и ино-
странству, а што је најважни-
је, са сваког су се вратили
окићени трофејима. Овај
спортски колектив је тако још
једном потврдио да се у њему
одлично ради и да је прави
понос нашега града. Кренимо
редом...

Прошлог викенда у Новом
Саду је одржано Првенство
Србије у дисциплини 3Д, зва-
ничној дисциплини Светске
стреличарске федерације, на
којем се надметало око 100
такмичара из земље и ино-
странства. то је био турнир из
календара ССС-а, који је при-

ређен на Петроварадинској
тврђави, а пуцало се у 28 мета
(гумене дивље животиње) ко-
је су биле постављене на раз-
личитим, непознатим дистан-
цама, што представља симу-
лацију лова луком и стрелом.
Учесник је дужан да визуелно
одреди дистанцу (није дозво-
љена употреба оптичких по-

магала) и да испали на сваку
мету по једну стрелу. Такми-
чење је веома захтевно јер
траје више од пет сати и пуца
се под угловима који отежава-
ју погодак. СК Панчево је на-
ступио са пет такмичара, који
су постигли изванредне ре-
зултате.

Најуспешнији је био Вик-
тор Игњатов, који је освојио
златну медаљу у конкуренци-
ји сениора. У надметању јуни-
ора Стефан Жикић је заслу-
жио сребро, а Давид Бискупо-
вић бронзу. Дејан Качавенда
је био пети у конкуренцији са
домаћим стреличарима, Ау-
стријанцима и Словенцима.

Злато са 
Централноевропског купа
После победе на завршном
турниру Централноевропског
купа, који је одржан у Будим-
пешти, јуниорка СК-а Панче-

во Чарна Брзаковић оствари-
ла је велики успех и у укуп-
ном пласману.

Ове године је одржано пет
турнира у оквиру Централное-
вропског купа, а наша сугра-
ђанка, која се надмеће у гађа-
њу олимпијским стилом, на
сваком је била веома успешна.

На такмичењу у словенач-
ком граду Камнику је била
седма, у Загребу и Клаген-
фурту се окитила бронзаним
медаљама, а тријумфовала је
у Београду и Будимпешти.

Остварени резултати су јој
омогућили да у укупном пла-
сману освоји највреднији тро-
феј и тако понесе титулу нај-
боље јуниорке у Централное-
вропском купу.

Сениори вицешампиони
Првенство Србије на отворе-
ном одржано је у Петровцу на
Млави, у бањи Ждрело. СК
Панчево се представио са
тринаест чланова и остварио
је запажене резултате у веома
јакој конкуренцији.

Сениорска екипа у олим-
пик стилу, у саставу Бекић,
Форго и Стајчић, постала је
вицешампион Србије. Сребр-
не медаље су освојили и Љи-
љана Живојнов (сениорка,
компаунд стил), Стефан Жи-
кић (јуниор, компаунд) и
Ивица Шпехар (ветеран,
олимпик), док се јуниорка
Чарна Брзаковић окитила
бронзаним одличјем у надме-
тању јуниорки у олимпијском
стилу.

А. Живковић

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ХРВАТСКЕ У КАРАТЕУ

СТИГЛИ ТРОФЕЈИ И ИЗ РИЈЕКЕ

Такмичари ККК-а Панчево су
овогодишњу сезону завршили
онако како су је и започели –
трофејима. Они су прошлог
викенда учествовали на рега-
ти у Земуну, где су у веома те-
шким условима, на узбурка-
ном Дунаву, освојили бројне
медаље. Изабраници тренера
Ђурице Левнајића су, поред
завидног умећа, показали и
велику храброст у борби с та-
ласима, који су у неким мо-
ментима били већи од пола
метра.

Златне медаље су освојили
Лука Станчевски, Виктор Ста-

менковић, Марија Љубобрато-
вић и Милица Влајин, као и

сениор Иван Крстић у једно-
седу, али у пару са Стефаном
Ћирковићем. Сребрна одличја
су заслужили Ален Ђухић, Лу-
ка Вујић и Лука Станчевски,
браћа Данило и Стефан Леко-
вић, као и Марко Вељковић и
Вукашин Божић и Марија Љу-
бобратовић и Милица Влајин,
али овог пута у кадетском дво-
седу. Бронзама су се окитили
Кристијан Ђерфи, Немања Ву-
јић и Виктор Стаменковић,
као и Стефан Лековић.

