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ОСВРТ НА ДРУГИ „ПАНЧЕВО ФИЛМ ФЕСТИВАЛ”

ДОК КАЖЕШ „ПАФФ”, МАГИЈА ЈЕ ТУ
Пет дана, педесетак
филмова, три концерта,
два предавања,
мноштво гостију
Да су програм другог „Панчево
филм фестивала” чинили мастер-клас Кристијана Бергера, једног од
највећих светских директора фотографије, и пројекција његових филмова, односно филмова у којима он
потписује фотографију (интервју с
њим видети на страни 12) – и то би
већ била респектабилна манифестација. Међутим, када се има у виду да
је од 2. до 6. септембра, у дворани
Културног центра и у биоскопу
„Аполо”, приказано педесетак филмова, да су приређени три концерта,
две радионице, предавање и промоција нових стрип-издања Александра Зографа и Бориса Станића, јасно
је да ПАФФ полако стаје у ред најзначајнијих филмских фестивала у
Србији.
Сума сумарум
Тешко је и набројати све личности из
света филма и уметности које су присуствовале овом догађају или учествовале у њему. Поменимо само
чланове жирија: редитеља Слободана
Шијана, селекторку „Кустендорфа”
Дуњу Кустурицу, филмског критичара Нила Јанга и селектора фестивала
у Локарну Марка Перансона, те
глумце који су отварали појединачне
фестивалске дане пре филмова у 20
сати: Мирјану Карановић, Николу
Ракочевића, Воју Брајовића, Аницу
Добру, Слободу Мићаловић и Наташу Нинковић. Фестивал су својим
делом и присуством увеличали и Пет
Моријарти, стрип-цртач из Сијетла
(његов доживљај ПАФФ-а видети на
страни 13), фотограф Владимир Миливојевић Буги, који је одржао предавање о фотографији на сцени

КЦП-а, Ларс Хенрик Гас, директор
филмског фестивала у Оберхаузену,
редитељи Џулијан Ричардс, редитељ
Дане Комљен и многи други.
Поред гостовања Кристијана Бергера, ексклузивитет овогодишњем
ПАФФ-у обезбедила је и једна светска филмска премијера. Реч је о
пројекцији остварења „Bezango, WA”
Рона Остина и Луизе Амандес, која

мо доведе што више занимљивих
уметника, директора фотографије,
глумаца и редитеља, и да обезбеди
најбоље ауторске филмове. Прошле
године се видело да људе поред
филмова интересују и сусрети, предавања и дружења с великанима из
света филма, тако да ће се тај тренд
наставити и у наредним издањима
фестивала.

је приређена 6. септембра у „Аполу”.
Последње фестивалске вечери додељене су бројне награде, како за филмове у селекцији „Рани радови” (најбољим кратким филмом проглашени „Архипелази, голи гранит”), тако
и за дугометражна остварења у селекцији „Светионици”, а победници
су „Флотел Европа” Владимира Томића и „Гробље сјаја” Апичатпонга
Вирасетакуна.
Ентузијазам и околности
Како је рекао Огњен Главонић,
оснивач и директор ПАФФ-а, тим
окупљен око фестивала користи
своја путовања и познанства да ова-

– Презадовољни смо што је у Панчеву претходних пет дана било могуће погледати филмове које волимо и
ценимо, и што уживање које смо осетили док смо их гледали можемо
пренети другима. Ова манифестација почива на ентузијазму нас неколико и умногоме зависи од новца који
на конкурсима добијамо од Града,
државе и Покрајине. Надам се да ће
сплет срећних околности и наше
идеје поново доћи у склад како бисмо имали и треће издање ПАФФ-а
– изјавио је Главонић.
Према речима Татјане Крстевски,
уметничке директорке фестивала, у

Култура

селекцији овог фестивала нашли су
се арт-хаус и ауторски филмови, који уопште нису комерцијални и немогуће их је наћи на биоскопским
репертоарима.
– Ово је била јединствена прилика
да се људи упознају с неким ауторским рукописом који се не може видети нигде у Србији. Међутим, поред
ауторских и арт-хаус филмова, ове
године смо у сарадњи са Џулијаном
Ричардсом, редитељем из Велике
Британије, направили и избор хорор
филмова. Тај програм је такође био
веома посећен. Мени је, као селекторки нефилмског дела програма,
посебно било значајно гостовање
Кристијана Бергера и Бугија, а њихова предавања су окупила по сто људи
– објаснила је Татјана Крстевски.
Филмски архив у Оберхаузену
„Амплитуде”, један од нових програм
ПАФФ-а, подразумевале су представљање Међународног фестивала кратког метра у Оберхаузену и пројекцију
четири кратка филма из Кине, Тајланда, Вијетнама и Мексика који се
налазе у архиви у Оберхаузену. С директором тог филмског фестивала
Ларсом Хенриком Гасом разговарала
је Александра Секулић из Центра за
културну деконтаминацију.
Публика је том приликом могла да
сазна да је Фестивал у Оберхаузену
настао још педесетих година и да поседује један од највећих филмских
архива у свету, те да сваке године у
Оберхаузен стигне око 6.000 филмова из целог света, од којих се њих 500
прикаже пред 1.100 акредитованих
професионалаца из света филма и
уметности. Због тога се та манифестација сматра местом излагања савремених уметничких трендова и откривања талената и простором у којем се одвијају вреле дискусије.
Д. Младеновић

Етичке идиле и како
их створити
» страна 12
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Амстердам, оригинал
Прошла је сезона годишњих одмора. Панчевачки политичари су, углавном препланули, прионули на свој посао, и то онако како га сами доживљавају; време је прелетања, тапкања у месту уз гласна обећања, скокова
у рикверц, прављења комбинација у трку...
Олимпијске игре, него шта – на сваке четири године поменутим спортовима и дисциплинама посвети се посебна пажња, мада се добро тренира и током циклуса између два такмичења. Е, док се грађанке и грађани
не окупе испред оних провидних кутија с прорезом на врху, ваља да власт
запне из све снаге, да им објашњава и да их убеђује, како не би морали
много да се муче и размишљају.
Ипак, због кубертеновског схватања логике спорта – важно је учествовати – добро је да се, ту и тамо, барем феноменологијом пребегуља и тзв.
прелетача, баве и остале странке. На пример, једина права опозициона
партија заступљена у градском парламенту – Лига социјалдемократа Војводине. ЛСВ ће на наредној седници Скупштине града тражити да се по
хитном поступку изгласа одлука о етичком кодексу када је реч о преносу
мандата у другу одборничку групу. Добро, њихово је да траже, а на одборницима из владајућих странака је да за то време ћуту, пушу испред Градске куће и пролазнике гледу.
Елем, лигаши би желели да прелетачи подрже њихов предлог да „када
одлуче да свој мандат пренесу у другу странку, то учине у градском парламенту за говорницом, где би и објаснили зашто се одлучују на тај корак”. Ма, дивно, зајебавају их: биће да их смишљено терају да ћуту, пушу
и пролазнике гледу. Ко је још видео да се човек осећа пријатно када му
је непријатно и да уме да говори када је нем, када му је до тишине; то могу само будале, а прелетачи то свакако нису – они имају своју рачуницу.
Шта ’оће ти из Лиге: да њиховим колегиницама и колегама из других
партија клецају колена док излазе за говорницу, да им се тресу вилице,
да дрхтавим гласом лажу да је у питању лично убеђење енд уверење и да
тиме помажу грађанима!
Настрани су ти Чанкови, ’оће да се наслађују туђом муком. А то је у
највишем дому панчевачке грађанске демократије недопуштено: тамо
седе особе од поверења, са именом, зарез, презименом, зарез, биографијом. Ма, неће моћи! Кад ови елементи крену да предлажу одлуку о том
безвезном етичком кодексу – сви остали треба да оду напоље да ћуту, пушу и пролазнике гледу. Срам било оног ко остане!
Као да се с нареченим слажу и такозване опозиционе странке: ДС, који је то од прекјуче, и ЛДП, од накјуче. Изјавише први међу тамошњим
једнакима да одборници морају имати макар моралну обавезу да објасне
своје прелете, односно да такве „ваздухопловне акције” обесмишљавају
изборе.
Посебна прича је СПС, чија је улога у граду у поређењу са оном коју
има у републичким органима сразмерна клиничкој слици поремећаја
вишеструке личности. Има дефиниција што каже да је то стање обележено „променама болесниковог осећаја идентитета, његовог памћења или
свести. Особе с тим поремећајем могу заборавити битне догађаје из своје прошлости, или привремено заборавити ко су, или чак попримити нови идентитет. Могу чак и одлутати из своје уобичајене околине у непознатом смеру”. (Наградно питање: да ли је ова дефиниција примењива на
све прелетаче? Награда: одборничко место!)
Социјалисти, познати по томе да је код њих прелетало све што је мрдало током деведесетих (што се, истине ради, дешавало и у случају ДС-а
двехиљадитих), сада мудро, на основу личних искустава зборе: „Искрено
се надамо да ће наши бивши другови (што прелетеше у СНС – прим. аут.)
бити доследни у својој недоследности и у новој партији”.
Игранка. Бинго игранка.
Све то је паметно срочено, зајебанција, рекосмо. Зато, нема фрке, једини преостали проблем је време, наше време: оно што неумитно, бесповратно тече.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Све чешће
вршњачко
насиље
У инциденту који се догодио у једној
основној школи једанаестогодишњак
је задобио хематом на очном капку и
контузију главе када га је вршњак
ударио песницом у главу. Осамнаестогодишњак који иде у машинско-техничку школу металном палицом
је поломио вршњаку обе руке. Ученик осмог разреда је нападнут усред
часа, наочиглед осталих ученика и
наставника, након што је у његов
разред ушао деветнаестогодишњи
младић и грубо насрнуо на њега.
Младић који иде у други разред
средње школе убоден је ножем у бутину у тучи с групом вршњака. Група
младића и девојака је мирно посматрала и навијала док су две петнаестогодишњакиње тукле вршњакињу
и нанеле јој повреде на лицу.
Ово су случајеви вршњачког насиља који су евидентирани у Србији од
почетка године. Ти догађаји би морали да нас забрину јер доказују да

је агресија међу младима све присутнија и да полако постаје део наше
свакодневице. Сваки од набројаних
инцидената текао је слично: жртве
су прво вређане због тога што су се
по физичком изгледу, статусу или
нечему другом разликовале од већине осталих вршњака, а онда су следиле батине, садистичко навијање
публике, снимање мобилним телефонима и постављање тих снимака
на „Фејсбук” који су добили велики
број „лајкова”.
Да ли је то за чуђење у околностима када су младима у Србији идоли
криминалци који носе пиштоље, возе „бесна” кола, шетају „добре женске” и седе са њима у „фенси” кафићима? Може ли се очекивати другачије када се зна да је у више него гледаној ријалити емисији која се ових
дана емитује на једној од националних телевизија најпопуларнији учесник, коме се дају највеће шансе за
победу, бивши дугогодишњи нарко-дилер и робијаш?
За овакву ситуацију има више криваца. Затајили су сви: породица,
школа, политичари, систем вредности који се пропагира, цркве, државне институције које не могу да смање
незапосленост међу младима... Помало смешно и нереално звуче савети стручњака да би требало учинити
све да младима узори постану позитивне личности, као што су успешни
спортисти или талентовани програмери и математичари који се враћају у Србију с медаљама за освојена
прва места на такмичењима у иностранству. Како нешто променити
набоље и изаћи из овог зачараног
круга питање је на које још увек нема одговора.
М. Г.

Малање
Мало коме је јасно како то да дугогодишњи виђенији чланови појединих
битних странака у овом граду (па и
многим другим местима) напрасно

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

(и то углавном колективно) мењају
идеологију и од толико понуђених
опција бирају искључиво једну једину. Зар је могуће да се баш ником не
допадне оно што пропагирају „Двери”, Покрет „Доста је било!” или „Јоги летачи”, што да не?! Сасвим пристојно звуче и, на пример, „Зелени”,
који баш имају тако племените намере у овако загађеној средини.
Не, сви су се устремили баш на
владајућу странку, као да она јадна
може да поднесе толики налет са
свих страна.
Добро, могуће је да ови које неки
од милоште зову – прелетачи лете у
премијерово јато зато што он има
добар план како да Србију избави из
кризе, одведе је пут европског „елдорада” или зато што ’апси силне кримоше. Хоће људи да дају допринос
тој беспоштедној борби. (Мада су то
малко доцкан схватили, али боље
икад него никад!)
Ма, сто посто је тако... Ко још верује бесмисленим инсинуацијама да
су, не дај боже, пожелели да се домогну неких фотеља, позапошљавају
нејач или у џеп туре неке паре које
људе кваре.
Будући да сада више не живе у заблуди као дојучерашње колеге из ДС-а,
СПС-а или ДСС-а (покојни УРС да не
спомињемо!), зашто се стиде да то
јавно обелодане?! Тим пре што би то
вероватно многим заблуделим јединкама био подстицај за отрежњење.
Препорука: за такво јунаштво те
хероје треба богато наградити неким
одговорним местима, где ће показати своје замашне врлине.
Али они такви какви су – скромни и
честити, засигурно ће то одбити и као
сви „млади чланови”, под један – обилазити гласаче „од врата до врата” како би и њих отрезнили и онемогућили
им да и даље живе у заблуди или ће се,
под два – прихватити четке и лепила
и малати зидове и друге подлоге за
плакате на предстојећим изборима.
А они ће, фала милом богу, врло
ускоро...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Имамо политичара за извоз. Права је штета што их нико неће!
• Једно мисли, друго говори, а треће ради. Ангажован је на три
фронта.
• Комунисти су се прерушили у демократе, али им варка није успела. Народ их је препознао и опет гласао за њих.
• Код нас не постоји организовани криминал. Свако мора сам да
се сналази.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Препливао бих Дунав због тебе. Немој, следиле ми се ноге, твоја рука ме греје.
На Белој стени, у смирај лета
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ГЛАСАЛИ СМО ЗА НАЈСПОСОБНИЈЕГ, НАЈПАМЕТНИЈЕГ И НАЈБОЉЕГ. НИСМО БИЛИ У ПОЗИЦИЈИ ДА БИРАМО!
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ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ПЕСАК” ПОЧИЊЕ 12. СЕПТЕМБРА

ГОСТУЈУ УМЕТНИЦИ
ИЗ РЕГИОНА И ЗЕМЉЕ
Поред домаћих,
у селекцији и сликари
из Бугарске,
Македоније,
Словеније и Румуније
У сазиву 47. ликовне колоније
„Делиблатски песак”, која ће
бити одржана од 12. до 20.
септембра, нашло се осамнаесторо уметника из Куманова,
Руса, Љубљане, Темишвара,
Лесковца, Косовске Митровице, Зрењанина, Зајечара, Новог Сада, Крушевца, Београда
и Панчева (њих седморо). На
избор гостију донекле је утицало одлагање ове манифестације због летошњег нестанка воде на Девојачком бунару,
пошто неки од раније позваних учесника сада нису могли
да дођу. Како је рекао Стојан
Бошков, председник Културно-просветне заједнице Панчево, међу сликарима и сада
има универзитетских професора, афирмисаних и младих
сликара, а настављена је и
размена уметника, односно
сарадња с ликовним центрима из Бугарске, Румуније, Македоније и Србије.
– Уметнички савет Колоније држи се одређених принципа, тако да и сада имамо важне и у уметничком смислу
вредне сликаре. Неки од њих

Предложите кандидате
Градска управа позива
грађане, предузећа, организације и удружења из
Панчева да предложе кандидате за овогодишњу Новембарску награду града.
Награде се додељују
појединцима или правним лицима с територије
Панчева за највреднија
достигнућа у областима
уметности, науке, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања,
спорта, привреде, социјалног и хуманитарног
рада.

Предлог мора бити у писаној форми и садржати податке о кандидату и детаљно
образложење достигнућа
или резултата рада због којих се предлаже за награду,
као и личне податке предлагача (име, презиме, адреса).
Кандидатуре треба предати
на писарници у Градском
услужном центру најкасније
до 15. октобра.
На сајту Градске управе
www.pancevo.rs могу се
наћи критеријуми за доделу Новембарске награде Панчева.

У МЗ ГОРЊИ ГРАД 13. СЕПТЕМБРА

Сећање на Бору Урса

Ове године је обезбеђено мање новца од планираног износа
су изузетно афирмисани, а неки су на првим корацима развоја. Мислим да ћемо имати
један одговарајући сазив, што
ће изложба на крају, као и
обично, и показати – рекао је
Бошков.
Ове године је за Колонију
обезбеђено око 750.000 динара, што је за 200.000 мање од

износа планираног како би
био побољшан смештај у
градским павиљонима у Песку. Он се осврнуо и на проблем депоа Колоније (са око
1.200 уметнина), смештеном
у згради која је у поступку реституције.
Конференцији за новинаре
(8. септембра) присуствовали

су и Јелена Лалић, која се
управо вратила из колоније у
Гамзиграду, затим Милан Булатовић, Милан Панић и Биљана Долић Стојиљковић, а
сви они су раније учествовали
у колонији „Песак” и (изузев
Јелене Лалић) биће и у новом
сазиву ове манифестације.
Д. Младеновић

У ПАНЧЕВУ

Дани авантуре
У Народној башти и парку Барутана у суботу и недељу, 12. и
13. септембра, биће други пут
одржани „Дани авантуре”, које организује Туристичка организација Панчева, уз покровитељство Града Панчева.
Реч је о посебној манифестацији чији је циљ промоција
спорта, здравог начина живота, рекреације, заштите животне средине и едукације о
природи. Идеја организатора
је да се кроз промоцију активног (авантуристичког) туризма обогати и укупна туристичка понуда нашега града.

Планинари и извиђачи ће у
суботу од 16 сати у Народној
башти организовати полигоне
спретности за децу, као и породични камп током ноћи, у
оквиру којег ће бити одржана
предавања и показне вежбе
боравка у природним условима. Поред тога, биће организован обилазак Народне баште с циљем упознавања биљног и животињског света у највећем парку у Панчеву.
Сутрадан, 13. септембра, у
парку Барутана, у оквиру целодневног програма, од 11 сати
биће организоване активности

у следећим областима: спортско пењање, спуштање низ уже,
стреличарство и гађање савременим и традиционалним луком, стрељаштво, мачевање,
полигони спретности за децу,
борилачки спортови, сајам
здраве хране и средњовековни
витезови, а представиће се и
удружење соколара Србије.
Од 19 сати биће приређен
„Ватрени шоу”, а гости манифестације ће бити Специјална
бригада Србије и Удружење
средњовековних витезова „Бели орлови”.
С. Д.

Изложба симболичног назива
У просторијама Јеврејске општине Панчево, у среду, 9.
септембра, обележен је Европски дан јеврејске културе. Реч
је о манифестацији која се
одржава у преко тридесет земаља широм Европе. Сваке године она има другачију тему, а
овог пута реч је о мостовима.
Овогодишњи програм у организацији Јеврејске општине
Панчево састојао се од изложбе „Мостови”, чији су аутори

ХУМАНИТАРНА МОДНА РЕВИЈА

Помоћ деци оболелој
од шећерне болести
леле од шећерне болести. Није
одређен фиксни износ, већ ће
свако моћи да помогне у складу с вољом и могућностима.
Планиран је и прикладан
музички садржај, а у случају
хладног времена програм ће
из баште бити измештен у затворени простор.
Ј. Ф.

Давид Монтијас, Мирослава
Кон Панић, Дарко Дерикрава
и Биљана Веил, концерта традиционалне музике, као и дегустације специјалитета јеврејске националне кухиње.
Изложба „Мостови” обухватила је неколико сегмената.
Најпре су изложене фотографије које подсећају на хуманитарну помоћ Израела Србији
2014. године, током најтеже
поплаве у скорашњој историји
наше земље. Том приликом волонтери из израелских организација „Lev Ehad” и „Isra Aid”
дошли су у поплављена подручја и данима помагали у санирању штете и спасавању

У дворишту
МЗ Горњи град
у недељу, 13.
септембра, од
10 сати, биће
одржано такмичење у кувању рибље чорбе под називом Меморијал „Бора Урс”.
Та манифестација ће имати и хуманитарни карактер, јер ће сав прикупљени
новац бити уплаћен на рачун
ОШ „Васа Живковић”, како
би се обезбедила ужина за децу којој родитељи то не могу
приуштити. Ово је трећа година заредом како се на иницијативу Стевана Видановића Кмета организује ова ма-

нифестација, у знак сећања
на Бору Урса, легенду Маргите.
Сви који желе да учествују на такмичењу, могу се
пријавити на број телефона
063/80-38-566 код Стеве
Кмета.
А. Ж.

РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ

ОДРЖАН ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕВРЕЈСКЕ КУЛТУРЕ

Хуманитарна модна ревија
под називом „Подржимо таленте” биће одржана у четвртак, 17. септембра, од 19 сати,
у отвореној башти ресторана
„Стара пивара”.
Повод за организацију тог
догађаја је прикупљање добровољних новчаних прилога као
подршка Удружењу деце обо-

НОВЕМБАРСКА НАГРАДА ПАНЧЕВА

угрожених становника. Велику
помоћ пружили су и Амбасада
Израела у Србији и амбасадор
Јосеф Леви. Захваљујући њима,
у Србију је хитно допремљена
значајна хуманитарна помоћ.
Други сегмент изложбе односио се на израелске инвестиције у Панчеву, пре свега
на „Авив Парк”, модеран пословни центар компаније
„Авив Арлон”. Трећи део посвећен је развијању и неговању пријатељства с другим етничким заједницама, чему јеврејска заједница Панчева посвећује много пажње. Могле
су се видети фотографије које
приказују сарадњу с мађарском националном заједницом, гостовање представника
муслиманске и словачке националне заједнице на прослави великог јеврејског празника Пурима, гостовања у
Сплиту, Дебељачи, Иванову…
Након отварања изложбе,
Никола Салаћанин је одржао
концерт јеврејских песама.
Манифестацију су подржали
Град Панчево и Савез јеврејских општина Србије.
С. Ћ.

Дружење
са Емом Фик
У организацији Градске
библиотеке и удружења
„Лас хентес”, у суботу, 12.
септембра, гошћа Дечјег
одељења Градске библиотеке биће млада Американка Ема Фик, ауторка
илустрованог водича „Snippets of Serbia” („Србија у
исечцима”). На више од
150 илустрација Ема осликава српске градове и обичаје, нашу свакодневицу.
Програм се састоји из два

сегмента: у 11 сати почиње
радионица намењена деци
узраста од осам до дванаест година. Познавање енглеског језика није обавезно. (Пријавити се до петка, 11. септембра, на Дечјем одељењу библиотеке.)
У 12 сати ће бити представљена књига „Србија у
исечцима”, која ће се том
приликом продавати по
сниженој цени.
Д. М.

СМОТРА МАЂАРСКИХ
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

Збир наших вредности
У сали МКУД-а „Тамаши
Арон” у Војловици у суботу,
12. септембра, биће приређена 26. смотра јужнобанатских мађарских културно-уметничких друштава,
под називом „Збир наших
вредности”. Манифестација ће почети у 10 сати саветовањем учесника догађаја.

Потом ће у Реформатској
цркви у 12.30 бити отворена изложба ручних радова,
а у 15.30 ће бити одржано
екуменско богослужење. У
17 сати почиње централни
део смотре – представљање
културно-уметничких друштава.
Д. М.

ТРИБИНА ЗА ПЧЕЛАРЕ

Неопходно пошумљавање
Баната
Удружење пчелара „Тамишка
матица” из Јабуке приредиће
предавање под називом „Брига за пчеле” у понедељак, 14.
септембра, од 10 сати, у малој
сали Градске управе Панчево.
Заступник поменутог друштва
Гојко Бура најавио је да ће се
тог дана као гост појавити професор ветерине Хаџи Зоран
Јовановић из Новог Сада, а го-

вориће се о више тема – од
спречавања болести пчела,
преко заштите животне средине, до пошумљавања Баната.
Биће речи и о унапређивању
пчеларства, у шта спада и прекогранична сарадња, као и о
обједињавању друштава.
На овај скуп су позвани
сви произвођачи меда из
Панчева и околине.
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САОПШТЕЊА

СА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ

О (НЕ)МОРАЛУ ОДБОРНИКА

Избори унутар странке
„Чланови Српског покрета
обнове у Панчеву су на изборима одржаним у недељу, 6.
септембра, за председника
Градског одбора изабрали
Зорана Марина, који је и у
претходном мандату обављао ту дужност. Овим реизбором је потврђен Маринов
статус члана Главног одбора

странке, јер Статут СПО-а
прописује да председници
одбора који су парламентарни на локалном нивоу, директно улазе у Главни одбор”, пише у саопштењу.
СПО такође наводи како
ће у наредних петнаест дана
бити изабрани и нови чланови Градског одбора.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Повећати откупну
цену сунцокрета
„Социјалдемократска
странка придружује се захтевима пољопривредника
да се аконтациона откупна
цена сунцокрета врати на 43
динара по килограму и сматра да је скидање цене на 36
динара уцењивачког карактера”, пише у саопштењу.
СДС напомиње да ова
наметнута цена представља велики удар на индивидуалне земљораднике.
„Став Министарства пољопривреде да нема права
да утиче на формирање откупне цене сунцокрета је,

најблаже речено, кукавички и само показује у којој
је мери земљорадник угрожен и запостављен”, такође се наводи у саопштењу.
СДС наглашава да развој пољопривредне производње и рурални развој
треба да буду приоритети
државне политике, како
не бисмо дошли у ситуацију да земљорадници раде као најамни радници
на земљи својих предака,
коју због константних губитака више не могу да
прерађују.

Неколико политичких странака огласило
се у вези с прошлонедељним преласком
деветоро одборника у Српску напредну

странку. Подстакнути тиме, ЛСВ се залаже за увођење етичког кодекса, а ЛДП
сматра да „прелетања” обесмишљавају

изборе. ДС потврђује да иступа из власти
по одлуци Главног одбора и позива све
своје функционере да поднесу оставке.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Дефинитивно иступамо из власти
Чланови Демократске странке потврдили су на конференцији за новинаре одржаној у суботу, 5. септембра, да
иступају из власти и коалиције са СНС-ом. Ту одлуку су
донели након седнице Градског одбора.
Предраг Богатинчевић,
председник ГО ДС-а, том
приликом је изјавио:
– Разматрали смо одлуку
Главног одбора наше странке да иступимо из коалиције
са СНС-ом, разговарали о
њој и на крају смо је прихватили као добру. Рад ћемо даље наставити као опозициона партија.
Он је додао и да ће се ДС
убудуће понашати као конструктивна опозициона странка, што значи да ће подржати
све оно што је раније договорено са СНС-ом, као и да у даљем
периоду неће одбијати предлоге који су у интересу грађана.

ДС истиче да ће позвати
своје функционере да поднесу оставке са свих места, јер
не могу бити опозициона
странка уколико су неки њихови чланови и даље на
функцијама.
У међувремену су Филип
Митровић, председник Скупштине, Никола Дамјановић,
члан Градског већа задужен

за омладину, Марина Кендерешки, секретарка Скупштине, и још неколико њих већ
поднели оставке.
С обзиром на прелазак
троје одборника у СНС и на
то да су они носиоци својих
мандата, ДС их сада броји
петнаесторо у раду локалног
парламента. Ова странка напомиње да одборници мора-

ју имати макар моралну обавезу да објасне због чега долази до преласка у друге
партије, што значи да ће ДС
подржати иницијативу Лиге
социјалдемократа за увођење етичког кодекса.
– Слажем се са увођењем
етичког кодекса. Сматрам да
је то потребно, јер су одборнике бирали грађани испред
одређене листе. Уколико су у
питању одборници ДС-а, они
су изабрани јер су били на
нашој листи, а не по имену и
презимену – подвукао је Богатинчевић.
Кад је реч о будућим изборима, ДС истиче како би било погрешно раздвојити локалне од покрајинских избора. На питање новинарке како ће водити кампању с обзиром на то да им је рачун блокиран, Богатинчевић је рекао
да ће то свакако утицати на
њихове активности.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Поштовати зелене
површине
Покрет социјалиста се залаже за садњу дрвећа, а противи се сечи зарад асфалта и
паркинг-места, јер зеленило
у граду и околини има многоструки значај.
„Све веће површине под
асфалтом доприносе повећању дневне температуре и
загађењу ваздуха. То би се
морало имати у виду приликом реконструкције сваке
улице и требало би предвидети садњу зеленила. Градови у Србији просечно имају
30 посто зелених површина,
а у Панчеву између 19 и 20

посто. У граду као што је
наш, у коме је животна средина веома угрожена, потребно је свако постојеће
дрво и не постоји разумно
објашњење за уништавање
зеленила”, каже се у саопштењу.
Покрет социјалиста напомиње да би пре сваке сече
стабала требало добро проценити разлоге за и против,
и сматра да су једнако важни економија, ауто-путеви, паркинзи и фабрике, али
да је најбитније сачувати и
поштовати закон природе.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ РУКОВОДСТВА
АТП-а, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4624

Наивни
или неспособни?
Од страначких људи који су
постављени на важна места
у граду нисмо ни могли да
очекујемо ништа друго
осим бахатог одговора у коме се ништа не каже.
Када се неко позива на
министарство, то звучи врло
озбиљно и ауторитативно,
али у овом случају показује
одсуство било каквог додира са ситуацијом и проблемима у реалности. Откуд
министарство зна кад је гужва, а кад није и зашто би
спречавало побољшање превоза и радило против својих
грађана?
Кажете да врло добро знате распоред часова у школама, кажете и да ћете повећати број полазака, а и даље не
мењате ред вожње и деца
имају проблем, али вас то
не дотиче.
Што се тиче ђачких полазака, ви и сада имате капацитете, јер и ту имате дуплиране поласке, на пример линија број три и полазак за Глогоњ, али немате
добру вољу да се ситуација
поправи.
Наравно да је аутобус из
донације бесплатан, то је
општепознато, али постоје

просечни трошкови док се
он пусти у рад. Нисмо знали да вама треба објаснити
цену од 2.500 евра!? Али
добро. У трошкове улази
гориво да се аутобус довезе из иностранства, дневнице возачима, регистрација...
За цену једног новог аутобуса од 130.000 евра могла
су се пустити у рад 52 аутобуса из донације.
Можда је проблем што не
може да се узме провизија
на половне, бесплатне аутобусе!?
Веома је неодговорно и
недомаћински куповати нове скупе аутобусе и оптеретити предузеће отплатом
кредита који је узет за њихову куповину. На крају све то
плате грађани кроз куповину карте или захватањем из
буџета града од стране презадужених политичких јавних предузећа.
Неозбиљно је и говорити
другом да нађе аутобусе које неко жели да донира, као
да то није ваш посао!? Као
да није било и превише службених путовања и делегација од наших пара.
Покрет „Двери”

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Увести Етички
кодекс одборника

Обесмишљавање
избора

Лига социјалдемократа Војводине ће на наредној седници Скупштине града тражити да се по хитном поступку изгласа одлука о
етичком кодексу када је реч
о преносу мандата у другу
одборничку групу.
Милош Веселинов, председник Одборничке групе
ЛСВ-а, на конференцији за
новинаре одржаној у четвртак, 3. септембра, казао је:
– То би подразумевало да
уколико поједини одборници
напуштају одређену одборничку групу или странку испред које су бирани на изборима и прелазе у други табор,
грађани не чују прво путем
медија, већ тамо где би требало, а то је у Скупштини града. Народ је гласао за одређене партије, а не за појединце
на листи и било би крајње
пристојно да када одлуче да
свој мандат да пренесу у другу странку, то учине у град-

ском парламенту за говорницом, где би и објаснили зашто се одлучују на тај корак.
Он је истакао да је од последњих избора готово трећина одборника у панчевачком парламенту променила
„дрес”, као и да су се појавили представници партија
које нису ни учествовале на
локалним изборима 2012.
године.
ЛСВ сматра да су ова дешавања много допринела
моралном срозавању позиције одборника и да више
нема ни осуде јавности, јер
се грађани воде мишљу да
њихов глас није битан.
Овом приликом је наглашено како је ЛСВ једина политичка странка у градском
парламенту која је од почетка мандата задржала
исти број одборника и није
мењала своју политику зарад ситне власти и личних
интереса.

Либерално-демократска
партија истиче како преласци одборника из једне у другу странку заправо обесмишљавају изборе и наводе бираче да сасвим погрешно
размишљају.
На конференцији за новинаре одржаној у петак, 4.
септембра, менаџер Градског одбора ЛДП-а Предраг
Патић изјавио је:
– Неприродно је да странка
која је мандат започела са
осамнаесторо одборника, сада
броји тридесет четворо. Сматрамо да је много лоша порука која се овим шаље, јер се
политика своди на ниво кадровања, трговине и стављања
личног интереса у први план.
Он је додао да у неколико
изборних циклуса ми као
друштво не излазимо на изборе да бисмо бирали оне
чији програм сматрамо најбољим, него се углавном све
своди на то ко ће бити гла-

снији, ко ће дати лакша обећања и ко ће више поклона
однети бирачима.
ЛДП истиче да би резултате странака и власти требало мерити након сваког
гласања, јер би у супротном
избори представљали борбу
за већи плен и привлачење
одборника с других страна.
– Инсистирамо на резултатима и с много самопоуздања
говоримо о ономе што смо
као део власти учинили. На
крају овог мандата остаће
оно што су урадили представници ЛДП-а, што ће највероватније само довршити неко
други. Под тим мислим на то
како смо практично довели
депонију до отварања и обезбедили дванаест нових аутобуса – подвукао је Патић.
ЛДП напомиње да су то
вредности које ће Панчеву
остати након практично само две године, колико је та
странка била на власти.

САОПШТЕЊЕ
КРАЈИШКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА

САОПШТЕЊЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ
ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ

Чини добро,
добру се надај

СНС следи политику
СПС-а

„Крајишки демократски форум, бавећи се заштитом и
остваривањем права избјеглица из Хрватске, позива на емпатијско, солидарно понашање према страдалницима, у
духу традиционалног гостопримства српског народа и
свих грађана Републике Србије. Чини добро, добру се надај”, наводи се у саопштењу.
КДФ сматра да је на мапи
ума јасан траг силеџијства богатих и бескрупулозних земаља
развијеног Запада, које су изазивачи ратног пожара у некада
просперитетним земљама, као
што су Ирак, Либија и Сирија.
„Ко стоји иза очигледно
планског пресељења афроазијског становништва на Балкан и у Европу, коме је то у

интересу и шта се крије иза
тог сценарија? Зашто Европа
’намигује’ Мађарима у вези с
граничним зидом према Србији и како то да НАТО безбедносне структуре ’жмуре на
оба ока’?”, пита КДФ.
Напомиње и да прави политички дискурс, који је омамљујући, садржи немуште поруке
што додатно збуњују и узнемирују грађане наше земље.
„Политичка мантра да нећемо градити велике центре
за прихватање избјеглица растаче се у пракси подизања све
већег броја малих прихватних
центара под ’кишобраном’
европског душебрижништва и
вазда присутног милосрђа за
наше невоље”, каже се у саопштењу.

„Поводом преласка наших
бивших чланова у Српску напредну странку ГО Социјалистичке партије Србије изражава задовољство поводом изјаве
господина Сушеца да је до
преласка дошло због препознавања исправне политике, а
никако из материјалних разлога”, каже се у саопштењу.
С обзиром на то да је петоро нових чланова СНС-а дошло из редова СПС-а, а неки
од њих су доскора обављали
функције председника и потпредседника Градског одбора, те су се годинама доказивали као вредни социјалисти,
у саопштењу се наводи како је
поменута изјава Жељка Сушеца потврдила да се СНС
својски труди да следи поли-

тику СПС-а, иако не нарочито
успешно.
„Искрено се надамо да ће
наши бивши другови бити доследни у својој недоследности
и у новој партији. Посебну пажњу требало би обратити на
Зорана Малобабића, који
СНС-у није био добар за градоначелника, а сада је одједном изванредно пожељан кадар”, наглашава СПС.
Чланови ове партије напомињу да преласци одборника немају никакве везе с политиком,
већ да је то производ неморалног, општег стања у друштву.

Страну
припремила

Сузана Првуљ

Четвртак, 10. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs
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СУСРЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПАНЧЕВА И БЕОГРАДА

ИСТОРИЈСКИ ПОЧЕТАК

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Саобраћај, туризам,
инвестиције и размена
искустава заједнички
интереси

Обретеније
СПС-а
Пише: Милош Васић

Јединственим системом
превоза против
нелегалних таксиста
Панчево и Београд, градови који су
међусобно територијално удаљени
свега једну аутобуску станицу, након
много година коначно би требало да
почну да сарађују у неколико области. Бар су тако најавили градоначелници највећег јужнобанатског
града и српске престонице – Саша
Павлов и Синиша Мали након радног састанка одржаног у Панчеву у
четвртак, 3. септембра. Одмах пада у
очи чињеница да ова два града, упркос томе што су готово слепљена и
животно упућена један на други, нису имала готово никакву сарадњу на
званичном нивоу дужи низ година.
Да ствар буде још гора, њиховом
приближавању није доприносило ни
то што су им челници по правилу били партијске колеге.
Зато је Павлов посету Малог назвао историјском, нагласивши да је
ово први радни састанак градоначелника у последњих двадесет година. Он је на конференцији за новинаре изјавио како се разговарало о
неколико тема које су од интереса за
грађане. У то је убројао повезивање
Панчева с новим мостом преко Дунава код Борче, обједињење туристичке понуде Београда и Панчева,
изградњу бициклистичке стазе између два града и решавање имовинскоправних проблема у вези са извориштем воде у Градској шуми.
– Предстоји сређивање ситуације у
катастру, како би Панчево могло да
настави реализацију пројекта повезивања својих села на градски водовод,
који се финансира из средстава кредита KfV банке. За реализацију свих
тих послова биће формиране мешовите радне групе – рекао је Павлов.

Пријатељство је „засађено”, ваља га „заливати”
Мали је додао да због географске
блискости Панчева и Београда њихови званичници треба чешће да се
састају и решавају проблеме од интереса за оба града.
– Радићемо на обједињавању јавног превоза, јер велики број Панчеваца ради у Београду и обрнуто, и
мислим да би зато требало створити
јединствени систем превоза, продужити линију 108 и објединити тарифни систем. Уколико то решимо
како треба, решићемо и проблем нелегалног превоза који постоји у Панчеву и Београду – нагласио је градоначелник престонице.
Мали је навео како је Београд формирао све пословне зоне, од којих је
једна у Обреновцу, а друга у близини
Панчева, на територији Палилуле.
– Ми гледамо да ту привучемо
што више инвеститора, од чега ће
Панчевци имати корист, јер се могу
запошљавати. Наша сарадња је важна и због тога што ако инвеститори
не могу да нађу одговарајућу локацију у Београду, могу доћи овамо и
искористити постојеће капацитете –
рекао је Мали.

Он је додао да Београд постиже
све боље резултате у туризму и оценио како би обједињење туристичке
понуде главног града с Панчевом
могло омогућити да туристи који дођу у Београд посете и наш град. Мали је најавио да ће зато убудуће два
града заједнички наступати на сајмовима туризма. Он је изразио
спремност да београдска администрација помогне панчевачким колегама у многим областима у којима
има искуства, као што су јавно-приватна партнерства, рационализација
јавног сектора, обједињавање наплате комуналних услуга и друго.
Мали и Павлов су након састанка
у Народној башти посадили дрво
пријатељства. Том догађају је присуствовао већи број локалних функционера, одборника и чланова Српске напредне странке. Међу њима су
се издвајали поједини новопридошли одборници упадљиво раздраганих лица и једна чланица напредњака која је сматрала да ће најбоље
увеличати овај свечани тренутак ако
у подне обуче вечерњу хаљину.
Д. Вукашиновић

Демократе подносе
оставке, напредњаци
већају о наследницима
Крајем ове или почетком наредне
недеље требало би да буде одржана
седница Скупштине Панчева, на којој ће, од последњих локалних избора, одржаних маја 2012, по трећи пут
бити политички и бројчано промењен састав владајуће већине. Жељко
Сушец, председник Градског одбора
СНС-а, у среду, 9. септембра, потврдио је да ће се локални парламент
састати у петак, 11. септембра, а потом је из Скупштине стигла информација да ће седница бити
померена за понедељак, 14. септембар.
Разлог ове неизвесности је
највероватније то што напредњаци нису били постигли коначан договор о томе ко ће заменити функционере Демократске странке који су се повукли
са својих позиција или ће бити
смењени на самој скупштинској седници. Сушец је рекао да
ће састанак Градског одбора на
којем ће се о томе разговарати
бити одржан у среду, 9. септембра, увече, и није желео да коментарише информације у медијима о новим кадровским решењима.
– Не занимају ме приче које круже
по граду. Неке одлуке сам донео, али
ће седница Градског одбора бити
одржана вечерас, па ћемо разговарати о свему – изјавио је Сушец нашем
листу пред закључење овог броја.
Засад је извесно да су се позиву
Градског одбора ДС-а да поднесу
оставке одазвали Филип Митровић,
председник Скупштине Панчева,
Марина Кендерешки, секретарка
градског парламента, Љиљана
Станковић, директорка ЈКП-а „Во-

довод и канализација”, те градски
већници задужени за здравство и
омладину Милан Трифуновић и
Никола Дамњановић. Оставке су
поднели и чланови ДС-а који се налазе у надзорним и управним одборима комуналних предузећа и културних установа.
Од градских функционера изабраних на предлог демократа писане изјаве о повлачењу са садашњих дужности нису доставили Јасмина Вечански, чланица Већа задужена за
културу и информисање, Светлана
Месицки, директорка Народног музеја Панчево, и Ненад Станојевић,

директор Дирекције за изградњу и
уређење Панчева. Напредњаци су
најавили да ће они који се не буду
повукли бити смењени на првој
скупштинској седници.
Будућа већина биће састављена од
представника странака са изборне
листе СНС-а, те одборника СДПС-а,
ПУПС-а, СПО-а и Покрета социјалиста, и чиниће је 42 одборника, од којих је 27 напредњака. Овај број не
мора бити коначан, јер је Сушец раније изјавио да се још неки одборници интересују за прелазак у СНС.
Д. В.

се не варам – рачуна на остатке закланог СПС-а (док их Вучић не докоље). Шаја би могао да буде мамац и за остатак закланих радикала, који у свакога ко се из Хага врати гледају као Пинки у Тита, а јасно
им је да Воји Шешељу не иде баш
како треба, болештине на страну.
Шаја се ту јавља као лик из епске поезије, Марко Краљевић кога
реактивирају да среди Мусу Кесеџију. Зна ли Шаја кога треба да
среди? Тешко: дванаест година је
оправдано одсутан. Кога Дачић
покушава да окупи око СПС-а оваквом кадровском политиком? Каријеристи су већ одабрали, одавно;
фукара такође, јер СПС више нема
потенцијал за страначко запошљавање. Осим тога, опет се подгревају крајње непријатне приче о оном
Миши Банани Радуловићу и његовим сусретима с Дачићем и некима из МУП-а, а знамо одакле долази та музика за симпатично друштво у ћошку и да се свира на
„бис” сваки пут кад затреба.
Или је то знак панике, знак да
Ивица Дачић игра ситно калуђерски
оно коло пипиревку, слутећи нове
изборе иако нису потребни, али баш
зато. Вучић га води и провоцира, да
види шта ће бити, полако и садистички, рекао бих. Већ годинама он
Дачића опкољава, саплиће, али полако и пажљиво, никада до краја,
мада има аргумената и начина. Мучи га као змија жабу и то је јасно већ
годинама; мој је утисак да га навлачи на танак лед, да му пружа конопац којим ће се обесити сам. Каква
је у томе Шајина улога – не знам,
нисам паметан. Знам само да је то
била грешка; каква – видећемо.

НАША АНКЕТА

ЧЕКАЈУЋИ НАЈНОВИЈУ ПАНЧЕВАЧКУ ВЛАСТ

СНС на слатким мукама

Одавде, са Брача, све то изгледа донекле нестварно. Ивица Дачић кооптира – по старој комунистичкој
навади – вођство своје странке. Ајде,
добро: кооптирао Пеђу Ј. Марковића (историчара, одатле Ј, а не оног
другог што се школовао за државника и пустио браду као Баја Пашић).
Ајде и Бату Живојиновића, то се
увек ваља. Али је кооптирао и Николу Шаиновића (за пријатеље: Шаја
Патон), који само што је одробијао
хашку казну; не баш скроз, али су га
пустили због доброг владања.
То је веома занимљив потез у кадровској политици Ивице Дачића;
можда и поучан, али то ћемо знати тек кад Вучић направи нове изборе којима стално прети. Као
Дачићев нови потпредседник Бата
Живојиновић у филму „Штефица
Цвек”: са’ ћу да вас карам, са све
леопардским гаћама. Шта је Ивица Дачић имао на уму кооптирајући Шају и не ослонивши се на
Главни одбор своје странке? То је
занимљиво у целој причи. За ову
двојицу, Бату и Пеђу, то разумемо.
Али Шаја? Довести у врх странке
правоснажно осуђеног ратног злочинца? Јесте да Шаја тврди да је
робијао на правди Бога, али то ће
вам рећи сваки робијаш: мрзе ме
судије, нисам ја, мајке ми; наместили ми зли људи јер сам Србин
итд. Не улазимо у предмет, јер нема сврхе: одлежао човек правоснажну пресуду и молим. Али ово је
сада политика.
Има ту разних могућих објашњења. Континуитет са Слободаном
Милошевићем? Шаја је ипак био
покојникова десна рука и један од
главних оперативаца, а Дачић – ако

МОГУ ЛИ СРПСКИ КОШАРКАШИ ОСВОЈИТИ ЕВРОПСКО ЗЛАТО?

Бићемо прваци

С. ЈОВАНОВСКИ

Н. ИСЛАМОВИЋ

Србија је земља кошарке, а резултати постигнути у последњим деценијама дају нам за право да то тврдимо.
Од 5. септембра у току је Европско
првенство у кошарци, које се први
пут, по групама, одвија у чак четири
земље. Домаћини су Немачка, Француска, Хрватска и Летонија. Србија је
отпутовала у Берлин на прву фазу
такмичења, као један од фаворита за
висок пласман, а после првих одиграних утакмица јасно је и зашто је
то тако. Изабраници Саше Ђорђевића нижу победе, али рекло би се да је
од тријумфа важније то како се до
њега стиже. Засад наша селекција
има игру, зна шта хоће, а сасвим је
уочљиво да јој не мањка мотив. Треба истаћи да је и улог на овом шампионату велик. Финалисти иду на
Олимпијске игре у Рио де Жанеиру,
а шта тек рећи о престижу. Питали
смо наше суграђане могу ли „орлови” стићи до злата.
СЛАВКО ЈОВАНОВСКИ, дир. Дома
омладине у Глогоњу:
– Могу. Наше момке красе колективност и посвећеност, а то су важне
особине да би се стигло на трон. Зато
наши репрезентативци имају шансу

Н. ПЕТРОВИЋ

М. СТАНОЈКОВИЋ

да стигну до злата. Одавно нисам видео да један тим делује тако јединствено, а вреди истаћи и одличну селекцију играча. Свакако да имају велики мотив и уз мало среће можемо
стићи до Бразила, а како сам већ рекао, и до златне медаље.
НАТАША ИСЛАМОВИЋ,
средњошколка:
– Иако не пратим баш најпомније
шта се збива, знам да је у току Европско првенство и да наши кошаркаши
имају прилику да остваре успех. Колико чујем од другова који се баш
интересују за кошарку, могли бисмо
да будемо победници. Наравно, треба бити стрпљив и играти паметно, а
пошто имамо квалитет, резултат ће
свакако доћи.
НИКОЛА ПЕТРОВИЋ, воли спорт:
– Бићемо прваци сто посто. Уопште не сумњам у то. Момци су били
сјајни на прошлом Светском првенству, а освајањем сребра су доказали
колико вреде. Зашто онда сумњати
да могу бити прваци Европе? Издвојио бих Бјелицу и Теодосића, који
имају екстра индивидуални квалитет, али су га добро уклопили у колектив.

М. ЉУБОЈА

М. СТОЈАНОВИЋ

МАРКО СТАНОЈКОВИЋ, фудбалер:
– Потпуно сам сигуран да ћемо заузети прво место на овом такмичењу.
Верујем у ове момке. Ко је јачи од
нас? Можда Италијани? Карактер
момака појединачно и њихов тимски
дух су пресудни, јер квалитет никада
и није био споран. Они су свакако
међу најбољим српским спортистима и заслужили су сваки успех.
МАРИЈА ЉУБОЈА, продавачица:
– Рекла бих да је то скоро извесно.
Момци играју добро, већ на старту
шампионата су показали колико вреде, а многима су задали домаћи задатак како треба да се борите кад носите дрес репрезентације. Свиђа ми се
како се понашају на терену, борбени
су, умеју да се надигравају чак и кад је
резултат битан. Свака част, момци!
МИОДРАГ СТОЈАНОВИЋ, запослен
у ВИП-у:
– Ако се буду мало потрудили и
играли као што је то до сада био случај, нема сумње да ће стићи до златне
медаље. Ми у тиму имамо одличне
играче, сјајно селектиране, и с те
стране не треба да бринемо. Само нам
треба мало спортске среће и то је то.
Анкетирао: С. Дамјанов
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ОДРЖАН „ДАН ПОЉА КУКУРУЗА”

СУКОБ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА И ЧЕЛНИКА „АЗОТАРЕ”

Суша уживо

УТЕРИВАЊЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ?

Ратари се упознали
с резултатима
огледа на више од
100 сорти семена
Институт „Тамиш” одржао
је у уторак, 8. септембра, на
свом огледном пољу, уобичајен стручни скуп „Дан поља кукуруза”, на којем су
бројним пољопривредницима из овог дела јужног Баната представљени резултати
овогодишње производње великог броја сорти кукуруза.
Паори су имали прилику
да се уз стручну помоћ Богдана Гаралејића, руководиоца Саветодавне службе Института, на лицу места упознају с приносима и другим

биљне културе код нас, па су
пољопривредници могли да
виде како је који хибрид
поднео сушу и колико је у
таквим околностима родио.
Поред тога, произвођачи су
били у прилици да резултате
са огледног поља упореде са
сопственом производњом и
евентуално је унапреде наредне године.
Гаралејић је у више наврата за „Панчевац” изјавио
како су се у лошим условима овогодишње производње
најбоље показали хибриди
групе 500, јер су они најбоље
поднели сушу и скраћени
период вегетације кукуруза
који је њоме изазван.
Паори су на „Дану поља
кукуруза” могли да разгова-

карактеристикама више од
100 сорти кукуруза свих домаћих и страних семенских
кућа које се могу наћи на
нашем тржишту.
То је нарочито било важно
због тога што је ово била сушна година, неповољна за
производњу најзаступљеније

рају с представницима произвођача семена и средстава
за хемијску заштиту биљака.
Домаћини су им омогућили
и да обиђу огледни воћњак у
коме се гаје јабуке и брескве
и да виде платформу за тестирање и прање прскалица
и атомизера.

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКЕ ВЛАДЕ

АТП остварио добит
Бивши губиташ
враћа новац у буџет
Чланови Градског већа су у
уторак, 8. септембра, усвојили извештај о реализацији
програма пословања Ауто-транспортног предузећа
Панчево, по коме је та фирма прошле година остварила добит од близу три милиона динара.
Миленко Крајновић, директор АТП-а, рекао је да је
такав резултат постигнут
упркос отежавајућим околностима пословања, у које је
убројао растући број нелегалних превозника на територији Панчева, високе трошкове одржавања прилично
старог возног парка и исплату дугова запосленима по

њиховим тужбама из ранијих година.
Он је навео да су буџетске
субвенције смањене за 96
милиона динара и објаснио
да су позитивни резултати
пословања били могући захваљујући стабилним ценама горива, добро спроведеној јавној набавци за деривате и заинтересованости
запослених да повећају сопствену зараду фирме и смање трошкове.
Веће је усвојило и одлуку
Надзорног одбора АТП-а да
предузеће, у складу с прописима, половину остварене добити, што је око 1,5
милиона динара, уплати у
буџет Града, а да остатак
новца искористи за покривање губитака из претходних година.

Ђуровић:
Синдикалисти
удаљени с посла због
лажног
представљања
Ивовић: Притисци
због забринутости
за судбину фабрике
Састанак двеју
страна о овом
случају ипак
на помолу
Панчевачка „Азотара” је ових
дана скренула пажњу јавности на себе због удаљења с посла двоје својих радника и
функционера организације
Савеза самосталних синдиката Србије у тој фабрици. Заправо, правно гледано, суштина спора руководства које
је донело решење о суспензији Милана Ивовића, председника, и Славице Гарчев, секретара синдиката, и Самосталних синдиката је управо у
питању да ли су њих двоје легитимни представници ове
организације.
„Панчевац” из разлога који
нису познати није добио на
увид ова решења, већ је о њиховом садржају обавештен само посредно, преко пријаве
коју је Инспекцији рада упутила панчевачка организација Савеза самосталних синдиката. Тамо је наведено да су
Ивовић и Славица Гарчев суспендовани на период од три
месеца, јер су повредили радне обавезе и угрозили имовину веће вредности. „У образложењу одлуке њих двоје су
оптужени да су се лажно
представљали као секретар и
председник организације Самосталног синдиката ’Азотаре’ и тако послодавца свесно
довели у заблуду, а све у намери да прибаве противправну имовинску корист на штету послодавца”, наводи се у
поменутој пријави Инспекцији рада.
Акте о суспендовању с посла потписао је Миљан Ђуровић, заменик директора фабрике минералних ђубрива,

то добијали од „Азотаре” накнаду зараде која им припада.
Те функције су им истекле
пре девет месеци и они су направили озбиљан прекршај
што се нису јавили након истека мандата на своја ранија
радна места. Нико нема права
да добија накнаду зараде, а да
не ради ниједан посао да би ту
зараду остварио. Ко хоће да
ужива бенефиције мора да се
понаша у складу са законом.
Ми се не мешамо у то ко ће

бити изабран, већ нас само занима да изабрано руководство синдиката ужива легалитет – изјавио је Ђуровић.
Синдикалисти су у уторак,
8. септембра, на конференцији за новинаре одговорили
„тешком артиљеријом”. Поред
Ивовића, о овом случају су се
изјаснили Љубисав Орбовић,
председник СССС-а, Горан
Милић, први човек самосталних синдиката Војводине, и
Миланко Бодирога, председ-

Приказивање
напуштене фабрике
тографије је специфично то
што оне у реалности не би
могле да се обухвате једним
кадром, већ уметник сам
осмишљава и креира визуелне целине.
Војновић у свом раду користи софтвере за дигиталне интервенције и трансформације
различитих
формата фотографија, а најчешћи мотиви су људска
фигура, индустријски комплекси, као и детаљи на различитим урбаним објектима
Рецензент изложбе „Стаклара” је Дејан Грба, истакнути уметник и професор на
Факултету ликовних уметности.
С. П.