А. Ж.

КАЈАКАШКА РЕГАТА У ЗЕМУНУ

ТРИЈУМФАЛАН ЗАВРШЕТАК СЕЗОНЕ

ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ  РРЕЕДДААККЦЦИИЈЈЕЕ

Редакција „Панчевца” обавештава све учеснике у по-
лемици у вези са атлетским резултатима и клубовима
Тамиш и Динамо да је свима пружила прилику да из-
несу своје ставове.

Стога овим завршавамо полемику преко новина и
више нећемо објављивати текстове на ову тему.



На Првенству Србије у џуду
за млађе сениоре, које је одр-
жано 4. октобра у Кањижи, на-
ступило је 137 бораца из 37
клубова. Екипу Динама је
предводио тренер Љубомир
Станишић, а највећи успех је
остварио Бошко Бореновић,
који се окитио најсјајнијим
одличјем у категорији до 90
кг. Сребрне медаље су заслу-
жили Марко Сарић и Предраг
Николајевић, а бронзу је зара-
дио Коста Илијин.

Већ у недељу, 5. октобра,
најмлађи џудисти Динама су
били на новом искушењу. У
Новом Бечеју је одржан мемо-
ријални турнир „Жељко Ни-
колић”, на којем су се надме-
тала 402 такмичара из 45 клу-
бова из 11 земаља. ЏК Динамо
се представио са двадесет јед-
ним борцем, а међу судијама
је био Петар Илијин.

Златне медаље су освојили:
Андријана Кртенић, Филип
Француз, Никола Достић и
Андреа Стојадинов. Сребрна
одличја су заслужили Немања
Јурица и Анђела Ранђеловић,
а бронзана: Никола Мирко-
вић, Милица Секуловић, Тија-
на Стојанов, Владимир Богда-
новски, Алекса и Данило Жи-
ваљевић и Анђела Радуловић.

А. Ж.

Рукометашице
Панчева „мељу” 
све редом

Тријумф Јабуке 
у Сивцу

У трећем колу Супер Б лиге
рукометаши Динама су изгу-
били од ПКБ-а из Београда с
34:38 (17:18). Око 300 гледа-
лаца пратило је сусрет који је
одигран прошлог викенда у
Хали спортова на Стрелишту.

Овај дуел је био занимљив
по много чему и пре самог
старта. Ривале су предводили
Панчевци Игор Шуловић и
Никола Марковић, а за момке
из Падинске Скеле игра Бог-
дан Огризовић, некадашњи
члан Динама. Баш је Огризо-
вић у већем делу меча био не-
решива енигма за домаће ру-
кометаше. Његових десет го-
лова умногоме су допринели
тријумфу гостујућег тима.
Панчевци су добро отворили
сусрет и константно имали

Четвртак, 9. октобар 2014.

pancevac@pancevac-online.rs 
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПКБ НАДВИСИО ДИНАМО
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–УЖИЦЕ
субота, 16.45

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СЛОГА
субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Темерин: ТЕМЕРИН–ПАНЧЕВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Јабука: ЈАБУКА–ЈАДРАН
Елемир: НАФТАГАС–ДОЛОВО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН
мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–ПОТИСЈЕ

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Краљево: СЛОГА–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–РУМА
субота, 17 сати

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Црепаја: Д. КОЗЛОВАЦ – ДИНАМО
Панчево: КРИС КРОС – РАДНИЧКИ (К)
недеља, 16.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Оџаци: ТЕКСТИЛАЦ–ДИНАМО

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Старчево: БОРАЦ–ЈЕДИНСТВО
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (К)
недеља, 15 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Ковачица: СЛАВИЈА–ЈУГОСЛАВИЈА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ (В)
Омољица: МЛАДОСТ–ОМЛАДИНАЦ
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–СЛОГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВУЛТУРУЛ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ
С. Тамиш: С. ТАМИШ – П. ДУНАВ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР – ДИНАМО 1945
Баваниште: БСК–СТРЕЛА
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПКБ 34:38

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ПЕТРОВАРАДИН 36:16

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–ЈЕДИНСТВО 27:21
С. Црња: МЛАДОСТ–ЈАБУКА 35:16
мушкарци

Сивац: СИВАЦ–ЈАБУКА 34:36

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Футог: ФУТОГ–БНС 52:58

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ВОЈКА 77:70
Панчево: ДИНАМО–ЛСК 69:77

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–БАНАТ 0:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Сутјеска: РАДНИЧКИ–БОРАЦ 2:1
Сакуле: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 3:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ЈЕДИНСТВО 2:4
Б. Н. Село: СЛОГА–РАДНИЧКИ 0:0
Избиште: ПОЛЕТ – МЛАДОСТ (О) 3:1
Војловица: МЛАДОСТ–СЛАВИЈА 1:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–БОРАЦ 6:1
Иваново: СТРЕЛА–ПРОЛЕТЕР 3:1
Панчево: ДИНАМО 1945 – С. ТАМИШ 7:1
Скореновац: П. ДУНАВ – БУДУЋНОСТ 1:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–ГЛОГОЊ 3:1 
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Тб2)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СЈАЈНИ ПЛИВАЧИ
У Бечеју је прошлог викенда
одржан пливачки митинг на
којем је учествовало 370 такми-
чара из 24 клуба. Међу њима је
било и 17 чланова АК-а Дина-
мо, које су предводиле Биљана
Шондић и Влатка Комленац.

Марија Димковић је осво-
јила злато на 50 м леђно, као
и Душица Стојановић на 50 м
прсно, а у истој дисциплини
је победио и Петар Ранковић.
Вања Грујић је била друга на
50 м краул и делфин, а трећа

на 100 м мешовито. Катарина
Белић је освојила сребро на
100 м мешовито и бронзу на
50 м делфин.

КУП ПРИЈАТЕЉСТВА
У Новом Саду је прошлог ви-
кенда одржан карате турнир
под називом „Куп пријатељ-
ства”. Чланови КК-а Младост
из нашега града били су веома
успешни.

Највредније трофеје су
освојили Срђан Јокић и тим
девојчица у саставу Јелена Но-
ваков, Милица Миловановић
и Анастасија Јаредић. Сребрна
одличја су зарадили Јана Кој-
чић и Бојан Векецки, а бронзе
су заслужили Милорад Петро-
вић и Филип Секулић.

ОДЛИЧНИ МАРКО
Такмичење у проблемском
шаху одржано је прошлог ви-
кенда у Београду, а наш сугра-
ђанин Марко Милановић је
све постављене задатке решио
за најкраће време и освојио
победнички пехар.

Истог дана, по подне, он је
учествовао и на позивном
турниру у Смедереву, где је у
конкуренцији шахиста до че-
трнаест година у седам парти-
ја освојио 5,5 поена и сребрну
медаљу.

Успех још више добија на
значају ако се зна да је Мила-
новић тек закорачио у седму
годину.

СРЕБРО 

ЗА СОФИЈУ И АНУ
Први овосезонски Б турнир у
организацији Бадминтон са-
веза Србије одржан је про-
шлог викенда у Железнику.
Наш град су представљали
чланови БК-а Динамо: Софи-

ја Кара-
н о в и ћ ,
Ана Га-
в р и л о в ,
Арон Не-
мет и
В е љ к о
Цуканић.

У кон-
куренци-
ји жен-
ских па-
рова Со-
фија Ка-
рановић

и Ана Гаврилов су освојиле
сребрне медаље.

тријумфа, доказао је да рад на
тренингу и умеће вођења ти-
ма на утакмици може донети
победу и тамо где се она не
очекује. Марковић се није ли-
био да после Звезде или Пар-
тизана предводи и тимове ко-
ји нису на нивоу његовог ре-
номеа, али је потврдио чиње-
ницу да је неко тренер само
онда када је ангажован у не-
ком клубу. Зато и треба да
ужива у успеху.

Рукометашице Панчева на-
стављају да „тероришу” рива-
ле у Првој лиги „Север”. Оне
су у четвртом колу, на свом
терену, лако тријумфовале
над Петроварадином, који се
кући вратио с 36 голова у мре-
жи, а постигао је само 16. Још
једном је одбрана била на ви-
сини задатка, а ни ефика-
сност није мањкала. Играле су
и младе снаге, којима тренер
Иван Петковић поклања све
више пажње.