Врх Самосталних синдиката у заштити својих чланова
који већ неколико месеци
њом руководи због одсуства
генералног директора Горана
Пејчића. Он је изјавио да удаљење двоје људи с посла нема
везе са синдикатом чију репрезентативност руководство
„Азотаре” никада није доводило у питање.
– Самостални синдикат ће
и даље постојати без обзира
на суспендовање било ког од
његових чланова, али нико не
може незаконито да се понаша и да буде заштићен чланством у синдикату. Председник и секретар су као синдикални функционери радили
тај посао професионално и за

енергетике и петрохемије да
се избори за нова руководства синдикалних организација у предузећима која су у
реструктурирању и реорганизацији одлажу до окончања тих поступака. Он је додао како је руководство фабрике прешло преко тога и
умешало се у рад синдиката,
чија самосталност је гарантована домаћим законима,
Уставом и међународним
конвенцијама.

Шта се „пакује” у фабрици ђубрива: лажно представљање или судбина фирме?

ИЗЛОЖБА „СТАКЛАРА”

Дигиталне
фотографије
уметника Богдана Војновића биће приказане од 12. до
16. септембра на изложби
„Стаклара” у београдској галерији „Штаб”.
Богдан Војновић је дигиталним интервенцијама и
спајањем великог броја фотографија и различитих кадрова правио својеврсне
„фото-конструкте”, а главна
инспирација за његов рад
био је напуштени комплекс
фабрике Друштвеног предузећа Индустрија стакла
Панчево.
Измене у савременим
компјутерским софтверима
трајале су и до 30 дана по
фотографији. За овакве фо-

Он је навео да су поједини
инжењери на челу с Горданом
Тршек подржани од синдиката,
од руководства „Азотаре” тражили објашњење за то што су за
текући ремонт набављене неодговарајуће цеви за измењивач,
уз примедбу да је таква грешка
проузроковала лош старт фабрике у јануару ове године.
– Тада нас је покретање
производње коштало 1,5 милиона евра уместо 600.000
евра, па смо морали да се сло-

ник панчевачке организације
ових синдиката. Сви су се сложили у оцени да је реч о грубом и незаконитом мешању
пословодства „Азотаре” у рад
синдикалне организације, и то
с лошим намерама.
Ивовић је навео како прави разлог удаљења с посла
лежи у чињеници да су представници Самосталног синдиката фабрике у јавности
скренули пажњу министру
привреде Жељку Сертићу на
неке лоше потезе руководства у вези са ремонтом, реорганизацијом фабрике, као
и на превисоку цену гаса коју предузеће плаћа.

жимо с тим да нам смање
плате да бисмо надокнадили
штету – рекао је Ивовић.
Он је додао како је синдикат изразио забринутост и
због начина на који се спроводи Унапред припремљени
план реорганизације предузећа, јер је „Азотарина” лука издвојена у посебно предузеће
унутар фабрике и припојена
јој је инфраструктура која је
витална за функционисање
производње.
– Пошто од руководства нисмо добили тражене одговоре,
обратили смо се министру
Сертићу и он нас је позвао на
састанак Радне групе за решавање проблема хемијског сектора, у чијем раду учествује и
наше руководство. Поновили
смо пред министром питања и
од тада почиње све ово. Најпре
сам упозорен да не смем да
контактирам с медијима без
његове сагласности, што сам и
урадио. То ништа није вредело, јер су желели да нам запуше уста и ураде оно што су наумили. Нигде и никада нисам
рекао ниједну реч која би
ишла у прилог стечају „Азотаре”. Да ли ћемо ићи у стечај
зависи од тога шта ће радити
ово руководство – навео је
Ивовић.
Он је додао како је проблем
било и то што је открио да фабрика не добија гас по цени од
300 долара за 1.000 кубних
метара, већ јој се фактурише
450 долара. Оценио је да се
тако само гомилају дугови
према „Србијагасу”, који их
затим наплаћује узимајући
капитал „Азотаре”.
Ивовић је напоменуо да је
вест о суспензији с посла добио док је био на годишњем
одмору и додао да су формални разлози наведени у том решењу неосновани.
Бодирога је прецизирао да
је руководству предузећа на
време достављена одлука републичког Одбора синдиката

– Пре неколико месеци руководство „Азотаре” је потписало колективни уговор са
овим представницима синдиката, а данас зато што им се
не свиђа то шта је неко од њих
рекао, проглашава их нелегитимним – приметио је Орбовић.
Он је додао да се на чланове Самосталног синдиката у
тој фирми врше притисци да
изађу из те организације или
пређу у друге синдикате. На-

Нико нема права да
добија накнаду
зараде, а да не ради
ниједан посао да би
ту зараду остварио.
Ко хоће да ужива
бенефиције мора да
се понаша у складу
са законом.
гласио је да се то не сме завршити на овај начин, како не
би био створен модел по коме
ће се сламати организације
Самосталних синдиката и у
другим предузећима.
Орбовић је позвао челнике
„Азотаре” да повуку решења о
суспензији, како би почели
разговори о проблемима. На
адресу панчевачког Већа синдиката у среду, 9. септембра,
стигао је Ђуровићев писани
одговор с предлогом да састанак буде одржан почетком
наредне недеље. Повлачење
суспензија није поменуто.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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САСТАНАК О НАСТАВИ НА РОМСКОМ

НЕРАЗУМЕВАЊЕ КОЧИ ЧАСОВЕ
Смањено
интересовање Рома и
нефлексибилност државе
На иницијативу локалне самоуправе, у петак, 4. септембра,
одржан је састанак директора
једанаест панчевачких основних школа с Јеленом Јовановић из Покрајинског секретаријата за образовање, прописе,
управу и националне мањине.
Тема је била стварање услова
за увођење наставе на ромском
језику са елементима националне културе.
Саша Левнајић, заменик
градоначелника, изјавио је да
тај пројекат финансира Министарство просвете уз подршку Покрајинског секретаријата, али да је Панчево спремно да помогне његову реализацију. Он је позвао директоре школа да се укључе у тај
посао, али је напоменуо како
је у протеклом периоду проблем била мала заинтересованост, јер нека деца у Панчеву
нису желела да се изјасне као
Роми.
Јовановићева је рекла да се
ромски језик са елементима
националне културе у Војводини учи од 1998. године у 42
школе. Додала је да су предавачи људи који су стекли цертификате за држање такве наставе, а имају најмање средњошколско образовање, мада
се у последње време ради на
подизању нивоа њихове
стручне спреме. Законски ми-

АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВОДЕ ДУНАВА, ТАМИША,
ПОЊАВИЦЕ И ЈЕЗЕРА У КАЧАРЕВУ

Избегавајте купање
у Поњавици
Часови нису организовани због недовољног броја пријављених ђака
нимум за увођење наставе на
ромском у школе је 15 пријављених ученика који имају
два часа недељно. Јовановићева је рекла да ће у Панчеву
ову наставу држати Гордана
Костадиновић.
Гошћа из Новог Сада је рекла да је од ромске координаторке у нашем граду обавештена како деца не желе да
уче ромски језик, али је навела и да панчевачке школе нису показале заинтересованост
да тај предмет уврсте у своје
програме рада. Испоставило
се, међутим, да то и није баш
најтачније, те да постоји
озбиљан проблем у раду ви-

ших инстанци просветних
власти.
Далиборка Бојковић Брети,
директорка основне школе у
Банатском Брестовцу, успротивила се таквим оценама.
Она је рекла да су тамо деца и
родитељи заинтересовани, јер
се сваке године у анкетама
дванаесторо-тринаесторо деце пријави за наставу на ромском, али она никад није организована због тога што треба да их је бар петнаесторо.
Ова директорка је помало љутито додала да након тога
стално мора да објашњава родитељима због чега њихова
деца немају такву наставу.

Она је предложила да се у том
случају организује заједничка
настава за ученика из суседних села, или да се нађе неко
друго решење.
Јовановићева је изјавила да
се у пракси настава држи и ако
је пријављено упола мање деце
од законског минимума. Она
није објаснила како се онда то
не односи и на Панчево и ко је
у том ланцу комуникације између школа и просветних власти затајио, али је очигледно
да ће они који одлучују морати
да нађу нека решења уместо да
долазе с недовољно основаним
примедбама.
Д. Вукашиновић

ПРОГРАМ „НИС ШАНСА”

Пријаве путем сајта
У оквиру корпоративне друштвене одговорности и у сарадњи с локалним самоуправама
НИС реализује нову фазу програма „НИС шанса”, која обухвата запошљавањe младих без
радног искуства. Млади стручњаци који су заинтересовани да
својe првe професионалне кораке направе у руско--српском
нафтном гиганту, моћи ће да се
пријаве на конкурс до 13. септембра. Предност при запошљавању имаће дипломирани
студенти основних студија техничких факултета на универзитетима широм Србије, међу
којима су: рударско-геолошки,
машински и електротехнички
факултет, факултет техничких
наука, затим технолошки, технички и технолошко-металуршки факултети, као и Технич-

ки факултет „Михајло Пупин”
и смерови заштите животне
средине.
Радна места младих стручњака биће обезбеђена у неко-

лико градова на територији
Србије у којима НИС остварује
своју делатност. Сви заинтересовани кандидати могу се пријавити путем сајта компаније

(http://posao.nis.rs/prijava/nissansa-2015).
Програм „НИС шанса” компанија реализује у сарадњи са
Аутономном Покрајином Војводином и локалним самоуправама, а од ове године и с Београдом. Путем овог конкурса у
НИС-у се до сада запослило више од 660 младих са 17 различитих факултета и преко 10
средњих техничких школа. Реализацијом програма „НИС шанса” нафтни лидер негује традицију запошљавања младих започету 2010. године програмом
Републике Србије – „Прва шанса”. Из тог програма се 2012. године развио програм „НИС
шанса”, прилагођен потребама
компаније, тј. стварању стручног
кадра који осигурава њен дугорочан развој.
З. Ст.

ТАКМИЧЕЊЕ „ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ”

Српски ученици четврти у Бечу
Пројекат „Шта знаш о саобраћају” представља континуирани облик саобраћајне едукације који се у потпуности
уклапа у циљеве Комитета за
безбедност саобраћаја, поготово у подизању нивоа безбедности деце. На такмичењима
која се већ традиционално
одржавају од школског до међународног нивоа (по 30. пут
у Европи, а 46. пут у нашој земљи) масовно учествују ученици талентовани за предмет
Техничко и информатичко
образовање широм Србије.
Такмичења се одржавају под
покровитељством АМСС-а и
Министарства просвете. Овог
пута ученици су се окупили у
Бечу, а у главном граду Аустрије одлично се снашла и
репрезентација наше земље.
Међу члановима националне
селекције био је и Вук Голубовић, ученик шестог разреда
ОШ „Доситеј Обрадовић” из

Омољице, који је умногоме
допринео да српска екипа
освоји четврто место. Прва
два места су припала тимовима из Русије.

У конкуренцији 23 екипе из
двадесет једне европске земље
четврто место за Вука и његове
другаре је огроман успех, јер
им је бронзано одличје измакло за само један бод. Значајан
наступ у Бечу, који је одржан
од 3. до 6. септембра, није слу-

чајност, јер ђаци из Омољице и
њихов ментор, наставник ТИО
Миодраг Тасић, годинама постижу запажене резултате у
Србији и ван граница наше земље, а такмичење у Бечу је то
још једном потврдило. Вук Голубовић је до сада освојио прва места на свим нивоима у
Србији, а издваја се лидерска
позиција на овогодишњем републичком такмичењу, после
чега је и осигурао место у репрезентацији која нас је представљала у Аустрији.
Такмичење у Бечу се састојало из теоријског блока познавања саобраћаја, спретности вожње бицикла и полигона
практичног понашања учесника у саобраћају. Овај пласман
наших ученика на овако значајном међународном такмичењу показатељ је да деца из
наше земље кроз предмет Техничко и информатичко образовање развијају саобраћајну

културу и знање на веома високом нивоу, чак и у поређењу
с много развијенијим европским земљама. Ово није први
пут да се неко од ученика ОШ
„Доситеј Обрадовић” у оквиру
саобраћајне репрезентације
Србије окитио значајним признањем. Пре четири године године Срђан Томић је у Паризу,
са члановима репрезентације,
стигао до деветог места.
– Пут у Беч ми много значи
јер сам постигао нове успехе,
а даје ми и подршку да се
опробам у другим такмичењима и да трудом и вежбањем
можда остварим сличне резултате у наредном периоду –
нагласио је Вук Голубовић,
који обожава и спорт.
Миодраг Тасић и Вук Голубовић радом и знањем могу
мотивисати и осталу децу, јер
су својим примером доказали
да се упорност исплати.
С. Д.

На основу уговора о праћењу квалитета површинских
вода на подручју града Панчева који је Завод за јавно
здравље Панчево склопио с
Градском управом, стручњаци из Завода током лета
редовно испитују квалитет
воде за купање. Према
Уредби о класификацији
вода, све воде које не припадају првој, другој и трећој
класи могу бити ризичне по
здравље купача. Секретаријат за заштиту животне средине и Завод за јавно здравље, након анализе резултата друге овогодишње кампање испитивања присуства
опасних и загађујућих материја у води (узорковање
обављено 29. јула), упозоравају Панчевце да избегавају
купање на Белој стени јер
последња анализа квалитета воде (четврта класа, лош
еколошки статус) показује
да у свим узорцима има недозвољених концентрација
штетних материја – пове-

ћан број фекалних колиформних бактерија.
Што се тиче квалитета воде у качаревачком језеру,
резултати анализе испитиваних параметара (физичко-хемијска и микробиолошка својства) показују да то
језеро одговара другој класи
површинских вода и може
се користити за купање и
рекреацију. Када је реч о
Тамишу, резултати анализе
показују да вода припада
трећој класи, тако да се грађани могу купати у Панчеву
и Јабуци. На купалишту у
Глогоњу тамишки водоток
се не сме користити јер
припада четвртој класи
(слаб еколошки статус).
Прошлонедељна испитивања квалитета воде Поњавице показују велико присуство
водоникових јона у узорку,
тако да стручњаци Завода за
јавно здравље не препоручују
грађанима купање у том водотоку. Исти је случај и у
Иванову.
З. Ст.

ОМЛАДИНСКИ ФОРУМ

Млади покретачи

У Скупштини АП Војводине почео је седмодневни
омладински форум „Млади
као
покретачка
снага
Европске уније”, у организацији Асоцијациjе европских пограничних региона
(AEBR), Централноевропске службе за прекограничне иницијативе на Балкану
(CESCI) и Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу.
На отварању форума говорили су председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор, генерални секретар CESCI из Мађарске
Ђула Очкај, директор CESCI
Балканс Ервин Ервиш, генерални секретар AEBR Немачка Мартин Гиљермо Рамирез и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски.
У поздравном говору
председник Скупштине Војводине истакао је да је покрајинска администрација у
протеклих шеснаест година
уложила много труда у процес међурегионалне сарадње. Он је додао и да је ово
празничан дан због отварања канцеларије CESCI Balkans u Новом Саду, која ће
дати додатне институцио-

налне оквире прекограничној сарадњи.
– Велика је част бити домаћин догађају који окупља
учеснике са три континента.
И посебна одговорност поздравити вас, будуће лидере,
који сте покретачка снага
нових политика сарадње како на нивоу Европске уније,
тако и глобалне сарадње. На
први поглед листа учесника
овог омладинског форума је
импресивна јер уједињује
различитости. Али из на први поглед видљивих различитости израњају бројне заједничке споне – рекао је
Пастор.
Овај пројекат је осмишљен тако да на креативан
начин подстакне и стави у
функцију покретачку снагу
нових генерација кроз подизање свести младих људи
о значају и могућностима
процеса придруживања, њихово оспособљавање да самостално утичу на позитивне промене у друштву у вези
са европским интеграцијама и кроз умрежавање младих из Србије с младима из
целе Европе зарад размене
искустава и знања и покретања нових омладинских
прекограничних иницијатива и пројеката.
З. Ст.
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ХИТНА ПОМОЋ

Пружање прве помоћи
од великог значаја

Пише:
др Мирослав Тепшић
Светски дан прве помоћи
обележава се 11. септембра.
Црвени крст и сродне организације дали су велики допринос у пропагирању и
обуци становништва у пружању прве помоћи. Практична примена ових вештина немерљиво подиже ефикасност здравственог система једне земље, истичући
значај обичног човека који
није медицински професионалац. Ефикасност рада
ургентних служби у великој
мери зависи од ове карике у
тзв. ланцу преживљавања.
Огроман је значај пружања
прве помоћи, започињања
реанимације и предузимања мера које ће ублажити
последице по здравље, а које је спровео лаик.
Нема такве професионалне интервенције која спасава живот уколико се на време не заустави крварење из
оштећене артерије, отворе
дисајни путеви или масажом срца обезбеди кисеоник за мозак и срце. Ма колико ове мере прве помоћи
у први мах изгледале застрашујуће и стране, практична обука становништва
доприноси све већем броју
појединаца спремних да помогну у критичним момен-

тима. Прва помоћ се не
ограничава само на животну угроженост. Готово у једнакој мери је важно да се
спречи погоршање стања
пацијента и скрати време
опоравка. Посебна пажња
се обраћа на превенцију даљег повређивања и на безбедну евакуацију и транспорт угроженог лица.
Скренућемо пажњу на
основне мере прве помоћи
које спасавају живот или
спречавају погоршање стања унесрећеног.
Једноставним маневром
забацивања главе, притиском чела и подизањем
браде особе која лежи без
свести, отварамо њен дисајни пут и проверавамо спонтано дисање. При томе је
важно да утврдимо евентуално страно тело у дисајним путевима. Уколико је
оно присутно, отклања се
механички или тзв. Хајмлиховим захватом. Изостане ли и тада спонтано дисање, без одлагања започињемо мере масаже срца и вештачког дисања. Уколико
особа дише и није у свесном стању, постављањем у
бочни положај омогућујемо
јој несметано дисање и евакуацију садржаја из уста
који би могао да проузрокује гушење. Човеку који крвари и налази се у хеморагијском шоку најбоље помажемо тако што заустављамо крварење механичким притиском на рану уз
обавезно ношење рукавица
и постављањем у положај
аутотрансфузије с подигнутим ногама. Овај кратак
опис неколико важних мера прве помоћи на најбољи
начин показује да их може
пружити сваки адекватно
обучени лаик.

НЕЗАДОВОЉСТВО СТАНОВНИКА
ГОРЊЕГ ГРАДА

Укидање стоматолошке
ординације неоправдано
Становници насеља Горњи
град обратили су се нашој
редакцији јер су незадовољни односом локалне самоуправе према њима. Наиме,
они су револтирани због тога што стоматолошка ординација која је функционисала 55 година у оквиру амбуланте „Горњи град” више не
ради. Представник незадовољних грађана Златко Мркаљ објашњава да у том насељу има много старих људи, којима одлазак до центра града представља велики проблем. Он и још 45
грађана потписали су петицију против укидања стоматолога у амбуланти, а свој
захтев су доставили надлежнима у Градској управи и
Месној заједници Горњи
град.
Тим поводом смо разговарали са др Тихомиром
Мреновићем, начелником
Стоматолошке службе Дома здравља Панчево. Он је
појаснио да ће докторка која је до сада радила у амбуланти „Горњи град” ускоро
испунити услов за пензију и
да је тренутно на годишњем
одмору. Додао је да ће се
она вероватно вратити на
посао на десетак дана и да
ће се надлежни потрудити
да сачувају стоматолошку
ординацију у оквиру поменуте здравствене станице.

Ипак, како каже Мреновић,
већ ове или следеће недеље
у Стоматолошку службу
треба да стигне допис из
Министарства здравља о
броју људи који ће бити
проглашени технолошким
вишком.
– Нама је у интересу да
сачувамо зубара у поменутој амбуланти, чак смо имали у плану и да уведемо дежурства стоматолога, будући да та здравствена станица ради викендом. Међутим, питање је да ли ћемо
имати довољно лекара за
распоређивање по амбулантама, с обзиром на то да ће
одређени број запослених
морати да прихвати социјални програм – објаснио је
начелник.
Он је додао да у Панчеву у
четири здравствене станице
постоји стоматолог, као и у
осам амбуланти у насељеним местима.
Златко Мркаљ износи и
друге проблеме мештана
Горњег града. Он каже да се
локална самоуправа према
њима опходи као да су грађани другог реда. Као пример који иде у прилог тој
тврдњи наводи да је пре три
године у том насељу затворена банка, а у Месној заједници је отворен вртић
који је изграђен од самодоприноса.

Четвртак, 10. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

СУИЦИД НИJЕ НАЧИН
РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА
Адолесценција
најрањивије
раздобље у животу
Самоубиство нашег суграђанина осамнаестогодишњака
скоком са седмог спрата које
се догодило последњег дана
августа шокирало је и растужило Панчевце. Питање које
је свима одзвањало у ушима
било је: шта је тако младог
човека натерало да дигне руку на себе? Психијатар Ана
Вељковић Ђорђевић, начелница Одељења психијатрије
Опште болнице Панчево, одговара да је адолесценција
најрањивије раздобље у животу, које може довести до
озбиљних криза.
– У том добу долази до великих промена када је у питању
школа, средина, тражење партнера, однос у породици. Адолесценти сумирају живот и почињу да се питају шта ће радити у
животу, зашто се родитељи свађају, какво је њихово место у
породици. Нека деца тешко
подносе захтеве који се пред
њих стављају. Млади људи који
су интровертни, који немају добар однос с родитељима, у школи, с пријатељима, подложни
су суицидним мислима. На
срећу, извршење самоубиства у
том животном добу је ретко –
рекла је начелница.
Она је додала да у њену ординацију често долазе родитељи
који се пожале да имају проблем с дететом, а затим се заказује разговор, на којем се обично покаже да он није велики.
Узроци индивидуални
Поводом Светског дана превенције самоубистава, који се
обележава 10. септембра,
Светска здравствена организација саопштила је да сваке
године око 800.000 људи дигне руку на себе. По броју суицида Србија заузима дванаесто место у Европи. Према речима др Ане Вељковић Ђорђе-

Жене најчешће себи одузимају живот узимањем таблета
вић, самоубиства јесу у благом порасту, али по њеној
оцени, стање још није алармантно. Бег од проблема и
патње, осећај самомржње,
ментални поремећај, алкохолизам или друге врсте зависности – неки су од окидача
који људе наводе на самоубиство. Психијатри ипак истичу
да су узроци за суицид индивидуални и да црне мисли настају услед лоше материјалне
ситуације, губитка радног места или драге особе и друго.
Докторка наглашава да је самоубиство импулсиван чин
који траје неколико минута
или сати, те је врло важно да у
тим тренуцима особа која је
спремна да дигне руку на себе
поразговара с неким.
Да би се чин самоубиства
спречио, неопходно је препознати симптоме који му претходе. Др Ана Вељковић Ђорђевић наводи да особе којима
се црне мисли мотају по глави
обично и саопште да желе да
одузму себи живот, али препознају се и по измењеном понашању, које одликују повуче-

ност, осетљивост, промене у
спавању и исхрани, као и губитак интересовања за пријатеље, посао, хобије и активности у којима су налазили задовољство. Такво понашање би
требало да примете чланови
породице, партнери, колеге и
лекари, те да на време реагују.
Када се на Одељењу психијатрије појави особа за коју се
процени да има суицидне мисли, према речима наше саго-

ворнице, прво се спроводи
психотерапија, а затим се пацијент упућује у Ковин на
болничко лечење.
Вапај за помоћ
Психијатри наглашавају да
самоубиство нема само један
узрок и да до њега долази
услед низа фактора и проблема који тињају дуже време,
месецима, па и годинама. Подаци говоре да се на суицид
најчешће одлучују особе које
имају неку врсту психозе или
неурозе (поремећај личности,
болести зависности, депресија), али у црној статистици се
налазе и здрави људи без икаквих поремећаја. Жене углавном покушавају више пута да
изврше самоубиство и за њих
је тај акт неки вид тражења
помоћи. Оне и чешће стижу
до лекара, док мушкарци то
ређе раде због патријархалног
става да морају остати јаки, а
успешност суицида код њих је
много већа. Они пресуђују себи углавном пиштољем или
се вешају, док жене одузимају
себи живот узимањем велике
количине таблета или пресецањем вена. Велики проценат
дама које дигну руку на себе
пате од депресије, а мушкарци беже од проблема у болести зависности – алкохолизам
и наркоманију.

ЗА ПЕТ ГОДИНА 101 САМОУБИСТВО
Према подацима Полицијске управе Панчево, у првих шест
месеци ове године на подручју Панчева догодило се девет
самоубистава. У последњих пет година укупно је сто једна
особа дигла руку на себе, а број суицида у том периоду по
годинама је уједначен (2014. године 25, 2013. године 16,
2012. године 28 и 2011. године 23 случаја). Како су објаснили надлежни у Министарству унутрашњих послова, по
дојави да се догодило самоубиство, инспектори излазе на
лице места ради вршења увиђаја, утврђивања чињеничног
стања и околности суицида. Након извршених провера
надлежно тужилаштво се обавештава о догађају и сачињава се извештај.

ОТВАРА СЕ САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ДИЈАБЕТЕС У ПАНЧЕВУ

Добар корак ка превенцији и едукацији
Дијабетес се данас убраја међу најчешћа обољења у Србији и број дијабетичара је у
сталном порасту. До сада их
је регистровано око 710.000,
али се процењује да је њихов
број већи јер се болест открива најчешће тек када изазове
озбиљне здравствене проблеме. Иако велику улогу у превенцији и раном откривању те
болести имају саветовалишта,
она су по одлуци државе пре
осам година укинута широм
Србије, па и у нашем граду.
Министарство здравља је недавно најавило да ће саветовалишта за дијабетес бити
враћена у домове здравља, јер
су изменом правилника
здравствених установа из новембра 2014. године створени
услови за то. Прво међу њима
отворено је прошлог месеца у
Нишу.
У нашем граду, према најавама из Дома здравља, оно ће
почети да ради у октобру.
Тренутно се осмишљава програм саветовалишта. Ипак, у
оквиру Превентивног центра
већ постоји једна врста саветовалиште за дијабетес, у којем ради само једна докторка.
Др Зорица Сокић, један од лекара из новог саветовалишта,
објашњава за наш лист по чему ће се оно разликовати од
претходног:

– У њему ће радити шест
лекара, који ће примати и пацијенте са дијагностикованим
дијабетесом, што до сада није
био случај. Неће функционисати у оквиру Превентивног
центра, већ ће само бити у његовим просторијама. Оно што
остаје исто, јесте да ће саветовалиште имати само саветодавну улогу, тако да лекари
неће моћи да преписују терапију. Оно је осмишљено као
подршка изабраном лекару у
лечењу дијабетичара, а верујем да ће у наредном периоду
прерасти у диспанзер.
Дијабетичари ће од лекара моћи да добију све битне

информације у вези са исхраном, терапијом, физичком активношћу и компликацијама које та болест собом носи. Засад у саветовалишту неће бити нутриционисте, али постоји идеја да
се он ангажује у наредном
периоду.
Диспанзер за дијабетес у
Панчеву је радио десетак година и окупљао је неколико
стручњака: лекаре, нутриционисте и медицинске сестре.
Према мишљењу др Ане Митрић, координаторке Превентивног центра Дома здравља
Панчево, диспанзер је одлично функционисао, а пацијен-

ти су били комплетно збрињавани.
– Водило се рачуна о терапији, компликацијама, контролним прегледима, обавезно се радио ЕКГ, пацијенти
су упућивани по потреби на
прегледе код офталмолога и
нефролога, а у рад је био
укључен и нутрициониста.
Ипак, данас лекари опште медицине имају веће могућности у лечењу пацијената који
имају шећерну болест него
раније, тако да се дијабетичари који су на оралној терапији лече код изабраног лекара
– рекла је др Ана Митрић.
У Диспанзеру за дијабетес
су радила четири лекара интерне медицине, који су прешли у Општу болницу када је
Здравствени центар престао
да постоји.
За дијабетес се каже да је
„тихи убица” јер су његови
симптоми понекад неприметни. Болест се може успешно
регулисати, али уколико се не
лечи, може довести до озбиљних компликација на крвним
судовима бубрега, очију и срца, које воде у тешку инвалидност.