У четвртом колу Друге лиге
рукометаши Јабуке су госто-
вали у Сивцу, где су истоиме-
ног домаћина победили с
34:36. Изабраници Жикице
Милосављевића су доказали
да имају квалитет да освајају
бодове и на теренима за које
се тврди да су „врући”. Јабу-
чани сада деле прво место на
табели, са шест бодова. 

С. Дамјанов

Прошлог викенда су почела
такмичења у Првој и Другој
кошаркашкој лиги Србије.
Наш град ће у та два ранга
представљати БНС, Динамо и
Крис-крос. 

Ако се по јутру дан познаје,
кошаркаши БНС-а ће се добро
котирати и у Првој српској ли-
ги. Они су на премијери као
гости савладали Футог с 52:58
и тако стигли до прве победе у
високом рангу такмичења.

Подсећамо, прошле сезоне је
тим из места надомак Панче-
ва лако прошао кроз Другу
српску лигу и без пораза сти-
гао у виши ранг. Екипу сада
као тренер предводи Жељко
Пасуј, прошле сезоне најбољи
и најефикаснији играч у чита-
вој лиги.

На жалост љубитеља кошар-
ке у Панчеву, Динамо није ус-
пео да савлада првог против-
ника на старту Друге српске

лиге. У Хали спортова на
Стрелишту ЛСК из Лаћарка га
је победио са 69:77. 

У фер и борбеној утакмици
Крис-крос је на свом терену
победио Војку са 77:70. 

– Задовољан сам резулта-
том, али не и игром. У наред-
ном периоду ћемо морати да
увежбавамо одбрану, као и
отварање и завршницу контра-
напада – рекао је Вук Стани-
мировић, тренер Крис-кроса. 

Иако је било предвиђено да
Кошаркашка лига Србије
почне прошлог викенда, то се
није догодило због одустајања
Црнокосе од надметања у том
рангу такмичења. Накнадно
су извучени нови парови за
старт такмичења, а КК Та-
миш ће у првом колу гостова-
ти Слози у Краљеву. Тај су-
срет се игра у суботу, 11. ок-
тобра.

С. Д.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

БНС СТАРТОВАО ПОБЕДОМ

ЈЕДИНСТВЕНА АКЦИЈА У СРБИЈИ

ЈА ПЛИВАМ, А ТИ?

предност (8:4 и 10:6), али су
гости већ на полувреме оти-
шли с голом вишка.

Верни навијачи Динама ни-
су губили наду у повољан ис-
ход све до 55. минута, када је
на семафору писало 32:32.
Ипак, неколико брзоплетих и
несмотрених потеза домаћих
рукометаша омогућило је
противнику да у року од два
минута реши сусрет. Невери-
ца и очај на страни момака у

жуто-црној опреми и радост
гостију најбоље су одсликали
дешавања на терену.

То је било једно од слабијих
издања Динама, не толико по
приказаној игри, колико по
недостатку енергије и жеље за
победом. Одмах после звука
сирене која означава крај су-
срета могли су се чути нега-
тивни коментари на рачун
Динама, али треба оставити
злурадост на страну и окрену-
ти се наставку првенства. Сва-
како, веће залагање на терену
и квалитетнији однос према
клубу у даљем такмичења мо-
рају бити у центру пажње свих
који воле Динамо.

На другој страни, наш су-
грађанин Никола Марковић,
који је предводио госте до

ММИИЛЛАА  УУ  РРЕЕППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦИИЈЈИИ

Рукометашица Панчева Мила Беадер позвана је да следе-

ћег викенда наступи за кадетску репрезентацију Србије ко-

ја ће играти против Црне Горе.

Тај међународни дуел биће одигран у Крагујевцу.

ППЕЕХХААРРИИ  ЗЗАА  ББРРААЋЋУУ  ККЉЉААЈЈЕЕВВИИЋЋ

На турниру у Бечеју запажене резултате су остварили и џуди-

сти Панчева.

У категорији до 34 кг Гаврило Кљајевић је освојио прво место,

док је његов брат Михајло заслужио бронзу у категорији до 38 кг.

Владимир Тодоровић се пласирао на пето место. 

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

БОШКО БОРЕНОВИЋ ШАМПИОН СРБИЈЕ

На затвореном базену Спорт-
ског центра „Стрелиште” у пе-
так, 3. октобра, ученици дру-
гог разреда ОШ „Јован Јовано-
вић Змај” успешно су заврши-
ли обуку пливања у акцији под
називом „Ја пливам, а ти?”,
која у нашем граду траје већ
тридесет година.

Свечаности поводом додела
диплома малишанима, поред

њихових родитеља, родбине и
учитеља, присуствовали су и
Александар Фаркаш, градски
већник задужен за спорт, као
и Нађа Хигл, светска прваки-
ња у пливању, који су и доде-
лили признања младим сугра-
ђанима.

– Град Панчево подржава овај
програм деценијама, а треба ис-
таћи да је реч о акцији једин-

ственој у нашој земљи, што нас
издваја од других средина. Овог
пута је Нађа Хигл била главни
промотер и ја сам јој захвалан
на томе. Надам се да ће нека од
ове деце почети да тренирају
пливање и да ће се угледати на
нашу шампионку – истакао је
Александар Фаркаш.

Поред Градске управе, у ову
акцију је укључен и Спортски

савез Панчева, а координатор
је Бранислав Бркић, који го-
динама предводи тим тренера
и сарађује са ученицима и
учитељима. Најважније је да
су деца успешно завршила
обуку, а осмех на њиховим ли-
цима најбоље показује да тра-
диција дуга три деценије тре-
ба да се настави.

С. Д.



Јединствена манифестација „Боје ру-
ја” поново је одржана на Чардаку у
организацији чланова Друштва пла-
нинара „Јеленак”, који су пре пет го-
дина тамо обележили шест пешачких
стаза укупне дужине 45 километара и
за то били награђени од Европске пе-
шачке асоцијације.

Зеленија него икад у ово доба годи-
не, неодољива вегетација Делиблат-
ске пешчаре је у суботу, 4. октобра,
дочекала око хиљаду двеста људи из
Панчева и многих других места, уз
ширење свести о култури боравка у
природи као основне идеје.

Учесници се листом слажу да би
овако нешто грађанима Панчева, по-
себно деци, требало омогућити сваког
викенда.

Шеснаесто издање престижне еколо-
шке манифестације под називом „Боје
руја” одржано је у суботу, 4. октобра, у
организацији Планинарског друштва
„Јеленак”. Овај догађај је пре пет годи-
на попримио назив покрајинске акци-
је и отад се увек реализује на Чардаку
у Делиблатској пешчари.

БРОJНИ ШКОЛАРЦИ

Поред двадесетак минибусева с разних страна и преко педесет приватних

возила, из Панчева је на Чардак дошло тринаест аутобуса. Путнике су,

углавном, чинили ученици основних школа, па су деца из ОШ „Исидора

Секулић” напунила пет аутобуса, Омољчани – два, а Старчевци и Јабуча-

ни по један.

Ученици шестог разреда најзаступљеније „Исидорине школе” имали су

различите утиске. Даница Добросављевић је прешла релативно лако једа-

наест километара, а највише јој је сметало то што су јој ноге упадале у пе-

сак; Тамари Чичи је све било толико занимљиво да није ни обраћала па-

жњу на умор; Ана Милошевић је од силне забаве заборавила колико је

прешла, а Тамара Станковић се наудисала свежег ваздуха.

Старчевачки „трећаци” су

препешачили плаву и зелену

стазу дужине седам киломе-

тара, при чему се Вања Де-

нингер није претерано умори-

ла, Гаврило Радосављевић је

шетао, играо одбојку и зезао

се с другарима, а Луки Гору-

новићу се највише допао из-

глед руја.
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Петар Матек,
аикидиста:
– У Основној школи
„Васа Живковић” и
преко викенда трени-
рам аикидо у клубу
„Младост”, па ће тако
бити и овог пута.
Осим тога, возићу и
бицикл, а надам се
лепом времену.

Петар Чиклован,
Панчевац:
– И овог викенда ће бити
као и сваког другог. Мало
ћу да радим, а мало да
се одмарам. Суботу и не-
дељу баш волим. Људи
су много опуштенији.

Коста Милошев,
ученик:
– Пошто сам основну
школу завршио са од-
личним успехом, роди-
тељи су ме наградили
путовањем. Баш овог
викенда одлазим у Ве-
нецију.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Б. Петров З. Спремо

Паразити

Када је нешто лепо и здраво, обично га спопадну свакакви паразити.