Страну припремила

Ивана
Предић
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

УСКОРО ОЛАКШИЦА ЗА ВОЗАЧЕ

СТАНАРИ УЛИЦЕ МИЛКЕ МАРКОВИЋ
ДОБИЈАЈУ ПАРКИНГЕ

„Зелени талас” од
„Грге” до Книћанинове

Испуњено обећање
дато пре годину дана
Биће направњено 17
паркинг-места
До краја ове недеље треба да
буду завршени радови на изградњи седамнаест паркинг-места у Улици Милке Марковић, након чега ће се њена
реконструкција у потпуности
завршити. Тиме ће бити испуњено обећање челника Дирекције за изградњу и уређење
града дато пре годину дана
становницима те улице – да
неће остати без паркинга.
Ненад Станојевић, директор Дирекције за изградњу и
уређење града, подсетио је да
су станари те улице прошле
године протестовали када је
почела њена реконструкција
због тога што првобитним
планом није била предвиђена
изградња паркинга. Револтирани због тога, они су чак првих неколико дана спречавали почетак извођења радова.
– Они су сматрали да највеће
проблеме имају власници кућа
што гледају на саму улицу, као
и власници нових објеката који
су саграђени на парцелама унутар ње. Мислили су да им ми
никада нећемо изаћи у сусрет.
Ми смо хтели да им помогнемо
и да то урадимо, али смо прво
морали да променимо урбанистички план детаљне регулације за насеље Тесла. То је било
неопходно зато што је претходним планом било предвиђено
да на местима на којима се са-

да граде паркинзи, буду зелене
површине. Након што су измене тог плана подржане и изгласане на седници Скупштине
града, стекли су се услови да се
распише јавна набавка за извођење радова и то је учињено.
Пројектовали смо 17 паркинг-места димензија шест пута два
метра. То ће бити јавна паркинг-места, која ће моћи да користе станари те улице, али и
сви други. Најважније је да су
се сада стекли сви услови да се
обави технички преглед улица
Лава Толстоја и Милке Марковић и да се добије употребна

дозвола – рекао је Ненад Станојевић. Према његовим речима, изградњом тих паркинг-места биће завршен велики
посао, који је трајао две године
и у оквиру којег су улице Лава
Толстоја и Милке Марковић
потпуно реконструисане.
Станојевић је подсетио да је
укупна вредност те капиталне
инвестиције износила 137 милиона динара, а колико је она
била значајна, види се из података да је дужина Улице Лава Толстоја 670 метара, а Улице Милке Марковић 440 метара. У Улици Лава Толстоја су

током реконструкције урађена
222 паркинг-места, од чега је
15 припало инвалидима.
Ненад Станојевић је додао
да је током реконструкције
Улице Милке Марковић урађен и крак кишне канализације кроз Улицу Михајла Обреновића. Најавио је да ће Дирекција предложити да се у
наредном периоду издвоји више новца за појачано одржавање улице. Према Станојевићевим речима, то је предвиђено
зато што је Улица Михајла
Обреновића у веома лошем
стању.

Преуређено највеће дечје игралиште

Све остале су вандали сломили, па смо затражили да се поставе нове. Тражили смо и да
се постојеће љуљашке и клацкалице офарбају зато што се
овде по подне и увече окупља
најмање педесеторо деце, бу-

дући да је то једино игралиште
на Котежу 1. Лоше је било и
осветљење, јер је радила само
једна лампа. То је задавало
највише проблема током летњих месеци, јер се тада може
изаћи напоље тек када падне

мрак. Ове године нам је стигао
одговор из Месне заједнице да
ће нам средити игралиште и
обећање је испуњено – изјавила је једна наша суграђанка.
Бошко Опачић, председник
Скупштине Месне заједнице
Котеж, најавио је да ће ових
дана бити решени и неки други комунални проблеми на
Котежу 1. Према његовим речима, биће направљен нов
распоред контејнера и организовано чешће одношење ђубрета из тог насеља.
– Са Дирекцијом за изградњу
и уређење града смо се договорили да се среди паркинг који
се налази у непосредној близини. То су мали помаци набоље,
нешто што сами можемо урадити, а за озбиљније помаке је потребно да добијемо више новца
из градског буџета – истакао је
Бошко Опачић.
Он је најавио да ће бити
сређено и дечје игралиште које се налази на Котежу 2, као и
да ће Месна заједница Котеж
позвати ауторе графита да декоришу трафостанице у том
насељу.

ЗАВРШЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИВАНОВО

Јавна седница 9. октобра
– Становнике Иванова требало
би задржати у том селу и омогућити им да се баве неким додатним садржајима како би се

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Он је додао да је веома важно то што је планом предвиђено да се побољша рад и
других семафора који се налазе на траси обилазнице око
Панчева. Прецизирао је да ће
сви они бити синхронизовани и објаснио да се то односи
на раскрснице улица Жарка
Зрењанина и Првомајске,
Цара Душана и Првомајске,
Радивоја Кораћа, Милоша
Требињца и Првомајске, Војвођанског булевара, Боре
Станковића и Првомајске,
Стевана Шупљикца, Милоша
Обреновића и Првомајске,
Милке Марковић и Стевана
Шупљикца, Ослобођења, Новосељанског пута и Стевана
Шупљикца, Моше Пијаде и
Стевана Шупљикца, као и
Светог Саве и Книћанинове.
Шкаљак је нагласио да ће
након синхронизације тих
раскрсница задржавање возила на њима бити знатно

ма у јужној зони зато што се
налази на траси магистралног пута и транзита према
рафинерији, због чега кроз
њу пролази тешки теретни
саобраћај. За њену реконструкцију и постављање нове опреме предвиђено је
4.200.000 динара, а отварање понуда за јавну набавку
заказано је за 14. септембар.
Очекујемо да ће сви радови
бити завршени до средине
октобра – истакао је Станко
Шкаљак.

смањено. То ће, према његовим речима, омогућити да
се транзитни саобраћај одвија уз мање гужве и мању
загађеност ваздуха.
Он је рекао и да је почетком септембра замењен семафор код Основне школе
„Браца Петров”, на раскрсници улица Жарка Зрењанина и Седмог јула (код Црне мачке). Радове је извела
једна фирма из Суботице, а
њихова вредност је била 4,5
милиона динара.

Коначно завршена реконструкција

У ОРГАНИЗАЦИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОТЕЖ

У организацији Месне заједнице Котеж, јавна комунална
предузећа „Хигијена”и „Зеленило”, Дирекција за изградњу
и уређење града и група активиста Српске напредне странке 5. септембра су преуредили
велико дечје игралиште које се
налази иза зграде у Улици браће Јовановић 106 на Котежу.
У оквиру те акције офарбане су справе за играње, игралиште је темељно очишћено и
постављене су клупе, канте за
ђубре и нова расвета.
Иницијатори ове акције били су наши суграђани који
станују у том делу града. Они
су прошле године Месној заједници Котеж послали петицију у којој су апеловали да се
игралиште, које је тада било
запуштено, поново среди, с
обзиром на то да се на њему
окупљају деца и њихови родитељи из околних зграда.
– У петицији смо нагласили
да би првенствено требало заменити тобоган, који је пукао,
и ракету. Поред тога, на игралишту је некад било седам
клупа, а остале су само две.

Возачи који се убудуће буду
кретали од раскрснице код
„Грге” (Жарка Зрењанина и
Спољностарчевачка), кроз
Првомајску и Стевана Шупљикца, па до раскрснице
Светог Саве и Книћанинове,
мање ће чекати на семафорима него до сада, јер ће
ускоро прорадити „зелени
талас”.
Станко Шкаљак, руководилац Сектора изградње у
Дирекцији за изградњу и
уређење града, изјавио је да
ће то бити један од приоритета у наредном периоду.
Прецизирао је да ће се прво
модернизовати раскрсница
код „Грге” и да ће на њој бити постављени нови уређаји, стубови и лантерне и
урађен нови програм њиховог рада.
– Та раскрсница је јако
битна за одвијање саобраћаја у граду и према фабрика-

њихова егзистенција побољшала и унапредила. Због тога је
предвиђено да се у једном делу
тог места развијају туристичко-угоститељски садржаји –
изјавила је Тамара Тасић, одговорни урбаниста у Дирекцији за изградњу и уређење града,
на презентацији урбанистичког плана за Иваново која је
одржана 9. септембра.

Она је рекла да је током прављења плана уважен захтев
Месне заједнице у Иванову да
се зона гробља прошири за једну парцелу ради изградње капеле. Додала је да је део земљишта предвиђен за градњу православне цркве, а да је зграда у
којој се налазио ПИК планирана за пословни простор. Фудбалски терен треба да буде зона

за рекреацију, а у плану је и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода.
Урбанистички план за Иваново биће на јавном увиду до
26. септембра. Потом ће 9. октобра бити одржана јавна седница и сви заинтересовани који имају неке примедбе, моћи
ће да их изнесу на том скупу и
да добију одговоре.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Побуна због поклона
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас шта вас може
натерати на побуну. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили
су по један примерак књиге
„Искра у пепелу” Сабе Тахир
за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„На побуну ме може натерати чињеница да смо исти
поклон добиле његова мама
и ја.” 064/9694...
„Неправда и зло са прстохватом корупције.” 064/0541...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на
питање о чему све (могу
да) сведоче здања из прошлости. Они ће освојити
по један примерак књиге
„Кућа у Корнволу” Лизе
Феник.

То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„Многа стара здања која
сам виђала код нас и у северној Европи, нарочито у
Брижу, мени су сведочила о
срећи и љубавима, као и о
трагедијама
становника
истих. Сведочила су и о судбинама и животима наших
претходника.” 060/5513...
„Најчешће о небризи и
изгубљеној бици са зубом
времена, о чему, нажалост,
мислимо главом тек када
платимо папрену цену – када нам део оронулих фасада
падне на исту ту главу.”
062/7121...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ПОЧЕЛИ КУРСЕВИ У КАСАРНИ „СТЕВИЦА
ЈОВАНОВИЋ”

Обучава се 116 најбољих

Четвртак, 10. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

РЕАКЦИЈЕ НУНС-а И РЕМ-а НА АКТУЕЛНУ СИТУАЦИЈУ

СПОРНА ПРИВАТИЗАЦИЈА МЕДИЈА
У СРБИЈИ
Нису реаговале три
државне институције

У касарни „Стевица Јовановић” 7. септембра су почели
лидерски курс и курс за
главне подофицире, које похађа 116 одлично оцењених
припадника Војске Србије.
Наша армија почела је да
школује подофицире пре
седам година, због тога што
њих имају све светске оружане формације. Њихов посао је да се старају о обуци,
дисциплини и моралу обичних војника, стању борбених средстава, технике и
наоружања, као и да буду
„десна рука” и први сарадници вишим официрима.

Подофицири Војске Србије већ се пет година школују у Панчеву, у касарни
„Стевица Јовановић”, која
се сада званично зове Центар за обуку и усавршавање
подофицира. До сада је
кроз обуку прошло више од
хиљаду кандидата.
Будући подофицири бирају се међу професионалним војницима који током
службе покажу потребне
особине и добију најбоље
оцене. Предуслов је и да су
провели три године у чину
разводника и да су прошли
основне лидерске курсеве.

IN MEMORIAM

Александар
Малушевић
(1929–2015)
На гробљу у Омољици 4.
септембра је сахрањен
Александар Малушевић,
некадашњи новинар и директор „Панчевца”. Преминуо је у 86. години живота, а остаће запамћен и
као један од покретача Телевизије Панчево, први
главни уредник те медијске куће и заљубљеник у
спорт, нарочито у рукомет.
Иако га је последњих
година живота савладала
болест, пријатељи и поштоваоци ће га се сећати
по великој снази, упорности и непоколебљивости,
без обзира на тешкоће које су га снашле.
Пленио је духовитошћу, оптимизмом и жељом да што више свог
знања и покретачке енергије пренесе на млађе новинаре. Увек је био дотеран и елегантан, па ће у

По завршетку међународне
конференције о слободи новинарства одржане у Београду
прошле недеље Вукашин Обрадовић, председник Независног удружења новинара Србије (НУНС), изјавио је да
НУНС сматра да за приватизацију медија у Србији није
добро то што је људима као
што је Крушевљанин Радоица
Милосављевић омогућено да
неограничено купују телевизије и друге медије.
Он је додао да НУНС очекује да ће Регулаторно тело за
електронске медије (РЕМ)
пратити како ће се он понашати према медијима који су
сада у његовом власништву и
да ће одмах реаговати у случају да дође до промене њихове уређивачке политике.
– Коначну оцену поступка
приватизације моћи ћемо да
дамо када се заврши цео ци-

Гордана Суша

Вукашин Обрадовић

клус и када будемо видели како ће се нови власници понашати. На РЕМ-у је велика одговорност јер, подсетићу вас,
нови власници имају одређене
обавезе према купопродајном
уговору и Закону. РЕМ мора да
прати понашање нових власника и њихов утицај на уређивачку политику. Уколико
дође до промене у уређивачкој
политици, то би требало да
има реперкусије по власника.
Нисам најсрећнији што су људи попут Радоице покуповали
медије у Србији, али то само
говори о томе какво је доми-

нантно мишљење о положају
медија. Очигледно је да се и
даље мисли да медији служе
за политичко поткусуривање.
Пратићемо будно шта се дешава и на Радио Панчеву и у
другим медијима – рекао је он.
Приватизацију РТВ Панчева је коментарисала и Гордана Суша, чланица РЕМ-а.
Према њеним речима, Управа
за спречавање прања новца
морала је да провери нове
купце медија у Србији.
– Ја сам била против тога да
се све приватизује. На крају
крајева, није приватизација

ДА ЛИ ЋЕ ЈЕДНА НАЈАВА ПОСТАТИ СТВАРНОСТ?
будућности, у сваком разговору о некадашњем
Панчеву и о новинарству
у нашем граду који се буде водио, прве асоцијације на њега увек бити лепе.
Заједно с Миланом Мирковићем, Витом Сударским, Недељком Деановићем, Драгославом Стефановићем, Љиљом Живковић, Петром Мејићем и
Миленком Михајловим,
новинарским легендама
„Панчевца” којих више
нема, исписао је најлепше странице историје нашег листа. Због тога је извесно да никад неће бити
заборављен.

IN MEMORIAM

Драгана
Мијатовић
(1983–2015)
Када смо пре две године
радили интервју с Драганом Мијатовић, познатом
као Гага Ли, она је била
бескомпромисна у погледу бављења музиком. На
питање да ли је икада постојала алтернатива томе,
одговорила је да за њу
други избор не постоји,
јер је музика у њој откад
зна за себе.
И заиста, музика је обележила читав њен живот,
од малих ногу, када је певала у хору, до самог краја. Гага Ли је најпре свирала у бендовима „Курвини
синови”, „Higher Ground”
и „Duran Duran Tribute”,
потом је била у саставу
„The Spanks”, да би се потом прикључила зрењанинско-панчевачкој групи
„Hype”. Певала је, компоновала, писала текстове,
свирала бас-гитару, а помало и гитару и бубњеве.
Лепе вести о успесима
Драгане Мијатовић на му-

Заказала и Агенција
за борбу против
прања новца

света крава, поготово у земљи
каква је Србија. Парадигма
ове приватизације је Радоица,
који има, колико сам видела,
фирму која заради 30.000, а за
куповину медија је издвојио
300.000. Значи, овде је заказала Агенција за борбу против
прања новца. Требало је, како
је обећавано, да виде да ли медије купују они који се тиме
баве, какве пројекте имају, какво им је економско стање.
Требало је и Агенција за борбу
против конкуренције и Агенција за борбу против корупције да се изјасне, као и РЕМ, и
да се после тога саопшти да ли
такви купци имају право да
учествују на аукцијама – додала је Гордана Суша.
Подсећамо, Радоица Милосављевић из Крушевца, који је
12. августа излицитирао највећу суму на аукцији за продају
РТВ Панчева (87.200 евра), купио је, поред тог медија, још
три телевизије у Србији (Телевизију Пожега за 39.000 евра,
РТВ Крушевац за 14.000 евра,
РТВ Крагујевац за 85.000 евра,
као и информативну кућу Центар за информисање Нови Кнежевац по цени од 480 евра).

Затвор се коначно сели из Његошеве?
Више пута до сада најављивани почетак изградње новог затвора у Панчеву и пресељење
затвореника из зграде у Његошевој ван града тема је о којој
се поново говори ових дана.
У медијима је прошле недеље објављена информација да
ће Влада Србије добити кредит
од 18 милиона евра од Банке
за развој Европског савета који
ће бити искоришћен за зидање
новог затвора у Панчеву.
Споразум о томе је усвојен
на прошлонедељној седници
Одбора за финансије, буџет и
контролу трошења јавних
средстава Скупштине Србије,
а изградња новог затвора у нашем граду треба да почне на
пролеће идуће године, на месту где се сада налази затворска економија. Део новца за
тај посао биће обезбеђен из
буџета Републике и Града
Панчева, а део ће поклонити
Европска унија.
У медијима је поводом тога
објављена и изјава Александра Дробњака, саветника у
Управи за извршење кривичних санкција Министарства
правде. Он је рекао да је

Место на коме ће се градити нови затвор
основни проблем панчевачког
затвора то што се налази у пешачкој зони у центру града и
што му је предвиђени капацитет недовољан за постојећи
број затвореника.
Грађевинска дозвола за изградњу новог затвора у Панчеву је добијена, а у завршној
фази је израда тендерске документације. Након потписивања завршног споразума из-

међу Владе Србије и Банке за
развој Европског савета почеће тендерска процедура за избор најповољнијег извођача
радова.
Подсећамо, на сајту Управе
за извршење кривичних санкција може се прочитати да је
капацитет Окружног затвора у
Панчеву 40 притвореника и
80 осуђених лица, као и то да
је зграда у Његошевој улици,

где се Окружни затвор налази,
саграђена још за време владавине Марије Терезије, у првој
четвртини 19. века. Међутим,
јавна је тајна да број затвореника затвору у Његошевој
премашује његов капацитет.
О измештању и пресељењу
панчевачког затвора на затворску економију прича се
већ годинама, али за то до сада није било новца. Проблем
су представљали и нерешени
имовинско-правни односи између Министарства правде и
нашег града.
Почетком фебруара 2013.
године чувари затвора у Његошевој спречили су бекство неколико затвореника из те установе. Затвореници су током
викенда покушали да металним шипкама које су скинули
с прозора пробију зид у једној
од соба што гледају на Његошеву улицу. На срећу, на време су примећени и осујећени.
Управа за извршење кривичних санкција обавестила је о
томе истражне судије и полицију и наградила припаднике
затворске Службе за обезбеђење који су спречили бекство.

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ЗА НАШЕ ВОЈНИКЕ
зичкој сцени Србије пре
око годину дана пресекла
је информација о опакој
болести с којом се она наједном суочила. Енергија
и снага којима је одисала
бар донекле су умириле
њене пријатеље, фанове и
све који је воле. Некако,
сви су веровали да ће она
победити болест. Нажалост, у петак, 4. септембра, Драгана Мијатовић је
преминула.
Ових дана медији преносе писмо које је написала
током своје борбе за живот.
Оно говори о суочавању с
болешћу, преиспитивању, о
упијању света да га не би
заборавила, о страху и боловима који човека учине
још јачим. И све је у том
писму јако и конкретно,
као што је била и Гага Ли.

Панчевачки специјалци вежбали с Русима
Педесет припадника Специјалне бригаде учествовало је
од 2. до 5. септембра на војној
вежби „Словенско братство” у
Русији, заједно с колегама из
те земље и Белорусије.
За извођење те вежбе ангажовано је око хиљаду војника,
двадесет авиона и два хеликоптера, а „сценариом” су били предвиђени десант и
марш, напад на центар за обуку терориста који су убачени
из суседне земље, као и њихова ликвидација.
Након доласка на место вежбе наши специјалци су доби-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ли од домаћина руско наоружање, комуникациона средства и муницију, а падобрански скок су извели из руског
хеликоптера Ми-8 руским падобранима.
Мајор Јован Кривокапић,
портпарол Војске Србије, изјавио је да ће ова вежба допринети подизању оперативних и функционалних способности наших војника. Додао
је да су припадници наше армије ове године учествовали
на више од 20 војних вежби
које су одржане ван граница
наше земље и да је било корисно то што су се обучавали на
непознатим теренима и на
страној техници.
Подсећамо, крајем прошле
године део припадника Специјалне бригаде учествовао је

на вежби „Срем 2014”, одржаној у нашој земљи, заједно с
колегама из ваздушно-десантних јединица руске армије.
Бригадни генерал Зоран Величковић, командант Специјалне бригаде, изјавио је тада
за „Панчевац” да је та вежба
добила највишу оцену и да су
руски падобранци похвалили

наше специјалце који су у њој
учествовали због њихове добре обучености.
Учешће наших специјалаца
на вежби у Русији изазвало је
бројне критике и негативне
реакције Европске уније, али
оне су неосноване. Према плану Министарства одбране Србије за 2016. годину предвиђено је да Војска Србије учествује на 127 међународних војних
вежби, а половина од тога се
односи на заједничке активности са снагама НАТО-а.
Наше ангажовање на тим
вежбама није у супротности с
војном неутралношћу Србије
зато што и војске других држава које нису у НАТО-у, попут Аустрије и Швајцарске,
сарађују с том војном алијансом.
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МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ПОЛАКО ГУБЕ СМИСАО

КО ТО ГАСИ СВЕТЛА?!
Град годинама не
попуњава
упражњена
радна места
Доловци по изводе
и уверења морају
у Панчево!
Након што су пре неколико
година, на основу решења државног ревизора, месним заједницама одузете многе ингеренције, посебно у сфери
располагања новцем, и потом
пренете на Град Панчево (као
легитимну јединицу локалне
самоуправе), сличне ствари се
дешавају и када је реч о месним канцеларијама, односно
о услугама које оне пружају
грађанима насељених места.
Будући да држава локалним самоуправама већ неко
време не одобрава нова запошљавања, као и због упадљивог мањка радника распоређених на пословима матичне
службе (који се и овако сатиру
од посла), панчевачка Градска управа није у стању да покрије радна места по селима
која остају упражњена са одласком у пензију или на разне
друге начине. Те празнине,
ипак, у неким местима попуњавају лица на одређено време, по уговору о привременим
и повременим пословима или
преко књиговодствених агенција, премда није јасно зашто
се и ту прави разлика.
Паучина након много година
Подсећања ради, до пре петшест година Град је, поред
осталог, финансирао по двоје
запослених у девет месних
канцеларија – матичара и референта (координатора послова скупштина месних заједница). Међутим, од почетка економске кризе на тим местима
није запослен ниједан нови
радник на неодређено време.

Изузев Глогоња, где поменуте послове обављају Стојанка Трајковски (матичар) и Дорел Воштинар (координатор),
у свим преосталим селима
има проблема. За узбуну највише звони у Долову, где је од
одласка матичарке Драгојле
Стојанов пре неколико година
грађанима обрасце издавао
референт Сретен Живанов, у
својству њеног заменика. Он
је, међутим, у мају искористио

социјални програм за решавање вишка запослених и узео
отпремнину, с којом чека пензију. Отада, због поменутог
недостатка људи, односно немогућности да неко из Града
макар повремено долази и Доловцима издаје документа,
месну канцеларију углавном
„хвата паучина”. Није помогло ни то што је грађанима у
помоћ прискакао технички
секретар Никола Радоњин, који је плаћен преко књиговодствене агенције. Након више
апела Доловаца ка Граду пронађено је соломонско решење:
послата им је радница која понедељком, средом и петком
између 9.30 и 13.30 оверава
уговоре, рукописе и преписе.

Ипак, то ни близу не задовољава потребе грађана, будући
да су матичне књиге пренете у
Панчево, па се сада у селу од
преко шест хиљада људи, после много година, не могу добити уверења о држављанству
или изводи из књига рођених,
венчаних или умрлих.
А зна се да су матичари, посебно ако су мештани, увек
били на услузи суграђанима,
веома често и ван радног вре-

мена, викендом, па и усред
ноћи.
Посао комплекснији, плате
мизерне
Ни што се других села тиче,
ситуација није ружичаста. Запослених на неодређено одавно нема ни у Старчеву, премда матичарске послове обавља Драгана Димитрић (на
замени одсутног лица), а ту је
на одређено време (до нове
године) као координатор и
Предраг Станковић. У Омољици је са одласком матичарке Снежане Стојковић пре нешто више две године то место
заузео дугогодишњи референт
Сава Мијатовић. Пре десетак
дана је отпуштен технички

секретар, па Мијатовић подмирује и активности Скупштине Месне заједнице, а неретко „претрчава” у суседно
место, како би венчавао Старчевке и Старчевце. У Брестовцу матичарске послове обавља дугогодишња матичарка
Бахрија Радомировић, а координатор по уговору о привременим и повременим пословима је Мирјана Јовановић.
Ствари су јасне у најмањем
селу Иванову, где се о свему
стара Марко Чокан.
На северу је, поред „катастрофалног” Долова и „безбрижног” Глогоња, релативно стабилно и у Новом Селу и Качареву, где ситуацијом владају
прекаљени матичари Зоран
Стојчић и Владимир Стоицов.
Тамо су по уговору о привременим и повременим пословима ангажовани технички секретари Далибор Убипарип и
Андријана Ристевска. У јабучкој месној канцеларији као матичар, али на одређено време,
ради Милена Спасић. О раду
Месне заједнице стара се Маја
Јанош, која је плаћена преко
књиговодствене агенције.
Треба истаћи да посао поменутих службеника постаје
све сложенији, а да су им, с
друге стране, као последица
налога републичке инспекције, од 18. августа плате знатно
умањене. С обзиром на то да
сви они раде са средњом
школском спремом, дохоци су
им у просеку једва нешто већи
од 25.000 динара.
Све наведено јасно указује на
тенденцију централизације, то
јест на одузимање одређених
погодности грађанима месних
заједница, који постају све ускраћенији и за могућност да у
свом селу подигну важне документе. А ако се зна да су то могли готово читав век, поставља
се питање: на какав се то чудан
начин крећемо ка „обећаној земљи” – Европској унији?!

ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА ПОЧИЊЕ ДА РАДИ

Атари ускоро под надзором
Након завршетка поступка
јавне набавке пољочуварска
служба до краја недеље треба
да почне да ради на територији свих девет села.
Маја Свирчевић Прекић,
чланица Градског већа за пољопривреду, село и рурални
развој, навела је да је у ту сврху, по одлуци надлежне комисије секретаријата којим
она руководи, ангажована
агенција „Полар секјурити”
из Зрењанина, чија је понуда
од седамнаест милиона динара била најнижа од четири и
износи знатно мање од про-

јектоване суме од двадесет
милиона динара.
– За разлику од протекле године, овог пута ће бити ангажовано тридесеторо људи, односно пет више него лани. Поред
тога, њима ће на располагању
бити и једно возило више, што
значи да ће пољочувари управљати са шест аутомобила. Новина је и то да ће се запослени
старати и о техничкој исправности возила. Што се размештаја запослених тиче, према
искуствима од прошле године,
координатор ће бити стациониран у граду; у појединим ме-

стима биће по двојица пољочувара, у преосталим по један,
који ће, када нису у атарима,
боравити у просторијама месних заједница – истакла је
чланица Градског већа.
Пољочуварска служба je, према градској одлуци, у обавези да
брине о јавним добрима као
што су атарски путеви, ветрозаштитни појасеви, канали... То
значи да лица која ће патролирати по њивама неће бити задужена за чување усева на приватним парцелама, иако ће већ само својом појавом знатно предупредити лоповлук. Ипак, у слу-

чају да затекну починиоце на
делу, они ће то фотографисати
и одмах пријавити полицији ради даљег процесуирања.
Након потписивања уговора
са одабраном фирмом биће објављени и бројеви телефона путем којих ће грађани моћи да се
обрате пољочуварима уколико у
атарима уоче неправилности
попут стварања дивљих депонија, затрпавања канала, уништавања ветрозаштитног дрвећа, па
и крађе, јер без обзира на то што
немају статус службеног лица,
они ће бити у сталном контакту
са органима безбедности.

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Приликом чишћења канала К-5
извађен је песак и разасут
са стране, па ускоро машине ДВД-а „Тамиш–Дунав”
треба да га разнесу и поспу
по оближњем атарском путу. Представници Скупштине Месне заједнице покушавају да обезбеде финансије за уређење веома важног колекторског канала у
центру села.

ствовати и покрајинска секретарка за спорт и омладину Мариника Тепић.

Банатско Ново Село: Меморијал „Раду Флора” отворен
је у четвртак, 3. септембра,
у малој сали Дома културе,
симпозијумом на којем су
учествовали
професори
Филолошког факултета из
Београда, лингвисти из Румуније и научни радници са
Института за проучавање
румунског језика из Новог
Сада. Упоредо с тим отворена је изложба ручних радова и народних ношњи жена
из села. Оркестар Дома
културе одржаће целовечерњи концерт у суботу, 12.
септембра, у месту Торак
код Сечња.

Качарево: Поводом обележавања два века постојања
Евангеличке цркве група некадашњих житеља немачке
националности и њихових
потомака посетила је место.
Скуп је одржан у недељу, 6.
септембра, када је изведена
позоришна представа „Милица у чаробној шуми”, у којој су учествовали и српски и
немачки глумци.

Долово: Шеснаеста „Доловачка штрудлијада” одржана је у суботу, 5. септембра.
Рукометни клуб је прославио педесети рођендан у недељу, 6. септембра, када је
одржана свечана скупштина и одиграна ревијална
утакмица. Комеморативном седницом и полагањем
венца на спомен-обележје у
Селишту Удружење бораца
из свих ратова у прошлом
веку обележило је 7. септембар, дан када је 1944. из
Долова у партизане отишло
око четиристо омладинаца.
Глогоњ: Представа „Ко је
овде идиот?” изведена је у
суботу, 5. септембра, за шта
је заслужна Омладинска
организација Глогоњ. „Дани
македонске културе” отворени су у понедељак, 7. септембра, у Дому културе, а
на истом месту у недељу,
13. септембра, од 17 сати, у
организацији КУД-а „Веселија”, биће приређени „Дани Румуна”.
Иваново: Нови мини-пич
терен биће званично отворен у петак, 11. септембра,
у 11 сати, чему ће прису-

Јабука: Ускоро ће почети
радови на изградњи пијаце.
Постављање ЛЕД расвете у
спортској хали је при крају.
„Дани македонске културе”
биће настављени књижевном вечери у понедељак,
14. септембра, у Дому културе.

Омољица: Ученик шестог
разреда Вук Голубовић је
као део репрезентације Србије учествовао у освајању
четвртог места у Бечу на
европском такмичењу под
називом „Шта знаш о саобраћају”. Библиотека Дома
културе је уторак, 8. септембра, поводом Дана књиге, организовала бесплатан
упис нових чланова. Уписано је двадесетак нових чланова, а мештанин Сава Димитријевић поклонио је око
сто књига.
Старчево: Скаути из Грчке
посетили су пријатеље из
Одреда извиђача „Надел”.
Манифестација под називом „Жабаријада” приређена је у суботу, 5. септембра,
а у оквиру ње и хуманитарна акција за помоћ младом

суграђанину
Владимиру
Ђорђевићу. Спортски дан је
одржан у недељу, 6. септембра, у организацији школе.
На атарском путу на излазу
из Партизанске улице постављена је ризла.

У ДОЛОВУ, 7. СЕПТЕМБРА

Помен жртвама рата

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У ГЛОГОЊУ

Дани македонске културе
Пети „Дани македонске културе” почели су у понедељак,
7. септембра, у глогоњском
Дому културе, а најавили су
их Маја Георгиевска, координаторка пројекта, и Борче Величковски, председник Националног савета македонске
националне мањине.
Програм је водио Живко Николић, песник и председник
Књижевног друштва „Свети Сава”, који је том приликом представио своју збирку поезије
„Обећање”. Поред њега, одабрана дела су читали и песникиња Гордана Симеуновић,
прозни писац Небојша Ћосић и
поета и лингвист Илија Бетински. Сви они су чланови Удружења књижевника Србије.

Главна идеја овог пројекта
је очување македонске културе у местима у којима је та на-

ционална мањина највише
концентрисана, а већ годинама је реализују удружења Ма-

кедонаца из Панчева („Осогово”) и Глогоња („Герман”), у
сарадњи с Владом Војводине,
Домом омладине Панчево,
Националним саветом македонске националне заједнице
у Србији и Удружењем књижевника Србије.
Поетске вечери на два језика – македонском и српском
биће по традицији приређиване сваког понедељка, па ће тако након Глогоња песнички
караван гостовати у Јабуци
(14. септембра), Качареву (21.
септембра) и Панчеву (28.
септембра), а манифестација
ће бити затворена у Глогоњу
29. септембра изложбом радова македонске ликовне уметнице Иве Јосифове.
Ј. К.

Удружење бораца из свих
ратова прошлог века обележило је и ове године 7. септембар, дан када је 1944. из
Долова у партизане отишло
око 400 омладинаца. Тим
поводом у сали Месне заједнице одржана је краћа комеморативна седница. Окупило се неколико десетина
мештана, које је поздравио
Никола Брзован и подсетио их да се након завршетка Другог светског рата својим домовима никада није вратило осамдесетак младих Доловаца.

Потом је положен венац
на место на којем су се поменути борци окупили пре
седамдесет и једну годину,
након чега су пребачени на
Сремски фронт. Реч је о некадашњој Кликеровој пустари у Селишту, неколико
километара удаљеној од самог села.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА

Културни телекс
Музика
Петак, 11. септембар, 20 сати, Летња позорница Културног центра Панчева: концерт група „Blues Company”, „Рибља чорба” и „Orthodox Celts”.

Књижевност
Четвртак, 10. септембар, 19 сати, Градска библиотека:
представљање књиге „Смрт Артемија Круза” Карлоса Фуентеса. О књизи ће говорити: Ђорђе Савић, председник
Удружења хиспаниста „Панчево–Тарагона”, Дејан Боснић,
директор Градске библиотеке Панчево, и Александар Шурбатовић, гл. уредник у ИК „Дерета”.
Среда, 16. септембар, 19 сати, Градска библиотека: промоција књиге „Народ без шансе” др Момчила Диклића.
Учествују Милан Мркела, председник Крајишког демократског форума, Милан Јакшић, директор Историјског
архива, др Милан Гулић, историчар, и аутор.

Трибине
Четвртак, 10. септембар, 20 сати, дворана „Аполо”: разговор са драмском списатељицом Биљаном Србљановић.

Тематски програм
Субота, 12. септембар, 17 сати, сала МКУД-а „Тамаши
Арон” у Војловици: 26. смотра јужнобанатских мађарских
културно-уметничких друштава.
Понедељак, 14. септембар, 19 сати, Дом културе Јабука:
програм у оквиру „Дана македонске културе”.

ГОСТОВАЊЕ БИЉАНЕ СРБЉАНОВИЋ

О превари, слободи,
стварности...
У дворани „Аполо” у четвртак, 10. септембра, у 20 сати, биће приређен разговор
са драмском списатељицом
Биљаном Србљановић. Она

ће покушати да одговори на
питања као што су: да ли су
пароле да је незнање моћ,

слобода ропство, а рат заправо мир – заузеле свој део
стварности; да ли човек има
готово непресушан апетит
за деструкцију; да ли је превара доведена до непрепознавања и сл. Биће речи и о
Орвеловој естетици, Хаксиљевом виђењу будућности и
Штулићевој поетици у данашњем реалном животу.
Организатори догађаја су
Дом омладине и Грађанска
акција Панчева, а са Србљановићевом ће разговарати
новинар Ненад Живковић.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Под туђим утицајем”
Џејн Остин
Деветнаестогодишња Ен
је срећно заљубљена у свог
вереника Фредерика Вентворта. Међутим, Енина
породица и ближњи не
одобравају њен избор јер
сматрају да Фредерик, поморски официр без иметка
и племенитог порекла, није достојан њихове породице. Ен под њиховим утицајем доноси брзоплету одлуку и раскида веридбу.
Осам година касније љубав према истом човеку и
даље гори у њеном срцу, а
Ен је имала довољно времена да спозна сву тежину
своје грешке. Помирена с
ценом коју плаћа због
ослањања на туђи суд, она
не слути да ће јој судбина
пружити нову шансу: Фредерик Вентворт се изненада враћа у њен живот. Он је
сада имућни капетан с
бројним одликовањима
стеченим у ратовима, али
је рана због Ениног одбијања подједнако жива као
првог дана.
У сасвим измењеним
околностима њих двоје ће

добити нову прилику за
избор. Да ли ће овог пута
успети да избегну замке
које стоје на путу њиховој
срећи?
У последњем завршеном
роману Џејн Остин показује сву деликатност свог
књижевног талента: фино
ткање ове приче до најситнијих детаља осликава искушења љубави ухваћене
између наметнутих конвенција, притиска друштва
и најчистијих жеља младалачког срца.

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 16. септембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Под чијим утицајем је најгоре бити и због чега?”, наградићемо по једним примерком књиге „Под туђим утицајем” Џејн Остин. Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу
преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Четвртак, 10. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: КРИСТИЈАН БЕРГЕР, РЕДИТЕЉ И ДИРЕКТОР ФОТОГРАФИЈЕ

ЕТНИЧКЕ ИДИЛЕ И КАКО ИХ СТВОРИТИ
Посетиоци другог „Панчево
филм фестивала” били су у
прилици да се упознају с три
важна аспекта деловања Кристијана Бергера, аустријског
редитеља и директора фотографије. Прво су, 4. септембра, могли да погледају његов
филм „Етничке идиле”, за који он потписује режију, затим
су, 5. септембра, на мастеркласу на сцени КЦП-а имали
прилику да га упознају као
предавача (он предаје на
Филмској академији у Бечу),
да би најзад, у самој завршници ПАФФ-а, био приказан
феноменалан филм „Бела
трака” Михаела Ханекеа, за
који је Бергер као директор
фотографије био номинован
за награду „Оскар”. Мастерклас који је он одржао у Панчеву, а трајао је дуже од седам
сати (!), за многе је лекција
која ће променити њихов однос према светлости, фотографији, филму и уметности
уопште. Захваљујући позиву
да гостује на ПАФФ-у Бергер
је сада први пут био у Србији.
ПАНЧЕВАЦ: Какви су ва ши утисци о „Панчево филм
фестивалу”? Колико је једна
оваква манифестација зна чајна за мале градове као што
је Панчево и за земље попут
С рб и ј е ?
К. БЕРГЕР: Веома сам радостан кад могу да подржим фестивале који су у повоју, на
самом су почетку и далеко су
од гламура и црвених тепиха,
а приказују свежу и веома
младу продукцију која се више не може видети на великим фестивалима. Веома ми
је симпатично Татјанино (Татјана Крстевски – прим. аут.)
настојање да учини нешто за
овај град и она ми је рекла да

Аустријски маг на сцени КЦП-а
људи одавде активно прате
дешавања на овом филмском
фестивалу. Мислим да је за
мале градове веома важно да
виде и нешто што се не може
погледати на телевизији.
• Овдашња публика се упо знала с вашим документарним филмом „Етничке идиле”. Он говори о вашим сусретима са становницима хрватских острва по завршетку рата. Колико вам је било тешко
да се суочите с темом рата на
овим просторима?
– Био сам јако забринут
због рата на простору бивше
Југославије. Та земља је била
нормално и драго место за
мене и веома често сам одморе проводио на Хрватском
приморју. С друге стране, ја
сам рођен 1945. године, на завршетку Другог светског рата,
и сви смо ми одрастали под
паролом „да се рат никада више не догоди”. И одједном,

догодио се и био је тако близу.
Никада до тада нисам знао ко
је Хрват, ко Србин, ко Словенац, а онда је одједном то постало толико важно – да ли је
неко на „њиховој” или „нашој”, овој или оној страни.
Осетио сам како је то потпуно
погрешно и био сам изненађен како је пропаганда брзо
преокренула људе. Све ме је
то натерало да почнем да истражујем и припремам се за
снимање филма на ту тему, и
то усред рата, што је стварало
посебне потешкоће за рад.
Материјал који сам том приликом снимио користио сам
да испричам причу о мржњи у
људима и о томе како је лако
било изазвати је. У сваком
случају, нисам желео да користим конвенционалне слике
рата са срушеним и уништеним кућама, мртвим телима и
свим оним што се свакодневно виђа на телевизији. Много

више ме је занимало шта се то
дешава у главама људи. Све то
ме је мотивисало да направим
тај филм. Уочио сам да постоји исти механизам у свим земљама у којима дође до рата.
Ово што се сада догађа с мигрантима, то је прилично сличан бекграунд.
• Осврнимо се и на ваш филм
„Бела трака”, који је такође
приказан на овом фестивалу.
Како је изгледао рад на њему?
– Сасвим другачије него при
снимању „Етничких идила”.
Подразумевао је изузетно интензиван рад, али у нормалним условима, потпуни контраст у односу на снимање у
Хрватској за време рата. Волим да радим с Михаелом Ханекеом, код њега је све унапред припремљено и ради се
веома интензивно. Припреме
за снимање „Беле траке” трајале су неколико месеци, а само
снимање око три месеца. За
мене је рад на том филму био
изазов, пошто је он црно-бели,
а ми нисмо користили стару
технику за снимање црно-белих филмова, већ смо све снимали у боји и онда све пребацивали у црно-бело. И то у
време када се тек прелазило са
аналогне на дигиталну форму.
• Можете ли нам још ређ
ћи
на чему тренутно радите?
– Управо сам завршио рад
на филму „By the Sea” Анђелине Џоли, у којем главне
улоге играју она и Бред Пит.
Тај филм ће се појавити у новембру у САД, а месец дана
касније у Европи. Поред тога,
радио сам на снимању филма
у Луксембургу, у аустријсконемачко-холандској продукцији. После свега овога осећам да ми је потребан мали
одмор, а онда се враћам новим пројектима.

У СЕПТЕМБРУ И ОКТОБРУ ЈОШ ДВА ФЕСТИВАЛА

ТАКМИЧЕЊЕ ХОРОВА У НЕГОТИНУ

„Ethno.com” и „Нова”

ПСЦПД на
„Мокрањчевим данима”

После првог „FreeDom Art-а” и
другог „Панчево филм фестивала” у наредном периоду нам
предстоје још два занимљива
фестивала. Прво ће љубитељи
world music сцене бити у прилици да 25. и 26. септембра на
13. „Ethno.com-у” отпрате неколико занимљивих концерата
и предавања у Културном центру. Један од програма биће и
наступ суботичког дуа „Dhar-

ma”, а као и годинама уназад
манифестацију ће отворити
Тамбурашки оркестар „Невен”
МШ „Јован Бандур”.
Затим, од 8. до 10. октобра
суграђани ће моћи да испрате
занимљив програм првог Фестивала нове и авангардне

уметности „Нова”, који је покренуло удружење за промоцију културе и уметности „КомуникАрт”. Та манифестација
ће се одвијати у више културних простора: дворани Културног центра Панчева, дворани „Аполо” Дома омладине
Панчево, некадашњим просторијама „Панчевца” у Жарка Зрењанина 1, као и у Центру за културну деконтаминацију у Београду.
Програм
фестивала „Нова” састоји се
из две целине:
централног музичког програма, у оквиру
којег ће наступити четири састава из Србије,
Словеније, Мађарске и Сједињених Америчких Држава,
који на најбољи начин репрезентују актуелну домаћу, регионалну, европску и светску
авангардну музичку сцену,
као и из пратећег програма,
који чине изложба стрипова,
концерт и трибина.

ПАНЧЕВЦИ СВИ/СВУДА

Хорор и вино
Редитељ Милан Тодоровић
из Панчева програмски је
директор првог српског фестивала хорор филмова и вина („Dead Lake Horror & Vine
Festival”), који се одржава од
9. до 12. септембра на Палићком језеру. Том приликом ће бити приказано девет

хорор филмова, између осталих и филм „Hellions” („Паклена деца”) Бруса Мекдоналда, који је у суботу, 5.
септембра, приказан на
ПАФФ-у, а очекује се гостовање Џулијана Ричардса, који је учествовао и на „Панчево филм фестивалу”.

Панчевачко српско црквено
певачко друштво са диригенткињом Вером Царином има
част да интонирањем химне и
извођењем Шесте руковети
Стевана Мокрањца отвори педесете „Мокрањчеве дане” у
петак, 11. септембра, у 17 сати, испред Мокрањчеве родне
куће у Неготину.
Исте вечери у Дому културе
у том граду ПСЦПД, као једи-

ни представник Србије, такмичиће се са још пет хорова из
Москве, Букурешта, Софије,
Солуна и Истанбула. Двадесетоминутни програм сваког ансамбла оцењиваће еминентни
жири, који чине диригенти Даринка Матић Маровић, Владимир Крањчевић и Бојан Суџић.
Отварање фестивала и натпевавање хорова преносиће
РТС.

СПРЕМНИ ЗА „GREEN DAYS”?

Дани музике
и екологије
Крајем ове недеље љубитељи
добре свирке моћи ће да у
оквиру четвртог музичко-еколошког фестивала „Green
Days” у петак, 11. септембра,
од 20 сати, на Летњој позорници Културног центра отпрате концерт група „Blues
Company”, „Рибља чорба” и
„Orthodox Celts”. Улазница за
тај догађај кошта 700 динара,
с тим да је ђаци и студенти, уз
школску књижицу или индекс, могу купити по цени од
500 динара. У случају кише
концерт ће бити одржан у
дворани Културног центра.
Наредног дана, у суботу, 12.
септембра, у 11 сати, у „Авив
парку” ће бити отворен Сајам
екологије, на коме ће посетиоци имати прилику да се упознају са излагачима који на
креативан начин користе рециклабилне материјале, удружењима посвећеним заштити

животне средине и промоцији
здравих стилова живота, као и
с произвођачима меда, ароније, домаће козметике и других
органских производа. У 12 сати почиње акција откупа
електронског отпада, а потом,
у 18 сати, прикупљање рециклажног отпада на штанду
„Хигијене”, када ће првих 100
доносилаца 20 флаша и 10
лименки добити мајицу са
знаком фестивала на поклон.
За 18.30 је планиран наступ
полазника школе „Гитарарт”.
Фестивал „Green Days” подржавају Нафтна индустрија
Србије и Град Панчево, а од
ове године пријатељ фестивала је и „Авив парк”.

Странe припремила

Драгана
Младеновић
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ПОКЛОН ЧИТАОЦИМА „ПАНЧЕВЦА”

УТИСЦИ СА ОВОГОДИШЊЕГ ПАФФ-а
Пет Моријарти је стрип-цртач и илустратор из Сијетла, који је овог септембра гостујући уметник у Панчеву.
Он је такође био учесник другог

ПАФФ-а, а изложба његових стрипова, која је отворена 2. септембра у
фоајеу Културног центра, привукла
је пажњу посетилаца фестивала.

У стрипу који поклања читаоцима „Панчевца” овај аутор бележи
утиске са управо завршеног фестивала.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Ми”
Дејвидa Николсa
Сад кадa им син одлази од
куће, Даглас Питерсен схвата потребу своје жене да
„поново открива себе”. Само, мислио је да ће се самооткривати заједно. И стога,
кад Кони изјави да ће и она
отићи, Даглас одлучује да
организује њихов последњи
породични годишњи одмор
као путовање из снова: летовање које ће их све троје поново зближити и којим ће
задобити синовљево поштовање. Путовање на којем ће
се Кони опет заљубити у њега… Хоће ли ово бити његово последње лето у улози
мужа или прекретница њиховог брака, а можда и читавог његовог живота?
Хотели су резервисани,
карте купљене, план пута
састављен и одштампан.
Може ли ишта поћи наопако?
Дејвид Николс и у овај
забаван роман уноси исти

онај интелигентни хумор
који краси његов невероватно популаран бестселер
„Један дан”. „Ми” је роман
о томе како одржати брак и
породицу, као и о томе шта
се дешава и шта научимо о
себи кад све прети да се
распадне.

Два најбржа читаоца који до среде, 16. септембра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питање: „Шта за вас значи ’поново открити
себе’?”, наградићемо по једним примерком књиге „Ми”
Дејвидa Николсa. Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

Диреров искорак
у графици
Мира Ковачевић,
сликарка
ИЗЛОЖБА: Препоручујем
изложбу графика чувеног ренесансног мајстора, под називом „Алберт Дирер и његови савременици”, која се може погледати у Конаку кнегиње Љубице до краја октобра.
Диреров значај и величина
почивају на томе што је он
први направио искорак и графику претворио у лични
уметнички израз, а није је доживљавао као пуку илустрацију, што је до његове појаве
био случај. Изложбе дела великих светских уметника, нажалост, у нашој земљи нису
честе, стога прилику да се погледају неке од најзначајнијих Дирерових графика никако не треба пропустити.
ФИЛМ: Да бисте препознали врхунски уметнички
филм, не морате бити експерт. Такве филмове карактерише то што изазивају
емоције, усхићују, фасцинирају, инспиришу... Баш
тако је на мене утицао
филм „Чудесна судбина
Амелије Пулен”. Комплетан и слојевит, препун метафора и скривених значе-

ња, ово је један непоновљив
филм. Краси га и невероватна музика, која ће остати
за сва времена. Иако је снимљен 2001. године, он је и
даље актуелан и увек га
препоручујем за гледање.
САЈТ: Ових дана моју пажњу
окупира један веома занимљив сајт. Реч је о сајту foltbolt.com који представља
бројне уметнике са свих страна света. Свима је заједничко
то да стварају уникатна дела
препуна боја, веселих облика
и упечатљиве енергије која
мами осмех и подиже расположење. Поред презентације,
сајт нуди и он-лајн продају
уметничких дела.

КОНКУРС ЗА ЛИКОВЊАКЕ

Радови 30 са 30
Културни центар Зрењанинa
и иницијатор пројекта мр
Милутин Мићић расписали
су ликовни конкурс „30 пута
30”, који ће бити отворен до
20. новембра. Аутори могу
конкурисати с највише два
рада који се уклапају у димензије 30 пута 30 центиметара. Овогодишња тема гласи: „Тесно... како ти је кад је
тесно... тесно”. Жири ће од-

лучити о три најбоља рада,
који ће бити награђени: могућношћу самосталног излагања у Народном музеју у
Зрењанину (прва), учешћем
у ликовној колонији „Цртеж” (друга) и пригодним
поклоном (трећа награда).
Радове треба послати на
адресу: Културни центар
Зрењанина, Народне омладине 1, 23000 Зрењанин.
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ДРУШТВО
УСПЕШНА ЛЕТЊА СЕЗОНА
ЗА КУД „ПАУНОВИЋ”

Награде, гостовања и
упис нових чланова
После веома успешних наступа у првој половини године КУД „Станко Пауновић” НИС–РНП одржао је
читав низ концерата током
јула и августа у нашој земљи
и у иностранству.
Први извођачки ансамбл
учествовао је од 2. до 6. јула у
програму 61. фолклорног фестивала у Виходни у Републици Словачкој. На том, најзначајнијем словачком фолклорном фестивалу изведено
је неколико програма у Штрби, Липтовском Микулашу и
Виходни, заједно са ансамблима из Словачке, Аргентине, Турске и Естоније. Позив
за учешће на том реномираном фестивалу „Пауновићу”
је упутила Национална асоцијација фолклорних ансамбала Словачке.
Тамбурашки оркестар „Пауновића”, предвођен Михајлом Јовићем, који је у првом
делу сезоне освојио значајно
признање чувара народне

музеју у Београду. Чланови
„Пауновића” нису запоставили ни наш град, па су тако
учествовали у програму манифестације „Жетелачки
дани” у Војловици, заједно с
домаћинима,
културноуметничким
друштвима
„Ђетван” и „Тамаши Арон”.
Круну наступа у летњем
периоду представљало је
учешће у програмима 16.
међународног фестивала
фолклора у Истанбулу, од
30. јула до 10. августа. На
том фестивалу су се представили ансамбли из 25 земаља, са свих континената, а
„Пауновићу” је додељена
специјална награда за најбољи костим. Остварени су
значајни контакти, а захваљујући успешном представљању наше традиције упућени су позиви за нова гостовања широм света.
И млађе категорије играча
имале су своје летње активности. Дечји ансамбл нижих

традиције у телевизијској
емисији РТС-а „Шљивик”,
гостовао је у неколико наврата у емисијама „Жикина шареница” и „Јутарњи програм”, у којима је промовисано ово вредно достигнуће.
Први извођачки ансамбл
је у два наврата извео пригодне програме приликом
дочека високих званичника
Европске уније и Босне и
Херцеговине у Београду, у
вили „Бокељка” и на Калемегдану. Том ансамблу је,
такође, припала част да затвори Међународни фестивал фолклора одраслих у
Србији, који је по осамнаести пут одржан у Вршцу.
Поред тога, КУД „Станко
Пауновић” НИС–РНП је током лета учествовао и у програму свечаног отварања
међународног конгреса који
је одржан у Етнографском

разреда боравио је на Дивчибарама, а дечји ансамбл виших разреда је учествовао у
програмима Међународног
дечјег фолклорног фестивала у нашој земљи, који је
одржан у Ужицу прошлог
месеца.
Према речима уметничког
директора ансамбла Дејана
Трифуновића, у току су припреме за почетак нове сезоне,
којој ће претходити представљање првог извођачког ансамбла у програмима Међународног фестивала фолклора у Бугарској, почетком септембра. Паралелно с тим одвија се упис нових чланова,
па је тако ово прави тренутак
за све љубитеље и поштоваоце традиционалне културе и
стваралаштва да постану део
овог активног и успешног
културно-уметничког друштва.
С. Ћ.

ПРВИ ПУТ У НОВОМ СЕЛУ

Рок фестивал на
банатски начин
Први „Банатски рок фестивал” одржан је 29. августа у
Новом Селу. Иако је то био
организациони првенац младог мештанина Слободана
Стаматова, и то без институционалне финансијске подршке, одзив бендова је био задовољавајући. Поред шест
најављених група из Панчева
и Београда, наступио је и један накнадно пријављени
бенд из Банатског Карловца.
То се, у преводу, претворило
у пет сати одличне маратонске рок свирке, већином ауторског андерграунд карактера, каква се одавно није чула
у Банатском Новом Селу.
На стејџ поред Дома културе најпре је изашао панчевачки акустични гитарски квартет
„Гитарта” из Панчева, који је
изводио познате домаће и
стране поп-рок хитове. У сличном акустичном призвуку ауторских песама представио се
београдски трио „Изнебух”.

Најаву жестоког гитарског
звука, који се углавном могао чути у остатку вечери,
представљао је ауторски алтернативни метал бенд
„Dyakon” из Панчева; атмосферу је домаћим и страним
рок хитовима подгрејало петоро њихових суграђана обједињених у „Период”, на
шта се надовезао енергични
састав „Counterfate”, млади
панчевачки новоалтернативни метал-бенд, који је извео
неколико песама са албума
првенца, чији се излазак
планира за почетак јесени.
Завесу на први „Банатски
рок фестивал” спустили су
прекаљени рокери: у наступу београдског „Уземљења”
било је много дисторзије и
модулације, док је искусна
тројка бенда „Посејдон” из
Банатског Карловца свирала
обраде ЕКВ-а, „Парног ваљка”, „ЈУ групе”...
М. Ј.

Четвртак, 10. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

„ПАНЧЕВАЦ” И САЛОН ЛЕПОТЕ „БОЈАНА 24” ВАС НАГРАЂУЈУ

КАКО ДО САВРШЕНИХ ОБРВА?
Јапанским
исцртавањем
до савршенства
Полутрајна,
али природна метода
Најсрећнијој
читатељки
вредан поклон
Све људске емоције, карактер
и намере манифестују се на
лицу кроз покрете усана, обрва
и капака. Сви желимо да се
представимо у најбољем светлу, па тежимо да ти емитери
емоција, а међу њима и обрве,
изгледају што лепше и савршеније. Природне обрве су врло
често неједнаке, неправилног
облика или пак спојене, те су
далеко од идеалних. Но, с појавом јапанског исцртавања обрва жене су се приближиле магичној граници савршенства.
Некада популарно тетовирање обрва кратко се одржало
на „трону”, будући да није дало очекиване резултате: жене
које су испробале овај болан
третман на крају углавном нису биле задовољне ни ефектима, а ни чињеницом да је боја
њихових обрва постепено постајала зеленкаста, налик оној
на обичним тетоважама. Тај
проблем донекле су могле да
реше једино ласерском интервенцијом. Нимало пријатна
ствар, зар не? Но, сада је, чини
се, стигло право решење, на
које су све даме дуго чекале.
За разлику од тетоваже, јапанска метода је семиперма-

нентно апликовање пигмената
микроиглицама која симулира природан изглед длачица
различитих дужина и дебљина. Длачице се уцртавају у кожу јако плитко посебним ножићем. Боја се уноси само у
површински слој коже – епидерм, а не у дерм, као што је то
случај код тетоваже. Ово је дуготрајна метода, али није трајна као тетовирање. Постепено
се скида и елиминише путем
природног процеса обнове ћелија. Колико ће ваше обрве
„потрајати”, зависи од типа ваше коже, али највероватније

ћете их успешно „носити” од
две до пет година, након чега
би требало урадити корекцију.
Ако желите да своје обрве
улепшате овом делотворном
методом, а да притом будете
сигурни да ће резултат бити
савршен, онда то свакако треба да урадите у салону „Бојана
24” у Змај Јовиној 5 (телефон:
063/313-546).
– Метода је посебно намењена онима који су погрешним чупањем обрва уништили њихов природан облик, густину и дебљину. Самим третманом се наглашава природна

лепота, а у исто време се исправљају ситне неправилности. Има преко 16 нијанси
прелепих и квалитетних пигмената који ће нагласити природне линије ваших обрва. Ми
у салону „Бојана 24” константно улажемо у едукацију и праћење нових техника у области
козметике. Тако је овог пута
наша Мирослава Гошић боравила у Босни како би учила од
најбољих. Њој је вештину јапанског исцртавања обрва
пренела Људмила Ваљевац,
један од најпознатијих и најпризнатијих едукатора у овој
области на Балкану – истакла
је власница салона Бојана
Ћорлука.
Уколико нисте задовољни
изгледом својих обрва, „Панчевац” и салон „Бојана 24”
пружају вам несвакидашњу
прилику да их, уз помоћ јапанске методе, промените
потпуно бесплатно. Једино
што је потребно, јесте да
СМС-ом на број 1201 пошаљете најдуховитији одговор
на питање: „Зашто људи имају
обрве?” Ауторка најзанимљивијег СМС-а, који ће одабрати
запослени у салону „Бојана
24”, биће позвана телефоном
како би заказала свој третман.
Одговоре пошаљите до среде,
16. септембра, у 12 сати.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
Бојана (размак) текст поруке
и пошаљите на 1201. Бруто
цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64
динара у мт:с мрежи. Срећно!
Д. Кoжан

ПОРОДИЦА АЛИМПИЋ НЕЗАДОВОЉНА РАДОМ СВЕШТЕНИКА

Непримерено понашање на сахрани?
Наши суграђани Јован и Мирјана Алимпић крајем јула изненада су изгубили сина, који
је имао 42 године. Сахрана је
обављена 29. јула на Старом
гробљу, а поред великог броја
људи (преко 800 њих је присуствовало сахрани), погреб је
обележило и неколико непријатних догађаја. Како тврде родитељи преминулог, свештеник Новица Тодоровић, који је
држао опело, понашао се непримерено и изрекао низ провокација на њихов рачун. Они
наводе да је отац Новица најпре негодовао што су људи дошли у толиком броју. Засметало му је и то што су улазили у
капелу и рекао им је да остану
напољу како би он могао да започне опело. Будући да они то
нису учинили, он је, према речима наших саговорника, рекао: „Престаните већ једном да
улазите, изађите напоље, сит
сам ја вас Панчеваца, свуда касните, па и на сахрану. Имам
ја још једну сахрану, а не само
вашу”. Затим је, како причају
Јован и Мирјана Алимпић, дошло до свађе, али је опело
ускоро почело. Ипак, ту провокацијама није био крај.
– После прочитаних пар реченица прекида опело да би
почео да прича како има огра-

ничено време за сахрану и како ми не поштујемо то време.
Додао је и опаску да би и он
преминуо двадесет година раније да је живео с таквим људима као што смо ми. Скренули смо му пажњу да настави
појање и он га је на брзину завршио. Испред капеле нашег
покојног сина није ни опевао,
а на самом гробу је завршио
опело у пар речи и отишао.
Пре тога је додао да не треба
ни да очекујемо дуже појање
јер још нисмо платили – прича Јован Алимпић.
Након овог догађаја наши
суграђани се питају да ли по-

менутом свештенику доликује
да носи мантију и да ли је достојан да пређе црквени праг.
Кажу да су десетак дана после
сахране случајно срели свештеника Новицу и да им је он
рекао како су целу причу измислили.
Поводом овог случаја отац
Новица Тодоровић за наш
лист је рекао:
– До неспоразума је дошло
одмах када су поменуте
странке дошле да закажу сахрану, јер сам изнео критику
на њихов рачун која се одно-

сила на плаћање сахране. Наиме, они су рекли да немају
новац за то и замолили да погреб плате касније, али су након сахране организовали
скуп у познатом ресторану.
Упитао сам их како је могуће
да за то имају новца, а немају
да плате цркви, што се њима
није свидело. Затим је настао
проблем на гробљу, јер нисам
могао да почнем опело на време с обзиром на то да су људи
каснили на сахрану. Тачно је
да сам изрекао и критику на
тај рачун јер се показало у више случајева да Панчевци касне на сахране, и не само то –
долазе на гробље у кратким
панталонама, сандалама, у белој одећи, што је непримерено. Непримерено је било и то
што је на гробље довезен мотоцикл, неки момци су турирали мотор и на то сам ставио
критику. Почео сам опело,
али су присутни непрестано
добацивали, што наводи на
закључак да оно њима није
било битно, већ су желели да
се обрачунају са мном. Опело
нисам прекидао и обавио сам
га као и на свакој другој сахрани.
И. П.

ПРОМОЦИЈА ПАНЧЕВА
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА УНИЈЕ МЛАДИХ

Донације
за Драгану Раданов
Чланови Уније младих града
Панчева поставили су у петак,
4. септембра, на перонима
ЈКП-а Аутотранспорт Панчево, кутију за прикупљање новца за лечење наше суграђанке
Драгане Раданов. Сви људи

добре воље могу приложити
своје донације до 5. октобра.
Према речима Немање Бојића, председника Уније, у плану су и друге хуманитарне акције за помоћ угроженим грађанима Панчева.
И. П.

Кајловиц најбољи
На недавно завршеном Седмом међународном фестивалу туристичког и еколошког
филма „Силафест”, одржаном
у Великом Градишту, прву награду је освојио наш суграђанин редитељ Владимир Кајловиц.
У конкуренцији 55 филмова из 23 земље он је, у продукцији Туристичке организације

Панчево, снимио по одлуци
жирија најбољи српски промотивни филм („Панчево је
кад се вратиш”). Та награда
добија још више на значају
ако се зна да је председавајући овогодишњег жирија био
Пољак Збигњев Жмуцки,
светски познати стваралац,
окићен „Оскаром”.
С. Д.
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ДРУШТВО
УСПЕШНА ЛЕТЊА СЕЗОНА
ЗА КУД „ПАУНОВИЋ”

Награде, гостовања и
упис нових чланова
После веома успешних наступа у првој половини године КУД „Станко Пауновић” НИС–РНП одржао је
читав низ концерата током
јула и августа у нашој земљи
и у иностранству.
Први извођачки ансамбл
учествовао је од 2. до 6. јула у
програму 61. фолклорног фестивала у Виходни у Републици Словачкој. На том, најзначајнијем словачком фолклорном фестивалу изведено
је неколико програма у Штрби, Липтовском Микулашу и
Виходни, заједно са ансамблима из Словачке, Аргентине, Турске и Естоније. Позив
за учешће на том реномираном фестивалу „Пауновићу”
је упутила Национална асоцијација фолклорних ансамбала Словачке.
Тамбурашки оркестар „Пауновића”, предвођен Михајлом Јовићем, који је у првом
делу сезоне освојио значајно
признање чувара народне

музеју у Београду. Чланови
„Пауновића” нису запоставили ни наш град, па су тако
учествовали у програму манифестације „Жетелачки
дани” у Војловици, заједно с
домаћинима,
културноуметничким
друштвима
„Ђетван” и „Тамаши Арон”.
Круну наступа у летњем
периоду представљало је
учешће у програмима 16.
међународног фестивала
фолклора у Истанбулу, од
30. јула до 10. августа. На
том фестивалу су се представили ансамбли из 25 земаља, са свих континената, а
„Пауновићу” је додељена
специјална награда за најбољи костим. Остварени су
значајни контакти, а захваљујући успешном представљању наше традиције упућени су позиви за нова гостовања широм света.
И млађе категорије играча
имале су своје летње активности. Дечји ансамбл нижих

традиције у телевизијској
емисији РТС-а „Шљивик”,
гостовао је у неколико наврата у емисијама „Жикина шареница” и „Јутарњи програм”, у којима је промовисано ово вредно достигнуће.
Први извођачки ансамбл
је у два наврата извео пригодне програме приликом
дочека високих званичника
Европске уније и Босне и
Херцеговине у Београду, у
вили „Бокељка” и на Калемегдану. Том ансамблу је,
такође, припала част да затвори Међународни фестивал фолклора одраслих у
Србији, који је по осамнаести пут одржан у Вршцу.
Поред тога, КУД „Станко
Пауновић” НИС–РНП је током лета учествовао и у програму свечаног отварања
међународног конгреса који
је одржан у Етнографском

разреда боравио је на Дивчибарама, а дечји ансамбл виших разреда је учествовао у
програмима Међународног
дечјег фолклорног фестивала у нашој земљи, који је
одржан у Ужицу прошлог
месеца.
Према речима уметничког
директора ансамбла Дејана
Трифуновића, у току су припреме за почетак нове сезоне,
којој ће претходити представљање првог извођачког ансамбла у програмима Међународног фестивала фолклора у Бугарској, почетком септембра. Паралелно с тим одвија се упис нових чланова,
па је тако ово прави тренутак
за све љубитеље и поштоваоце традиционалне културе и
стваралаштва да постану део
овог активног и успешног
културно-уметничког друштва.
С. Ћ.

ПРВИ ПУТ У НОВОМ СЕЛУ

Рок фестивал на
банатски начин
Први „Банатски рок фестивал” одржан је 29. августа у
Новом Селу. Иако је то био
организациони првенац младог мештанина Слободана
Стаматова, и то без институционалне финансијске подршке, одзив бендова је био задовољавајући. Поред шест
најављених група из Панчева
и Београда, наступио је и један накнадно пријављени
бенд из Банатског Карловца.
То се, у преводу, претворило
у пет сати одличне маратонске рок свирке, већином ауторског андерграунд карактера, каква се одавно није чула
у Банатском Новом Селу.
На стејџ поред Дома културе најпре је изашао панчевачки акустични гитарски квартет
„Гитарта” из Панчева, који је
изводио познате домаће и
стране поп-рок хитове. У сличном акустичном призвуку ауторских песама представио се
београдски трио „Изнебух”.

Најаву жестоког гитарског
звука, који се углавном могао чути у остатку вечери,
представљао је ауторски алтернативни метал бенд
„Dyakon” из Панчева; атмосферу је домаћим и страним
рок хитовима подгрејало петоро њихових суграђана обједињених у „Период”, на
шта се надовезао енергични
састав „Counterfate”, млади
панчевачки новоалтернативни метал-бенд, који је извео
неколико песама са албума
првенца, чији се излазак
планира за почетак јесени.
Завесу на први „Банатски
рок фестивал” спустили су
прекаљени рокери: у наступу београдског „Уземљења”
било је много дисторзије и
модулације, док је искусна
тројка бенда „Посејдон” из
Банатског Карловца свирала
обраде ЕКВ-а, „Парног ваљка”, „ЈУ групе”...
М. Ј.

Четвртак, 10. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

„ПАНЧЕВАЦ” И САЛОН ЛЕПОТЕ „БОЈАНА 24” ВАС НАГРАЂУЈУ

КАКО ДО САВРШЕНИХ ОБРВА?
Јапанским
исцртавањем
до савршенства
Полутрајна,
али природна метода
Најсрећнијој
читатељки
вредан поклон
Све људске емоције, карактер
и намере манифестују се на
лицу кроз покрете усана, обрва
и капака. Сви желимо да се
представимо у најбољем светлу, па тежимо да ти емитери
емоција, а међу њима и обрве,
изгледају што лепше и савршеније. Природне обрве су врло
често неједнаке, неправилног
облика или пак спојене, те су
далеко од идеалних. Но, с појавом јапанског исцртавања обрва жене су се приближиле магичној граници савршенства.
Некада популарно тетовирање обрва кратко се одржало
на „трону”, будући да није дало очекиване резултате: жене
које су испробале овај болан
третман на крају углавном нису биле задовољне ни ефектима, а ни чињеницом да је боја
њихових обрва постепено постајала зеленкаста, налик оној
на обичним тетоважама. Тај
проблем донекле су могле да
реше једино ласерском интервенцијом. Нимало пријатна
ствар, зар не? Но, сада је, чини
се, стигло право решење, на
које су све даме дуго чекале.
За разлику од тетоваже, јапанска метода је семиперма-

нентно апликовање пигмената
микроиглицама која симулира природан изглед длачица
различитих дужина и дебљина. Длачице се уцртавају у кожу јако плитко посебним ножићем. Боја се уноси само у
површински слој коже – епидерм, а не у дерм, као што је то
случај код тетоваже. Ово је дуготрајна метода, али није трајна као тетовирање. Постепено
се скида и елиминише путем
природног процеса обнове ћелија. Колико ће ваше обрве
„потрајати”, зависи од типа ваше коже, али највероватније

ћете их успешно „носити” од
две до пет година, након чега
би требало урадити корекцију.
Ако желите да своје обрве
улепшате овом делотворном
методом, а да притом будете
сигурни да ће резултат бити
савршен, онда то свакако треба да урадите у салону „Бојана
24” у Змај Јовиној 5 (телефон:
063/313-546).
– Метода је посебно намењена онима који су погрешним чупањем обрва уништили њихов природан облик, густину и дебљину. Самим третманом се наглашава природна

лепота, а у исто време се исправљају ситне неправилности. Има преко 16 нијанси
прелепих и квалитетних пигмената који ће нагласити природне линије ваших обрва. Ми
у салону „Бојана 24” константно улажемо у едукацију и праћење нових техника у области
козметике. Тако је овог пута
наша Мирослава Гошић боравила у Босни како би учила од
најбољих. Њој је вештину јапанског исцртавања обрва
пренела Људмила Ваљевац,
један од најпознатијих и најпризнатијих едукатора у овој
области на Балкану – истакла
је власница салона Бојана
Ћорлука.
Уколико нисте задовољни
изгледом својих обрва, „Панчевац” и салон „Бојана 24”
пружају вам несвакидашњу
прилику да их, уз помоћ јапанске методе, промените
потпуно бесплатно. Једино
што је потребно, јесте да
СМС-ом на број 1201 пошаљете најдуховитији одговор
на питање: „Зашто људи имају
обрве?” Ауторка најзанимљивијег СМС-а, који ће одабрати
запослени у салону „Бојана
24”, биће позвана телефоном
како би заказала свој третман.
Одговоре пошаљите до среде,
16. септембра, у 12 сати.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
Бојана (размак) текст поруке
и пошаљите на 1201. Бруто
цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64
динара у мт:с мрежи. Срећно!
Д. Кoжан

ПОРОДИЦА АЛИМПИЋ НЕЗАДОВОЉНА РАДОМ СВЕШТЕНИКА

Непримерено понашање на сахрани?
Наши суграђани Јован и Мирјана Алимпић крајем јула изненада су изгубили сина, који
је имао 42 године. Сахрана је
обављена 29. јула на Старом
гробљу, а поред великог броја
људи (преко 800 њих је присуствовало сахрани), погреб је
обележило и неколико непријатних догађаја. Како тврде родитељи преминулог, свештеник Новица Тодоровић, који је
држао опело, понашао се непримерено и изрекао низ провокација на њихов рачун. Они
наводе да је отац Новица најпре негодовао што су људи дошли у толиком броју. Засметало му је и то што су улазили у
капелу и рекао им је да остану
напољу како би он могао да започне опело. Будући да они то
нису учинили, он је, према речима наших саговорника, рекао: „Престаните већ једном да
улазите, изађите напоље, сит
сам ја вас Панчеваца, свуда касните, па и на сахрану. Имам
ја још једну сахрану, а не само
вашу”. Затим је, како причају
Јован и Мирјана Алимпић, дошло до свађе, али је опело
ускоро почело. Ипак, ту провокацијама није био крај.
– После прочитаних пар реченица прекида опело да би
почео да прича како има огра-

ничено време за сахрану и како ми не поштујемо то време.
Додао је и опаску да би и он
преминуо двадесет година раније да је живео с таквим људима као што смо ми. Скренули смо му пажњу да настави
појање и он га је на брзину завршио. Испред капеле нашег
покојног сина није ни опевао,
а на самом гробу је завршио
опело у пар речи и отишао.
Пре тога је додао да не треба
ни да очекујемо дуже појање
јер још нисмо платили – прича Јован Алимпић.
Након овог догађаја наши
суграђани се питају да ли по-

менутом свештенику доликује
да носи мантију и да ли је достојан да пређе црквени праг.
Кажу да су десетак дана после
сахране случајно срели свештеника Новицу и да им је он
рекао како су целу причу измислили.
Поводом овог случаја отац
Новица Тодоровић за наш
лист је рекао:
– До неспоразума је дошло
одмах када су поменуте
странке дошле да закажу сахрану, јер сам изнео критику
на њихов рачун која се одно-

сила на плаћање сахране. Наиме, они су рекли да немају
новац за то и замолили да погреб плате касније, али су након сахране организовали
скуп у познатом ресторану.
Упитао сам их како је могуће
да за то имају новца, а немају
да плате цркви, што се њима
није свидело. Затим је настао
проблем на гробљу, јер нисам
могао да почнем опело на време с обзиром на то да су људи
каснили на сахрану. Тачно је
да сам изрекао и критику на
тај рачун јер се показало у више случајева да Панчевци касне на сахране, и не само то –
долазе на гробље у кратким
панталонама, сандалама, у белој одећи, што је непримерено. Непримерено је било и то
што је на гробље довезен мотоцикл, неки момци су турирали мотор и на то сам ставио
критику. Почео сам опело,
али су присутни непрестано
добацивали, што наводи на
закључак да оно њима није
било битно, већ су желели да
се обрачунају са мном. Опело
нисам прекидао и обавио сам
га као и на свакој другој сахрани.
И. П.

ПРОМОЦИЈА ПАНЧЕВА
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА УНИЈЕ МЛАДИХ

Донације
за Драгану Раданов
Чланови Уније младих града
Панчева поставили су у петак,
4. септембра, на перонима
ЈКП-а Аутотранспорт Панчево, кутију за прикупљање новца за лечење наше суграђанке
Драгане Раданов. Сви људи

добре воље могу приложити
своје донације до 5. октобра.
Према речима Немање Бојића, председника Уније, у плану су и друге хуманитарне акције за помоћ угроженим грађанима Панчева.
И. П.

Кајловиц најбољи
На недавно завршеном Седмом међународном фестивалу туристичког и еколошког
филма „Силафест”, одржаном
у Великом Градишту, прву награду је освојио наш суграђанин редитељ Владимир Кајловиц.
У конкуренцији 55 филмова из 23 земље он је, у продукцији Туристичке организације

Панчево, снимио по одлуци
жирија најбољи српски промотивни филм („Панчево је
кад се вратиш”). Та награда
добија још више на значају
ако се зна да је председавајући овогодишњег жирија био
Пољак Збигњев Жмуцки,
светски познати стваралац,
окићен „Оскаром”.
С. Д.
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СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ВЕСЛАЊУ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

БРОНЗАНА МЕДАЉА ЗА МИЛОША

CАРА ТРЕЋА НА БАЛКАНУ

Највећи успех
у историји клуба
Сарадња с француским
тренером донела
резултат
Члан Веслачког клуба Тамиш
и репрезентативац Србије
Милош Станојевић освојио је
бронзану медаљу на Светском
првенству у веслању, које је
одржано у Француској. Популарни Станче је тако остварио
највећи успех у историји панчевачког веслања од оснивања клуба, 1922. године.
У сјајној трци у скифу за лаке веслаче Станојевић је био
феноменалан, остваривши
време од 6:55,88, што је било
довољно за бронзано одличје.
Члан ВК-а Тамиш, освајач
трију европских бронзаних
медаља у четверцу без кормилара за лаке веслаче (2009,
2011. и 2012. године), силовито је ушао у финалну трку.

Одмах на почетку је избио на
челно место, које је чувао све
до уласка у последњих 500
метара. Тада су почели да надиру Новозеланђанин Линг и
Словенац Хорват, који је био

бољи од Станојевића и у полуфиналу. Наш репрезентативац није успео да одбије напад
ове двојице веслача и пао је
треће место, које је успео да
сачува до краја.

– Као што сам рекао пре почетка шампионата, једини циљ
ми је био да остварим време од
око 6:55. Успео сам у томе и тај
резултат ми је донео огроман
успех. Овом приликом захваљујем свом тренеру из француског клуба АЦББ-а Седрику Тублану, с којим сам у протеклом
периоду одрадио одличан посао, а сребро на Светском купу у
Луцерну и бронза у Ожибелеу
су најбољи доказ за то. За још
бољи пласман и резултат у
Француској недостајало је мало
више времена, јер у техничком
смислу има још простора за напредак – рекао је Станојевић.
И генерални секретар Веслачког савеза Србије Небојша Јевремовић истакао је Тубланову заслугу за Станојевићев успех у Француској и захвалио ВК-у АЦББ из Париза,
јер је Седрик Тублан уложио
огроман труд и клупске ресурсе у припреме нашег репрезентативца.
А. Живковић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

КРИС-КРОС У ПРВОЈ СРПСКОЈ ЛИГИ
Замењен ранг са
БНС-ом
У КК-у Крис-крос из нашега
града било је занимљиво током лета. Поред тога што талентовани кошаркаши нису
ни имали прави одмор, јер су
вредно тренирали, догодила
се и до сада кључна ствар за
развој КК-а Крис-крос.
Иако прошле сезоне нису
успели да се пласирају у Прву
српску лигу, изабраници Вука
Станимировића ће ипак наступити у вишој лиги. Разлог
је договор са КК-ом БНС о
уступању ранга, а све према
пропису КСС-а. Новосељани
ће се после склапања таквог
уговора вратити у Другу српску лигу. То је лепа вест за поклонике игре међу обручевима у нашем граду. Крис-крос
је последњих деценија остао
упамћен као клуб који је, за
разлику од већине спортских
дружина, почео обрнутим редоследом. Прво је стекао
углед у раду с млађим категоријама, а затим се озбиљно
посветио сениорима. Зато је
сваки напредак за похвалу. Да
подсетимо, из Крис-кроса су
потекли и прве кошаркашке
кораке у њему научили: Немања Дангубић, Алекса Николић, Бојан Нешић, Јован Гру-

ТРОФЕЈИ ИЗ СУБОТИЦЕ
Први од четири турнира
Еврорегионалне лиге у џуду,
за такмичаре до 16 година,
одржан је прошлог викенда
у Суботици. Истовремено, на
северу Бачке је приређен и
турнир под називом „Дан
града Суботице”, на коме су
се надметали џудисти од 11
и 13 година.
У Еврорегионалној лиги
наши суграђани су постигли
изванредне резултате, па су
два најсјајнија одличја стигла у Панчево. Заслужили су
их Андреа Стојадинов и Анђела Ранђеловић. Други турнир ће бити одржан 12. септембра у Сегедину.
На турниру за млађе категорије наступило је 287 так-

мичара из 34 клуба из Мађарске, Хрватске, Румуније
и Србије. Чланови ЏК-а Динамо, предвођени тренерима Недом Остојић и Љубомиром Станишићем, освојили су 11 медаља, али и пехаре за најуспешнију екипу у
конкуренцији полетараца и
за најбољи клуб на такмичењу.
Највредније трофеје су заслужили: Марија Стојановски, Никола Мирковић, Милица Секуловић, Филип
Француз и Матија Зубовић.
Сребрним одличјима су се
окитили Тијана Стојанов,
Немања Јурица и Ђорђе Јакимовски, а бронзу је зарадила Андријана Кртенић.