Ни  ово лепо и стамено стабло у нашој Народној башти није

могло избећи такву судбину.

На њега су навалиле маховина, печурке, гљиве наметнице и

остале гљивице, као и мрави и свакаква друга гамад.

То му дође као и у људском друштву: гамад и паразити се ка-

че само на добре, успешне и богате фирме, а оне остале вешто

избегавају.

Масно ткиво

Рак је, кажу, болест савременог доба.

Од њега оболевају и људи и животиње, па чак и биљке.

Тако и ово дрво у Народној башти има један огроман паразит-

ски израштај.

Није нам познато да ли је бенигни или малигни, али масно

ткиво сигурно није.

мовски из Јабуке освојио солидно шесто
место. На средњој стази (31 км) домини-
рао је наш суграђанин Здравко Марко-
вић, а на основној (20 километара) нај-
бољи су били такође Панчевци – Алек-
сандар Шац (код мушкараца) и Алек-
сандра Марковић (у конкуренцији да-
ма).

За то време су „обични” пешаци сами
бирали маршруте, а добар део њих ишао
је изнад својих објективних могућности,
па их је касније сустигла непријатна
упала. Деца су била подељена у више
група од по стотинак чланова, а у њихо-
вој пратњи су била најмање по два води-
ча. За најмлађе је била организована и
обука у алпинистичким техникама, по-
пут пењања уз уже.

Након ручка у виду одличног војничког
пасуља за бројне посетиоце је приређен
културни програм – наступ чланова КУД-а
„Станко Пауновић” и Плесног клуба „Бале-

рина”. Дан је, као и сваке године, завршен
у ефектном стилу уз масовни час зумбе.

Да би до овог предивног догађаја уоп-
ште дошло, било је потребно обезбедити
финансије, што су марљиви чланови „Је-
ленка” издејствовали преко градских
конкурса за спорт и омладину. Продав-
ница здраве хране „Олеа” припремила је
пакете својих производа за све учеснике
Трекинг лиге, а Дом омладине је дао
разглас и сву неопходну технику.

Многима ће овај диван дан окупан
тамнољубичастом бојом руја остати у ду-
гом сећању, а мало ко није за то да се
овакви излети, макар током лета, орга-
низују сваког викенда. За почетак, „Боје
руја” би требало прогласити за градску
манифестацију.

Ј. Филиповић

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Ода

Да у Народној башти не обитавају само болештина и паразити,

доказује и овај цветни паун.

А за ову лепоту су заслужни радници нашег „Зеленила”.

И приче о паразитима испод претходних фотографија немају

никакве везе с расправама о броју запослених у том ЈКП-у.

То би само оне злураде, злонамерне, малициозне и пакосне

суклате могле да нам пришију.

СТОТИНЕ ПАНЧЕВАЦА НА ЧАРДАКУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ „ЈЕЛЕНКА”

„БОЈЕ РУЈА” – ГРАДСКA МАНИФЕСТАЦИЈA!

контролних тачака на стазама. У ту
сврху је ангажован велики број чла-
нова и пријатеља „Јеленка”.

Суботњу манифестацију су отворили
председници Планинарског савеза Вој-
водине и „Јеленка”, а минутом ћутње је

Тамо се по лепом времену окупило
око хиљаду двеста спортиста, рекреа-
тиваца и љубитеља природе из Пан-
чева и околине, као и из бројних вој-
вођанских места, Београда, Параћи-
на, Сокобање, па и из Мађарске. 
Сви они су за пешачење имали на
располагању шест обележених пе-
шачких стаза, а одржана су и такми-
чења у трекингу, планинарској ори-
јентацији и маратону.

Акција „Боје руја” захтева опсежне
припреме – од штампе рекламног и
другог материјала до одређивања

одата почаст преминулом члану поме-
нутог панчевачког удружења – Горану
Попи Џизу. Убрзо је уследио старт Тре-
кинг лиге, затим Делиблатски маратон,
а потом су ка бројним шумским стаза-
ма кренули и сви остали.

Вреди навести и најуспешније (по-
себно бриљантне Панчевце) у шестом
колу Трекинг лиге, која се приређује
под покровитељством Планинарског
савеза Војводине. На најдужој стази,
од 39 километара, победио је Давор
Пантовић из Вршца, испред Панчев-
ца Милана Векића, док је Дане Јаћи-