ПЕТ МЕДАЉА ЗА ЏК ПАНЧЕВО
Одличне резултате у Суботици су остварили и џудисти
ЏК-а Панчево, које је предводио тренер Марко Атанасов.
Нина Албијанић је освојила најсјајније одличје, Александар Лупулов се окитио
сребром, а бронзане медаље
су заслужили Лазар Ваневјић, Стефан Илић, Александар Илкић, Никола Вујовић и
Стефан Мићовић, кошаркаши
који сада наступају за најпознатије српске тимове или с
великим успехом играју у
САД, на тамошњим реномираним колеџима.
Сада, у новонасталим околностима, треба оправдати стечени углед и достојно се такмичити у Првој српској лиги.
– Свакако да је ово за нас
прави спортски изазов, јер ћемо се надметати с веома добрим клубовима у високом
рангу. Тренирали смо напорно
протеклих месеци, а наш први
циљ у наредном првенству биће да задржимо стечени ста-

тус. Било је мало проблема с
повредама играча, а клуб је
напустио Стефан Илић, који
ће каријеру наставити на америчком колеџу „Норт плејт” из
Небраске. Уздамо се у наш
квалитет и напоран рад, јер он
увек донесе резултат – јасан је
Владимир Илић, први човек
КК-а Крис-крос.
Док смо причали са искусним кошаркашким радником,
сазнали смо да ће и у наредној
сезони тим с клупе предводити
Вук Станимировић, коме ће
ово бити трећа година како сарађује с Крис-кросом.
– Као и до сада, и овог пута
смо добро селектирали момке, који су млади и веома пер-

спективни. Неискуство нам је
основни проблем, али се надам да ћемо током такмичења
и то надоместити. Волим да
истакнем да ћемо и у Првој
српској лиги играти с нашом
децом. Одлазе нам најбољи,
јер сви желе још више да напредују и остваре озбиљну каријеру, али ми увек изнова
стварамо нове асове, па ћемо
се трудити да тако буде и у будућности – истакао је наш саговорник.
КК Крис-крос заслужује пажњу јавности, а учешће у Првој српској лиги може донети
нов квалитет. Корак по корак
до новог успеха...
С. Д.

НАШИ РУКОМЕТНИ ПРВОЛИГАШИ ЗАВРШАВАЈУ ПРИПРЕМЕ

СПРЕМНИ ЗА НОВИ ПОЧЕТАК
Припреме овдашњих рукометних клубова који ће се такмичити у високом рангу полако се приводе крају. Динамо,
ЖРК Панчево и Јабука с нестрпљењем ишчекују почетак
нове трке за бодове.
Рукометаши Динама ће
имати најмлађи тим у Супер Б

Софија је од 4. до 6. септембра била домаћин најбољим
џудистима на нашем полуострву, који су се надметали
на Балканском шампионату
за сениоре. У веома јакој
конкуренцији, као члан репрезентације Србије, такмичила се и Сара Славковић из
ЏК-а Динамо.
Иако је још увек кадеткиња, Сара је остварила изванредан успех освојивши бронзану медаљу у категорији до
78 кг.

лиги, али Иван Петковић, први тренер клуба из нашега
града, истиче да је екипа
спремна и да није било неколико повреда, рад у протеклим месецима прошао би за
чисту десетку. Циљ Панчеваца
је да нападну врх табеле и да
се пласирају у српску руко-

УСПЕХ КАДЕТА ДИНАМА
Кадети Динама су прошлог викенда учествовали на престижном међународном турниру „Трофеј смедеревске јесени”.
Млади Панчевци су оставили сјајан утисак, а резултат одличних игара јесте освојено прво место. Око 2.000 људи у Смедереву имало је шта да види. Наши суграђани су у финалном сусрету савладали најбољу кадетску селекцију Београда са 18:12
и тако освојили победнички пехар, који је играчима уручила
Светлана Китић, најбоља рукометашица света свих времена.
За најбољег играча на турниру проглашен је Данијел
Лацко, сјајни кадет Динама.

метну елиту, а по приказаном
у пријатељским дуелима (било их је седам), могло би се
рећи да су Бранко Радановић
и његови саиграчи на правом
путу.
Игор Шуловић је преузео
вођење ЖРК Панчева, а девојке ће се надметати у Супер
Б лиги. Овако висок ранг доноси задовољство поклоницима ове игре у нашем граду,
али то је и обавеза за реномирани спортски колектив из
Панчева. Екипа је добро вежбала у последње време, а
Панчевке су одиграле и пет
пријатељских утакмица до
сада. Мотив клуба је да се задржи тренутни статус, а све
преко тога био би прави ћар.
Светлана Ничевски, Маја Радојчин, Сања Павловић и
остале девојке до сада су увек
давале максимум, па нема

разлога да тако не буде и током новог такмичења, које
почиње 19. септембра.
Рукометаши Јабуке су пласманом у Прву лигу остварили историјски успех. Ипак,
изабраници Жикице Милосављевића имају план да и у
том рангу буду запажени.
Момци из места надомак
Панчева вредно су тренирали, одиграли су и осам пријатељских утакмица, па
спремно дочекују старт шампионата. Лакше повреде су
помало реметиле добар ритам тренинга, али и то је
прошло без озбиљних последица. Нема сумње да ћемо и
у наредној сезони гледати
добар рукомет, а треба се надати да ће момци у Јабуци у
сваком сусрету имати шта да
кажу.
С. Д.

ски, Немања Нишић и Лазар
Албијанић.

ИТФ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
У организацији ТК-а Динамо, у нашем граду је одржан
традиционалан, 18. ИТФ
турнир за тенисере и тенисерке до осамнаест година.
Од ове године то надметање
носи назив „Србија ИТФ
Панчево”, а на њему су учествовали јуниори из двадесет
једне земље из целог света.
Очекивано, најбољи тенис
је виђен у финалним мечевима. У женском синглу трофеј је освојила Ема Лазић из
Велике Британије, а у мушком је тријумфовао Македонац Бојан Јанкуловски.
Девојке су одиграле сјајно
и врло неизвесно финале, које је трајало чак три сата. Други фаворит, Британка српског порекла Ема Лазић, савладала је четвртог носиоца
Хану Мраз из Словеније. Иако је Словенка водила с 1:0 у
сетовима и имала три мечлопте, Лазићева је успела да
преокрене резултат и на крају
је победила са 4:6, 7:6 и 6:3.
После тенисерки на терен
су изашли финалисти у му-

шком синглу, а снаге су одмерили Италијан Самјуел
Рамацоти (пети носилац турнира) и Македонац Бојан
Јанкуловски. Први сет је, после двадесетак минута игре,
у тај-бреку добио Италијан,
потом је Јанкуловски узвратио са 6:4, а онда је, у одлучујућем сету, после 4:0 за
Македонца, Рамацоти предао меч.
У женском финалу дублова холандски пар Изолда де
Јонг и Нина Крујера тријумфовао је над „екипом” коју су
чиниле Мирјам Булгару из
Румуније и Ема Лазић из Велике Британије – са 6:4 и 6:1.
Код јуниора су победнички
пехар освојили Шпанац
Едвард Бартрин и Рус Александер Овчаров, који су са
6:1 и 6:4 победили Мајкла
Декрома из Румуније и Барта Стивенса из Велике Британије.
Пехаре и награде финалистима је уручио Дарко Јовичић, председник Спортског
савеза Панчева.

ПОПОВИЋ ОДБРАНИО ТИТУЛУ
На Првенству Србије за тениске ветеране, одржаном
прошлог викенда у Београду,
такмичари из Панчева су постигли запажене резултате.
До полуфиналних мечева
су стигли Златибор Ковјанић,
Мирко Бундало, Милош Пантић, Дејан Дубајић и Марко
Мркић, док је Драган Атанацков играо финале у категорији играча преко 55 година.
Освајањем петог турнира
у низу титулу првака државе
одбранио је Владимир По-

повић у конкуренцији играча преко 40 година.
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ИСПРЕД СВОГ ВРЕМЕНА

ИДЕЈА ЈЕДНОГ ГАНГСТЕРА

Најбољи аутомобил
„Ситроена”
Италијанско „срце”
Када поменемо старовременске аутомобиле марке „Ситроен”, већини ће прва асоцијација бити „ајкула” или „спачек”. Ипак, својим дизајном,
перформансама и луксузом
издваја се један модел – СМ.
Жестока конкуренција у
класи
Током лета 1961. године, шест
година након што се ДС појавио у производњи, „Ситроен”
је коначно направио први потез и почео да ради на возилу
са ознаком „Пројекат С”, који
је требало да буде спортска
верзија популарне „ајкуле”.
У годинама развоја много
прототипова је направљено и
уништено, јер нису задовољили постављене стандарде.
Француски произвођач је
1968. године купио „Масерати” и одлучено је да се у производњи спортског аутомобила
користи италијанска технологија. Комбиновањем „Ситроенове” суспензије и „Масератијевог” В6 мотора добијен је
„ситроен СМ”, који је 1970. године представљен на салону
аутомобила у Женеви. Већина
модела је имала волан с леве
стране, док је одређени број

примерака био намењен и за
британско и аустралијско тржиште. СМ је представљао
најбољи модел „Ситроена” и
на тржишту се „борио” са осталим произвођачима спортских
аутомобила, као што су „Јагуар”, „Лотус”, „Ферари” и други. Током тестирања новог модела, новинари у Женеви су
посебно хвалили контролу
над возилом, како током паркинга тако и при већим брзинама на ауто-путу. Купци су
били још више одушевљени
комбинацијом удобности и
стабилности, као и одличним
перформансама.

С дизајнерског становишта
СМ је изгледао као аутомобил
будућности, али главни дизајнер Роберт Опрон није крио да
је желео аутомобил који је сличан моделу ДС. Много детаља
на возилу такође показује да је
дизајнер био Американац – пре
свега реп који је био заштитни
знак америчких аутомобила из
тог периода. Аеродинамичност
возила је била готово савршена,
а ентеријер луксузан.
За Французе и Американце
Избор мотора је био мали. Прве две године СМ се производио са агрегатом од 2,7 литара
радне запремине, с шест цилиндара и снагом од 170 „коња”. Нешто већи – 3,0, такође
В6 са 180 коњских снага, био је
доступан од 1971. до 1975. године. У првој години производње СМ је био најбржи серијски аутомобил с предњом
вучом на свету, а „Ситроен” је
тврдио да има максималну брзину од 220 километара на сат,
мада су неки тестови показали
да је у ствари и бржи, односно

да је у стању да развије 235 километара на час. Поред француског, главно тржиште за СМ
је било америчко, где је ова
класа аутомобила била много
популарнија него у Европи.
Колико је овај модел одушевио Американце најбоље
говори податак да га је популарни магазин „Мотор тренд”
1972. прогласио за аутомобил
године, што је до тада било
незамисливо за возило које је
направљено у другој држави.
Иако је продаја кренула обећавајуће, брзо је стала, а током
две године на америчком тржишту (1972. и 1973) је продато
свега 2.400 примерака. Када је
фабрика банкротирала 1974,
„Пежо” је преузео власништво, а
у мају наредне године се решио
„Масератија” и одлучио да престане с производњом овог аутомобила. Током шест година, колико је и производња трајала,
направљено је скоро 13.000
ових возила, а поједини произвођачи аутомобила и даље су
користили компоненте са СМ-а.

Клајд Бероу, озлоглашени
криминалац који је са својом партнерком Бони ушао
у историју Америке, био је и
љубитељ и познавалац аутомобила. Бероу је једном
приликом послао писмо
Хенрију Форду, оснивачу
познате фабрике аутомобила, у којем га је замолио да
размотри развој и производњу осмоцилиндричних мо-

тора са В-распоредом. Неколико година касније компанија „Форд” је направила
поменути мотор, који се
уграђивао у њена возила све
до 1953. године.
Процењује се да се око три
милијарде литара бензина
потроши „упразно” у саобраћајним гужвама у Сједињеним Државама.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - -

ДОБРА РАЧУНИЦА ЗА „КСАРУ”

- - - - - - - - - - - - „АУТОРЕМОНТ ПИВАШЕВИЋ” – САВЕТУЈЕ - - - - - - - - - - - -

ЛАКШЕ ДО НАПЛАТЕ ШТЕТЕ
Саобраћајне незгоде се често
догађају и након њих је потребно остати прибран, како
бисте касније могли да надокнадите, односно наплатите
штету од осигуравајућег друштва. Уколико на лицу места
пропустите неке битне ствари,
можда уопште нећете моћи да
добијете одштету или ћете до
ње доћи на много тежи начин.
Кључна ствар је да обезбедите доказе о томе како је до
удеса дошло. То су пре свега
Полицијски записник о незгоди или Европски извештај.
Ако није било повређених, а
укупна штета по вашој процени није велика, довољно је да
попуните Европски извештај.
„Ауторемонт Пивашевић” саветује да, уколико сте у могућности, без обзира на вашу процену, ипак позовете саобраћајну полицију да изађе на
увиђај. Долазак надлежних
плаћа осигуравајућа кућа возача који је позвао полицију
без обзира на кривицу. Полицијски записник или Европски извештај је прва ставка и
документ који ће вам бити потребан приликом наплате
штете. Следећи корак је одлазак у фирму где је осигуран
аутомобил који је учествовао у
удесу.
У осигуравајућем друштву
подносите званичан захтев за
накнаду штете. Након тога
службеник осигуравајуће ку-

Страну припремио

Немања
Урошевић

ће треба да сними штету и
забележи шта је све оштећено, односно да вам да записник о оштећењу возила. Након тога прави се процена
висине одштете. Тада имате
могућност договора са осигуравајућом кућом који укључује две варијанте исплате
одштете. Једна је да новац
добијете пре поправке, а други је да вам штету плате након поправке – по рачуну из
сервиса. Ако сте се са осигуравајућом кућом договорили
да вам износ исплати пре поправке, тиме сте завршили
процедуру са том фирмом и
остаје вам да сами поправите
аутомобил, што није добра
солуција, јер током поправке
може доћи скривених оштећења, што у овом случају не
можете надокнадити преко
опције „допуна записника”,
поручују у „Ауторемонту Пивашевић”.

Ако одштету добијате након поправке, аутомобил у
договору са осигуравајућом
кућом одвозите у сервис. У
току поправке може да се
установи да треба да се уради
нешто што није планирано и
што ће променити цену санирања штете, а за сваку такву

промену у току поправке ваш
сервисер ће поднети захтев за
допуну записника осигуравајућој кући, и то пре поправке
тог дела. Када говоримо о записнику осигуравајуће куће,
треба водити рачуна о учешћу осигураника у плаћању
цене резервних делова и радова, јер куће спуштају висину надокнаде на основу амортизације делова.
Након завршетка поправке
сервис ће направити коначни
рачун, који треба да однесете
у осигуравајућу кућу. Од њих
ћете добити гарантно писмо с
којим ћете моћи одмах да подигнете аутомобил. Уколико
му је возило основно средство
за рад (такси, ауто-школа и
сл.), власник има право да добије одштету за зараду коју је
изгубио док је возило било на
поправци. Препустите целокупну процедуру, папирологију и поправке „Ауторемонту
Пивашевић”, који ће све послове завршити уместо вас.

ПОГОДНОСТИ СЕРВИСНИХ УГОВОРА
Власници возила групације
„Фијат” куповином сервисних уговора „Есеншал кер”
добијају могућност одржавања возила према потребама
њиховог модела.
Овим сервисних уговорима остварујете попуст на резервне делове, могућност
помоћи на путу, добијања
заменског возила, шлепање,

као и рефундирање ванредних трошкова у случају квара на возилу. Уговори су
предвиђени за нова возила,
као и за возила до осам година старости. Позовите
„Ауторемонт Пивашевић”
како бисте добили детаљније информације о погодностима и програму. Тел.
013/333-355.

Половни аутомобили марке
„ситроен ксара” су јефтини.
Ово француско возило
углавном има добру опрему,
а у комбинацији с малим
трошковима вожње и сервисирања, добра је куповина.
Комплетна гама „ситроена” редизајнирана је 2000.
године и нуди боље перформансе. Уколико сте захтевнији возач, препоручује се
куповина 1,6-бензинског
мотора, а саветујемо да избегнете обичне 1,9 дизеле.
Кабина је прилично добро урађена и са петора врата нуди доста комфора, док
је за оне којима треба више
простора у понуди и караван верзија.
Седишта су добра и с
многим подешавањима нуде угодну вожњу, што је и
својствено француским аутомобилима. ХДИ мотори
су бољи уколико желите да
препродате „ксару” кад за
то дође време.

Пре куповине „ксаре”
обратите пажњу на електрику. Основни проблеми
су лампице за ербег, а дешава се и да делови инструмент-табле нису исправни,
а понекад је тешко лоцирати и прекид струјног кола.
Када говоримо о моторима,
бензински су често имали
проблема с нестабилним
централним компјутером,
који могу проузроковати
мањак снаге, а овај проблем
се решава заменом софтвера мотора.
Обавезно проверите постојаност фарбе на лимарији, јер су слојеви прилично
танки и лако се оштећују,
поготову на паркинзима. Од
овог аутомобила не очекујте
узбудљиву вожњу, већ сигурну и углађену. Возачи који
очекују спортске перформансе треба да размисле о
неком другом моделу, док
ће просечној породици одговарати у потпуности.

Покровитељ стране

013/333-355
www.auto-remont.co.rs
ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
065/987-27-24
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ЗАНАТСТВО У ПАНЧЕВУ (1795–2015), ПРВИХ 220 ГОДИНА (7)

Пише: Зоран Ротар

ОПАНЧАРСКИ ПЕДОФИЛ У БУРЕТУ ’ЛАДНЕ ВОДЕ
Војни зидарски мајстор Фридрих Кверфелд први пут се
помиње у документима Српске црквене општине: „Приликом полагања камена темељца нове Успенске цркве,
29. јуна 1807. године, имао је
прота Андреја Арсенијевић
прикупљених 1.600 форинти.
Зидање цркве обавили су познати панчевачки зидарски
мајстор Михајло Гасалек и
зидарски палир Фридрих
Кверфелд. Дрводељске-столарске радове извео је панчевачки зидарски и тесарски
мајстор Антон Бахман. И
градња цркве је почела”.
У једном документу Магистрата из 1807. године забележено је: „Православна црквена
општина жали се Магистрату
да панчевачки грађани неће
бесплатно да својим колима
превозе грађевински материјал за градњу Успенске цркве”.
У то време, поред разних
других такса и новчаних намета, панчевачки грађани су били обавезни да сваке године
својим запрежним колима, с
коњима или воловима, одраде
бесплатно одређени број радних дана за опште јавне радове
у граду. То је био такозвани кулук. Уз помоћ кулука у Панчеву су подизани јавни грађевински објекти, калдрмисане су
улице и тргови, копани одводни (отворени) канали, регулисане обале Тамиша и други послови, по налогу Магистрата.
После три године зидање
цркве је било завршено и 15.
августа 1810. у новом храму је
служена прва света литургија.

Био је то зидарско-тесарски
подухват за свако дивљење и
поштовање!
Зидарски мајстор Фридрих
Кверфелд помиње се у списима Магистрата 1817. године:
„Војни зидарски палир (пословођа, предрадник – прим.
аут.) Фридрих Кверфелд 30.
марта замолио је Магистрат
да му додели зидарско мајсторско право”. Магистрат је
затражио мишљење од Еснафа. На основу добијеног мишљења Магистрат је одговорио Кверфелду да је „дужан
да претходно полаже мајсторски испит и није овлашћен да
обавља посао самосталног зидања у цивилству”.
У то време панчевачке занатлије (ковачи, пушкари, тесари, зидари, пекари, месари...)
који су примали редовну месечну плату у 12. немачко-банатској регименти нису смели
да за цивиле (грађанство) обављају и наплаћују послове.
Могли су, евентуално, да обављају посао у околним капетанијама (четама) у насељеним
местима, уколико у тим местима није било одговарајућих
занатлија. Панчевачки Еснаф
је о томе стриктно водио рачуна. Војни занатлија тек кад је
престао да обавља свој занат
као „војни занат” у Регименти,
могао је да полаже мајсторски
испит и да, ако га положи,
отвори самосталну занатску
радњу, обавља самостално свој
занат у цивилству, ангажује
шегрте и калфе и плаћа редовно годишњи порез.
Наравно, код сваког правила било је изузетака. Један од

њих је био и Фридрих Кверфелд, као изузетан зидарски
мајстор и одличан организатор посла. Добио је цивилно
мајсторско право, а и даље је,

ОДРЖАНА „НАЈСЛАЂА” ДОЛОВАЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА

Њено величанство штрудла
Почетак септембра „замирише” на децу која крећу у школу, на грожђе које зри у виноградима, на јесен...
Али почетак септембра већ
више од деценије у Долову
највише мирише на добру,
стару штрудлу…
Удружење жена „Доловке”
уприличилo је и ове године
сада већ надалеко познату манифестацију – „ Доловачку
штрудлијаду”. Омаж дугуљастом колачу ове године трајао
је од 2 до 5. септембра, мада
се може рећи да се, захваљујући Доловкама, промоција
штрудле одвија током читаве
године.

Панчевци су први имали
прилику да се осладе шпецијама од теста на свом Корзоу у
среду и четвртак, 2. и 3. септембра. Доловке су им донеле
штрудле с разним надевима и
уједно искористиле прилику
да их позову да им увеличају
суботње дружење. Поред кулинарских посластица, вредне
даме производе и ручне радове

у виду тканих и везених предмета, а управо њих су изложиле у својим просторијама у доловачком Дому културе у петак, 4. септембра. „Куварице,
мање збори да ти ручак не загори” и слични извезени натписи на платнима украсили су
зидове изложбеног простора.
Централна манифестација
одиграла се у суботу, 6. септембра, када су од раних јутарњих сати штандови на платоу испред доловачке Месне
заједнице почели су да се шарене, а убрзо и да маме својим
мирисом. Сладокусци су убрзо могли да се увере и у добар
укус изложеног, тако да је
дружење убрзо постало фешта

за већину чула. Своје вештине, пре свега у прављењу
штрудли и других слатких и
сланих ђаконија, поред домаћина, приказале су и жене из
околних панчевачких места,
као и из Ковина и Ковачице,
али удаљенијих крајева, попут
Кладурова и Будисаве.
Више од двадесет удружења
дошло је да увелича манифе-

стацију. Штрудле с маком,
орасима, рогачем, вишњама,
слане штрудле, па чак и штрудле с пасуљем биле су скоро
на сваком кораку. Поред тога,
на штандовима су се нашли и
вино, мед, шарене бомбоне,
лицидерска срца, ручни радови у виду уметничких слика и
разне друге ствари.
Испред Велике цркве била
је постављена централна бина
с које су окупљене увесељавали тамбураши и фолклораши.
За све то време предавани су
узорци за такмичарски део, а
стручни жири је био спреман
да оцени рад и труд вредних
дама. Ред теста, ред фила, па
тако и ред песме, игре и доброг залогаја, и дошло се до
проглашавања победника. У
великој сали, где су сабирани
узорци, избројано је више од
сто различитих штрудли, па
жири није имао нимало лак
задатак.
Најбољу гостинску штрудлу
на 16. „Штрудлијади” донела
је Дара Стаменковски из јабучког
Удружења
жена
„Илинден”, док је друго и треће место освојила Ержебет Бала из Будисаве. Најбољу штрудлу у конкуренцији више од
40 доловачких штрудли направила је Косара Вујчић, вицешампионка је била Соња
Радивојев, а треће место је
освојила Љубинка Станимировић. Најуређенији штанд је
имало Удружење за помоћ
ментално неразвијеним особама из Панчева, а затим следе жене из Омољице и Владимировца.
Након проглашења најбољих окупљени су се дружили
још неко време и сабирали утиске. Прилика за нова дружења
биће на околним манифестацијама којима ће се свакако
одазвати и „Доловке”.
Н. Р.

још неко време, обављао посао војног зидара.
Године 1821. Кверфелд је
добио грађанско право. Наредних пет година обављао је
зидарске послове у граду и
околини.
Године 1826. зидарски мајстори Антон Бахман и Матијас Гремингер подносе Маги-

страту протест „против зидара
Фридриха Кверфелда. Наиме,
он је као војни зидарски палир, приликом добијања грађанског мајсторског права,
дао свечану изјаву да неће
обављати веће грађевинске
радове, све док је војни намештеник, а то је прекршио и зида спратну зграду Нормалне
школе, поред католичке цркве”. Не знамо како је Магистрат решио овај зидарски
спор, али имамо податак да је
Кверфелд наставио да зида
поменуту школу, која је свечано примљена 15. августа 1828.
Тако је троразредна немачка
нормална (основна) школа
наставила рад септембра исте
године у новоподигнутој згради. Она стоји и данас!
Да би уштедео на трошковима за набавку цигле и црепа,
Кверфелд 1832. године отвара
сопствену циглану, на плацу
иза војног стрелишта. Наставићемо причу о овом мајстору...
А сад – занимљивости из
19. века.
Немачко-банатска регимента 15. марта 1856. доставља Магистрату ноту Генералног конзулата за Србију (Београд) у којој моли да се Ракили Јованов из Панчева ускрати виза за Србију јер је у Београду ступила у недозвољене
односе с једним чиновником.
Магистрат је Ракили одмах
укинуо визу.
Е, сад, можемо овај случај
посматрати на два начина и
донети два потпуно супротна
закључка: или је Аустријска
царевина била једна неозбиљна држава чији се конзул бавио чиновничком швалерацијом, или је пак била преозбиљна јер је стизала да се бави и моралом својих грађана
и... нарочито грађанки!

Градски физик (лекар) 29.
августа 1870. извештава Магистрат о стању опанчарског
мајстора Косте Mилутиновића, који се налази на посматрању и лечењу у панчевачкој болници због изузетне
сексуалне настраности и завођења омладине и предлаже да га пусте из болнице пошто се, након лечења хладном водом, понаша нормално и разборито.

Педофилија је очигледно
била присутна у Панчеву и у
19. веку. Е, сад, што се тиче
овог излечења хладном водом, немамо податке да ли су
несретног Косту потапали целог, само главу или само неке... органе?!
Ја се сећам из детињства да
је моја баба Лепа када је нека
кокошка почела да квоца јер
је жарко желела да излеже
пилиће, тј. да постане мајка,
дотичну стрпала у кастролу
пуну хладне бунарске воде и
сиротица је моментално одустала од жељеног материнства!
За Косту нисам баш сасвим
сигуран, али знам да је хладна
вода, и то одједном, онако, скоро нагло, веома непријатна!

ЕВРОПСКА НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ

И конкурс и позив:
бициклом до школе!
Панчево и ове године активно
учествује у обележавању
Европске недеље мобилности,
која ће трајати од 16. до 22.
септембра. Манифестација је
на међународном нивоу покренута пре четрнаест година,
с циљем смањења све интензивнијег загађења градова и
насељених места, изазваног
емисијом штетних гасова
услед повећања аутомобилског саобраћаја. Ову иницијативу у Србији подржава Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Републике Србије.
Овогодишња тема је „Изабери – промени – комбинуј”,
тј. промовисање бициклизма
и пешачења. У складу са заједничким договором, Секретаријат за заштиту животне средине, Туристичка организација Панчева и Канцеларија за
младе при Градској управи
Панчева указаће на штетне
последице прекомерног коришћења аутомобила и на неопходност јачања свести о потреби коришћења еколошки
оправданих видова превоза.
Првог дана ове манифестације, у среду, 16. септембра, у
холу Градске управе биће отворена седмодневна изложба
дечјих цртежа с темом „Бициклом до школе”. Аутори су ученици од првог до четвртог разреда основних школа које су на
крају претходне школске године победиле у акцији „Сакупи и
уштеди, видећеш да вреди”:
ОШ „Жарко Зрењанин” из Качарева, ОШ „Вук Стефановић
Караџић” из Старчева и ОШ

„Исидора Секулић” из Панчева. Секретаријат за заштиту
животне средине Градске управе ће ауторима свих изложених
цртежа поклонити своја издања намењена едукацији деце из
области заштите животне средине: часопис „Екопедију”,

нима. Ради заштите од учесталих крађа бицикала умногоме
би помогла бесплатна регистрација, путем сајта, а на
основу уношења претходно
регистрованог броја шасије и
имена власника овако регистрованог бицикла.

„Речник за очување наше планете” и „Екобуквицу”, а Туристичка организација Панчева
ће посебно наградити цртеж
који према мишљењу жирија
буде проглашен најбољим.
Европска недеља мобилности је и повод за афирмацију
идеје о електронској регистрацији бицикала у Панчеву
и околним насељеним местима, на чијој реализацији би се
радило након консултације с
другим компетентним орга-

С обзиром на континуитет у
обележавању Европске недеље
мобилности, као и многобројне досадашње акције и пројекте којим је наш град потврдио своју друштвену одговорност ради очувања животне
средине и афирмације алтернативних видова превоза и
мобилности, идеја је да Панчево следеће године озваничи
своју кандидатуру за „Европски град мобилности”.
Г. В.
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ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ форд фокус,
1.8 ТДЦИ, 2003, регистрован до августа. Одличан.
065/850-24-42. (СМС)
АУТО-КОД кључеви, замена кућишта, израда
кључева. Светог Саве 14.
065/282-88-28. (203560)

ЈУГО корал ин 1,1, 2007.
атестиран плин, металик
црвен.
064/142-55-93.
(204502)
ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени мењачи,
алу
фелне.
064/856-60-65. (204502)

МОТОР спринт принц
250, 1.700 км, 950 евра,
купљен нов, регистрован
до априла 2016. 063/73452-25. (204195)

ХЈУНДАИ 120, 2012, у гаранцији, фабричко стање,
купљен нов у Србији,
5.950.
065/809-11-83.
(204510)

ПРОДАЈЕМ рено 4, регистрован, у солидном стању.
064/178-70-81.
(204450)

ГОЛФ 2, 1.3 ЦЛ, 1986. годиште, очуван, 950 евра.
Тел. 258-00-67. (204522)

ПОВОЉНО хјунади атос
2000. годиште, у одличном стању, први власник.
064/184-87-50. (204488)

НА ПРОДАЈУ форд фокус
караван, 1.6 ТДЦИ, 2007.
годиште, 210.000 км, сервисна,
4.000
евра.
064/211-09-16. (204556)

ПРОДАЈЕМ БМВ 316 компакт, 1995. годиште, гаражиран, власник, тек регистрован, могућа замена за
мањи ауто, бмв у перфектном стању, цена 2.500 евра.
063/800-01-96. (204529)

marketing@pancevac-online.rs

ШКОДА фелиција 1998.
годиште, бензинац, црвена боја, солидан, регистрован, повољно. Тел.
064/172-86-12. (204959)
ФИЈАТ стило, караван,
1.9 ЈТД, 2004. годиште,
регистрован до 4. септембра 2016, мали потрошач.
062/171-39-70, 064/58045-18. (204962)

ПРОДАЈЕМ заставу пикап поли, 2000. годиште,
регистрован, 700 евра.
064/230-52-21. (204531)

ПРОДАЈЕМ форд фокус
2002. годиште, ТДЦИ, тек
регистрован. 060/488-3815. (204931)

АЛФА 156, бензин, плин,
2000. годиште, власник.
065/403-58-43. (204579)

КАДЕТ суза 1.3, 1989, петора врата, регистрован
годину дана, атест плин.
064/130-36-02. (204884)

ЛАДА 112, 1.5 ГЛИ, 16, 5
В, 2004. годиште, уграђен
плин.
064/530-52-94.
(204953)
КОРСА 1.0, 2003. годште,
троја врата, 91.000 км, на
име. 064/130-36-02. (204884)

ПУНТО 1.2, 2001, троја
врата, све од опреме, алу
фелне. 064/130-36-02.
(204884)
ЗАСТАВА 101, 1996, истекла регистрација, плин,
повољно. 064/130-36-02.
(204884)
ПЕЖО 206, 1.4, 2004,
опел астра, 1.8, 2001, може замена. 064/134-0630. (204887)
ПУНТО 1.2, 2010, мерцедес Ц 200, 2009, може замена.
064/134-06-30.
(204887)
СИТРОЕН берлинго, 1.9
Д, очуван, гаражиран, децембар 2004, видети у
„Славијаауту”. 063/315314. (204915)
ФОЛКСВАГЕН
поло,
1999, 1.4, 2/3, регистрован до јуна 2016, 1.500
евра.
063/386-378.
(204770)
ФОРД у екстра стању, без
иједног улагања, спортски,
регистрован.
064/154-25-82. (204775)
ЗАСТАВА скала 55, 2004.
годиште, атестиран плин,
власница,
850
евра.
062/121-01-48, 013/371574. (204611)
ПОЛИРАМ фарове, фабричко стање, ком. 500
динара.
063/240-591.
(204654)
НА ПРОДАЈУ дачија логан у одличном стању.
066/888-70-32. (204657)
СУЗУКИ свифт 1.3, ГТИ,
регистрован, 450 евра.
063/160-37-93, 062/82175-85. (204669)
ВОЛВО В 40, 2001,
204.000, ал. кожа, луксузна опрема. 062/305-424.
(204686)
ОПЕЛ астра Ф, исузу мотор 1.7, хитно. 063/72055-66. (204679)
РЕНО клио 1.2, 2004. годиште, власница, 3 В, 5 Б,
мет.
062/788-777.
(204850)
КОМБИ ивеко даили 2.3,
2007. годиште, одличан,
замена за ауто. 064/30040-01. (204854)
ЛАДА 110, 2000. годиште,
регистрован до 2016, светлоплав. 061/721-11-92.
(204859)
РЕНО клио 12, 5 В, 2001,
металик, клима, на име,
корса 12, 3 В, 2002, клима, сива, металик, на
име.
063/815-69-39,
013/632-008. (204976)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУПЉУЈЕМ све врсте
возила до 4.000, плаћам
најбоље. 065/809-11-83.
(204510)
КУПУЈЕМ возила до 3.000
евра, исплата одмах.
064/300-40-01. (04854)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила и катализатора, продаја половних делова. 064/552-3119, 063/203-00-44.

ОТКУП свих врста возила
и катализатора, продаја
половних делова, долазим лично. 066/409-991,
063/782-82-69. (203143)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 - 500
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (204531)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ трактор раковица 65, није пуно радио, повољно, проверите.
013/675-236. (204524)
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МАШИНЕ

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

МОТОКУЛТИВАТОР
ИМТ 506 и 24, багремова
стуба, 2,7 м. 064/386-4752. (204513)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност клања. Тел.
069/331-85-11. (СМС)

ЛЕВАТОР лифам 8 м,
плуг двобраздни ИМТ
756, циклон. 063/746-7780. (204543)
ПРОДАЈЕМ приколицу
змај 7 тона, кипер. Тел.
063/354-352. (204689)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4 кw,
ремонтована, 100 евра.
064/387-85-15. (СМС)
ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст, могућност
замене за кукуруз и сено.
064/356-03-93.

НА ПРОДАЈУ музилица,
елеватор и трака за истовар кукуруза. 632-421.
(204649)

ГАРАЖЕ

ПЕДИГРИРАНИ алпино
јарац стар 18 месеци, три
мартовске козе с папирима и 11 музних првојаркиња.
063/720-55-66.
(204508)
ПРОДАЈЕМ полован намештај: троседи, двоседи,
угаоне гарнитуре, столови, столице, комоде, кревети.
065/592-78-75.
(204511)

ИЗДАЈЕМ гаражу 52 м2,
10 х 5 х 3 м. 064/022-9660. (204892)
ПРОДАЈЕМ тучане радијаторе. 064/040-82-72.
(203417)
БАГРЕМОВА, церова дрва на продају. 060/60332-32. (204202)
БЕТОНСКИ блокови 30,
35, 45, 50, 65 динара. „Луна
плус”
Црепаја.
069/275-73-94. (204165)

АПАРАТИ

ПИЦА пећ на продају.
062/404-144. (104180)

ПРОДАЈЕМ казан за ракију од 120 л. 064/255-8550. (204563)

НЕКОРИШЋЕНИ алуминијумски радијатори за
двособан стан. 064/48940-36. (204756)
ПРОДАЈЕМ кауч и две
фотеље, угаону, тросед,
повољно. 063/120-74-05.
(204759)

ПРОДАЈЕМ прасиће разних ураста, могућност
клања. Борачка 1, Војловица. 342-819. (204711)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4,5 кв,
с постољем, дечји школски радни сто. 063/83761-15. (204715)
ПРОДАЈЕМ маркирану
одећу и обућу за девојчице од 1 до 10 година, колица за бебу чико.
063/892-08-35. (204045)
ПРОДАЈЕМ прасиће, две
приколице, плугове, задња гума с фелном за руса
38 х 13,6, опел омега.
323-123. (204455)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, угаону гарнитуру,
регале, мост + ормане,
орман трокрилни, орман
двокрилни, гарнитуре,
мојца фотеље, витрине,
комоде, сто + четири столице, сто + шест столица,
спаваћу собу комплет,
комплет кухињу, комбиновани фрижидер, фрижидер, замрзивач, дечја
колица, телевизоре, двоседе, ел. шпорет, ТА пећи, машину за веш, суђе,
тепихе, разно. 063/10778-66. (ф)

БИБЕР цреп продајем.
Тел. 352-569. (204763)

ТВ ПОЛОВНИ, из увоза,
37, 54, 72, 82. 348-975,
066/348-975.

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ пијанино чајка, 1.000 евра. 069/36969-93. (204583)

ПВЦ врата 210 х 140,
12.000 динара. Тел. 633256. (204754)

ЕЛИТЕ 8100 SFF,intel I3,
3.06 gh2 core 250 GB hard
disk 4 GB DDR 3 меморија.
063/701-87-89.
(204656)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од
веш-машина. Тел. 25205-10,
063/703-76-07.
(204730)
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БОЈЛЕР, 50 л, прохромски.
064/354-69-76.
(204478)

ШЉИВА и крушка за ракију,
довозим.
Тел.
063/898-53-08. (СМС)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтовне ТА пећи свих
кw, достава, монтирање
гратис, као нове, повољно,
гаранција.
Тел.
061/284-11-86. (204486)

ПРОДАЈЕМ комушаљку у
одличном стању, повољно. 064/946-58-60. (СМС)

ПРОДАЈЕМ виолински
контрабас. 064/623-2771. (204597)

КУХИЊСКИ сто и столице, ростфрај за мању судоперу, компјутерски сто
(два комада), сточић за
гарнитуру, огледало (ново), ел. косилица, каљеве
пећи, тел/факс панасоник, женски бицикл, власник.
064/142-30-95.
(204515)

ПРОДАЈЕМ месарске витрине 6 м и агрегат расхладни. Тел. 064/668-8738. (204718)

ПРОДАЈЕМ гаражна клизна врата 6 м х 2,40 м.
069/213-97-37. (204650)
ПРОДАЈЕМ две сјарене
козе.
063/311-281.
(204651)

СТУБОВЕ за амбар половне, летву, гредице, даску
продајем
повољно.
062/113-20-28. (204542)
КОЗЈЕ млеко, качкаваљ у
маслиновом уљу и димљени, Дивчибара, Испорука суботом. 064/07374-24. (204547)
ПРОДАЈЕМ прасиће од
15 до 25 кг. 064/662-5444. (204552)
КИРБИ, нов, бицикли,
сто, столице, шерпа ростфрај комплет, смедеревац.
064/955-51-85.
(204553)
ИСПРАВНУ ТА пећ, 3,5
кв, цер Чачак, 100 евра.
064/338-49-01. (204573)
ПРОДАЈЕМ две фотеље
на развлачење, трпезаријске клупе и сто. 062/769070, 367-087. (204576)
ПРОДАЈЕМ дрвене прозоре, балконска врата,
хармоника врата, крила
прозора. 064/169-72-17.
(204528)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, кухиња 10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97. (204881)

ПРАСАД месната на продају, цена 200 динара, могуће клање. 060/444-5501. (204867)

ПРОДАЈЕМ мужјака немачког овчара са папирима, чипованог, старог годину дана, дрвену кацу од
300 литара, метални рем
за свиње, повољно. Могућност компензације.
Тел.
064/266-84-91.
(204898)

ПРОДАЈЕМ тучане радијаторе, дечји креветић,
круњач-прекрупач оџаци.
064/040-82-72. (204674)
ПРОДАЈЕМ очуван тросед и двосед. 064/195-2670. (204680)
ПРОДАЈЕМ ремонтована
ТА пећи од 2 до 6 кв, достава, монтирање, гаранција. 064/366-57-87, 335930. (204956)

ПРОДАЈЕМ гробно место
на старом гробљу са спомеником.
377-321,
063/234-857. (204869)

ПРОДАЈЕМ француски
лежај, угаону гарнитуру,
гоблене вилерове и пони
бицикл, повољно. Тел.
251-32-83, 064/471-3399. (204518)
БРИКЕТ, преостали, висококалоричан огрев од
храста, с превозом, за сва
ложишта. Тел. 061/29691-67. (и)

ПРОДАЈЕМ круњач, крека пећ и електромотор.
Тел.
060/320-45-88.
(204940)

ПРОДАЈЕМ виолину 4/4,
стару 70 година и смедеревац мали. 377-321,
063/234-857. (204869)
ПРОДАЈЕМ
кобилу
ждребну, 200 / бала детелине, 100 / бала сламе,
нова коњска опрема – један комплет, шпедитер
од 2 тоне. Тел. 063/81098-69. (204722)
НА ПРОДАЈУ свињске полутке.
013/632-145,
060/500-30-91. (204723)
ТОПЛОТНЕ геотермалне
пумпе (70–300 м2), најекономичнији вид грејања,
гаранција, одржавање.
062/118-26-81. (204719)
КОРИШЋЕНИ очувани
дрвени прозори, балконска врата са шалонима.
062/121-01-48, 013/371574. (204611)

ПРОДАЈЕМ дечји кревет.
063/430-409. (204961)

ПРОДАЈЕМ зимске гуме
за БМВ. 066/412-677.
(204871)

АЛУ и ПВЦ столарија, нова и половна, комарници,
ролетне,
окапнице.
063/801-84-76, 065/80184-76. (204901)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

АЛУМИНИЈУМСКА ограда и геленендери, ново,
више модела и боја.
063/801-84-76, 065/80184-76. (204901)
ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи, веш-машине, шпорети, ТВ из Немачке, гаранција.
062/824-23-21.
(204911)
ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру на развлачење,
жичано језгро. 063/87588-83. (204920)

КУХИЊСКИ сто на развлачење са шест столица
и ТВ сточић повољно.
064/238-08-22, 343-956.
(204798)
ШИВАЋУ машину ибердек маузер специјал у добром стању, 250 евра.
063/801-27-15. (204814)

ОГЛАСИ

КУПОПРОДАЈА ремонтованих ТА пећи, достава,
монтирање, гаранција.
Повољно. 061/137-98-10.
(204973)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (204716)

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ бакар, гвожђе,
замрзиваче, акумулатуре.
Долазим
на
адресу.
061/206-26-24. (204877)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, бижутерију, старе фигуре,
играчке, остало. 335-974,
063/705-18-18. (104956)

ПРОДАЈЕМ креку, чаробну, кварцну пећ, телевизор, половну гардеробу.
061/611-86-02. (204871)
ШПОРЕТ, равна плоча,
веш-машина, замрзивач,
фрижидер, нов шорет алфа 9, регал, лежајеви, трпезаријски сто са столицама. Тел. 063/861-82-66.
(204792)

КУПУЈЕМ гвожђе, белу
технику, ел. отпад, долазим на адресу. 061/32204-94. (204877)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
КРУШКА, грожђе, јабука
за ракију продајем. Тел.
063/898-53-08. (204825)
ПРОДАЈЕМ нови том 17
књига, тврди повез, Иво
Андрић.
063/470-817.
(204558)
ВРЕОЦИ сушени, угаљ,
преостали, 6 тона, 13.000
динара тона. 064/354-6994. (204840)
ПРОДАЈА ПВЦ улазних
врата и прозора за купатило, врло повољно.
060/434-57-93, 061/34565-67. (204842)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач с фиокама, с
гаранцијом, купујем неисправне. 013/366-006,
063/248-734. (804856)

НА ПРОДАЈУ крека весо,
ТА пећ 2,5 кв, краљица
пећ, две витрине, кауч,
шиваћа машна, стари
очувани
шифоњер.
013/361-146, 062/873-6298. (204799)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум, долазим на позив.
064/484-13-76. (204877)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (204919)

НА ПРОДАЈУ две стелне
краве.
013/354-719,
060/524-14-30. (204922)
ПРАСИЋИ на продају,
повољно, вршим услужно
печење на дрва, ражањ.
064/997-79-09. (204923)
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ПРОДАЈЕМ комплет дечју собу. Тел. 064/247-7796, 013/372-348. (204861)
ПРАСИЋЕ и свиње продајем, услужно клање, Новосељански пут, Мића.
064/303-28-68. (204971)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе славине, старе веш-машине,
фрижидере, акумулаторе, замрзиваче, старе каблове и остали метални
отпад.
060/521-93-40.
(204469)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазим одмах, најбоље плаћам. Тел. 061/284-11-86.
(204486)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, исплата,
долазак
одмах.
063/182-08-95. 335-974.
(204956)
КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена лио јастуци,
фортирне
постељине.
061/137-98-10. (204973)
КУПУЈЕМ
неисправне
веш-машине, замрзиваче,
шпорете, бојлере, радијаторе,
пећи,
гвожђе.
061/630-83-79, 064/15844-02. (204610)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу, салаш,
викендица, у Дебељачи,
са земљом, 31 ар.
063/762-11-78. (201664)
ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарацу, 60 м2, с помоћним објектима и плацем
8 ари. 064/040-82-72.
(203617)
ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси. Тел. 063/472-433,
063/440-447. (203811)
ПРОДАЈЕМ кућу с плацем, Ул. Петра Кочића 23,
Панчево. 064/181-82-50,
063/881-79-92. (203648)
КУЋА, нова Миса, 240 м2,
2,3 ара, близу „Петар Пана”, вртић, продајем.
063/826-97-09. (203914)
ПРОДАЈЕМ викендицу и
воћњак, 6,5 ари у првом
српском пољу. Звати после
18 сати. 064/939-20-79,
013/251-78-42. (203923)

МЕЊАМ нову, сређену
кућу, 120 м2, плац 16 ари,
у Дебељачи, за стан у
Панчеву.
665-041.
(103930)
ПРОДАЈЕМ кућу или мењам за стан, Светозара
Марковића 214. Тел.
013/647-265. (204051)
КУЋА 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, власник,
замена.
063/307-674.
(204252)

КУЋА у Војловици, нова,
180 м2, повољно. Тел.
063/784-71-34, 063/77175-96. (204317)
КАЧАРЕВО, кућа, спратна, недовршена, усељива,
200 м2, 5 ари плаца.
063/218-860.(204362)
ПРОДАЈЕМ плац на старом црепајачком путу од
33 ара и Јабучком од 7,5
ари. 063/122-07-49. (р)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПОВОЉНО
продајем
плац 4 ара, 1.000 евра/ар,
на Стрелишту. 063/18527-90. (204463)
МРАМОРАК, кућа, продајем, 15 ари, воћњак, извор
лековите
воде.
064/311-41-94. (204492)
ПАНЧЕВО, Козарачка,
нова кућа 138 м2 бруто
површине, прелепо двориште, комплет ограђено,
власник, 1/1, све екстра,
одлична
локација.
063/637-673. (204500)
КУЋА, Панчево, самостална, угао Карађорђеве
и П. Чарнојевића, плац
2,7 ари, реновирање или
градња нове, власник.
064/142-30-95. (204515)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14
ари,
Војловица.
063/778-48-35. (204609)
ХИТНО и повољно продајем ланац земље код црепајског канала. Тел.
062/964-10-05. (204613)
ПРОДАЈЕМ три ланца земље код црепајског канала, може договор. Тел.
066/807-08-83. (204613)
НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву, близу центра.
063/706-50-05. (204616)
ПРИЗЕМНА усељива кућа на продају у Глогоњу.
061/154-57-32. (204020)
ПРОДАЈЕМ кућу у Горњем граду. Тел. 069/737479. (204625)
ПРОДАЈЕМ ланац земље
на путу Качарево – Ново
Село,
близу
села.
064/193-19-01. (204636)

ОГЛАСИ

ГОРЊА црква, кућа за рушење, леп плац, 5 ари,
50.000. „Кров”, 060/68310-64, рег. бр. 398. (и)
БАВАНИШТЕ, лепа кућа,
153 м2, 13 ари, 17.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. бр. 398. (р)
ПРОДАЈЕМ кућу, Преспанска улица с плацем
од 8 ари. 064/040-82-72.
(204674)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа,
14 ари грађевинског плаца, урађена конверзија.
064/665-89-64, 064/54908-78. (204758)

КУЋА, 100 м2, четири собе, 3 ара, укњижено, може и за градњу, Тесла.
064/387-84-70. (204527)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, до пута, 33 ширина, 55.000. 061/321-9228. (204642)

ПЕРДИВНА нова кућа,
Јабучки пут 35, изолација, канализација, укњижена, продајем/мењам. 345534,
064/246-05-71.
(204688)

ХИТНО продајем дворишни део куће са грејањем
и баштом. 062/885-43-20.
(204652)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу, Миса, са двориштем,
цена
по
договору.
064/019-80-46. (204601)

ПРОДАЈЕМ плац од 5 ари
са викендицом 32 м2, у
Пелистерској улици 20-и,
с водом, телефоном и
разведеном струјом, Панчево.
064/926-78-49.
(204656)

ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарском насипу, два
спрата, 30.000 евра. Тел.
061/207-31-55. (204533)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици.
063/311-281.
(203654)

ПРОДАЈЕМ кућу на површини 24 ара, Војловица,
Јаношикова 141. 061/19447-10. (204745)

ПРОДАЈЕМ кућу, Синђелићева 19-ц, 180 м2,
72.000
евра.
Тел.
063/779-90-89. (204584)

ДОЊИ град, повољно кућа, 4 ара, колски улаз,
усељива, 25.000. 061/32192-28. (204642)

НОВА Миса, кућа, већи
плац.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (204696)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву, центар, 84 м2.
062/886-56-09. (204744)

ПРОДАЈЕМ фарму за
товне пилиће, с викендицом и воћњаком, викенд
насеље Долово. 063/76049-87. (204571)

ПРОДАЈЕМ нову кућу 9 х
12, завршни радови, нова
Миса,
власништво.
064/221-36-12. (204519)

КУЋА, Старчево, већи
плац, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (204696)

СТАРЧЕВО, продајем започету кућу 5,71 ар, угао
Лењинове и Караџића,
9.500 евра. 063/194-3808. (204736)

КОД Турске главе, за реконструкцију,
45.000;
строги центар на 7 ари,
договор. Миса
нова,
75.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (204747)

КАЧАРЕВО, кућа 150 м2,
на 3,5 ари, спрат, 26.500,
може замена за стан у
Панчеву. 064/271-74-67.
(204591)
КУЋА, Баваништански
пут, 83 м2, помоћни објекат 54 м2, 18.000 евра.
065/561-01-50. (204598)

ДЕО куће на почетку
Стрелишта, укњижено,
може замена. 064/95219-80. (204537)

ДВОРИШНА кућа, 96 м2,
шири
центар,
плац,
28.000 евра. 064/511-6096. (204702)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, плац 4 ара, власник.
065/258-87-77. (204663)

БАЊА Врујци, кућа сређена, асфалт, укњижена,
продајем, може замена.
064/955-51-85. (204553)

ПРОДАЈЕМ ланац земље,
на граници црепајачког и
јабучког атара. 060/35103-56. (204725)

ГОРЊИ град, трособна
кућа, 78 м2, 2 ара, 30.000,
договор. „Кров”, 060/68310-64, рег. бр. 398. (и)

ПРОДАЈЕМ кућу на пет
ари, може замена за стан.
063/777-27-08, 013/355575. (204732)
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ПРОДАЈЕМ 78 ари укњиженог обрадивог земљишта, у грађевинској зони,
на Јабучком путу код
Штиркаре. Звати од 17 до
19 сати. 063/806-05-27.
(204768)

ПРОДАЈЕМ или мењам
кућу у Долову са разрађеном радионицом за бетонску галантерију, за
стан у Панчеву. 066/334085,
013/258-37-86.
(204790)

ПРОДЈЕМ
кућу
код
Спортског центра, повољно,
одмах
усељиву.
063/289-968, 062/320929. (204780)

НА ПРОДАЈУ плац у Банатском Брестовцу с постојећом старом и започетом новом кућом.
Плин, струја, вода, телефон и сви потребни папири. Цена по договору.
069/196-49-77, 060/70051-89. (204789)

ПРОДАЈЕМ 9 ари баште с
викендицом + 9 ари воћњак. Старо српско поље.
063/865-80-06. (204782)
ПРОДАЈЕМ њиву два ланца, Јабучки пут ка Скробари,
10.000
евра.
064/901-45-89. (204788)
КУЋА, строги центар, 5,5
ари плац, 200 м2, 160.000.
Тел. 310-251. (204791)

ПРОДАЈЕМ кућу, Максима Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (204800)
ПРОДАЈЕМ кућу 14 ари
плаца, Самош, улагања
потребна. 013/251-96-03,
064/226-67-31. (204814)
ВИКЕНДИЦА недовршена, Новосељански пут, 19
ари, струја, вода, ограђено,
може
договор.
062/118-48-46, 345-825.
(204829)

КУЋА 280 м2, 80.000;
плац 5 ари, 10.000. Пунто
1999, 1.7 Д, 1.000 евра.
064/423-69-09. (204797)

ЖАРКА Зрењанина, 70 м2,
монтажна,
сређена,
30.000. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(204828)

ДОЊИ град, кућа сређена, са два стана, ЕГ, плац
7 ари. 064/066-78-43.
(204801)

ВОЈЛОВИЦА, старија кућа 120 м2, 14 ари плац,
28.000. 064/206-55-74,
362-027. (204844)
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ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли, и воћњак пут „Млекаре”, пословна зона.
064/586-89-13. (204880)

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

ПОЛА куће, Старчево,
укњижено, може кредит,
Моше
Пијаде
17.
063/889-82-11. (204885)

КУЋА у Качареву, 11 ари
плаца, повољно, замена
за ауто. 064/300-40-01.
(204854)

ПЛАЦ 10 ари, Новосељански пут, близу асфалта, парцелизација, укњижена, у катастру урађена,
доступна струја, ограђен,
повољно. 066/385-289,
063/385-289. (204858)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ЦЕНТАР, кућа 350 м2, 1/1
власник, локали, укњижена.
060/151-20-46.
(204932)
2

КУЋА, засебна, 30 м + 30
м2, помоћ. објекат, власник.
064/248-90-6.
(204936)

ТОПОЛА 88 м2, одлична,
7 ари плаца, 30.000. „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (204888)

ХИТНО, Мраморак, добра, 191 м2, 16 ари,
16.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(204937)
2

ОГЛАСИ

КНИЋАНИНОВА 33, кућа до улице, 120 м2, 5 ари,
45.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(204917)
КУЋА с плацем 14 ари,
Војловица, Јаношикова
129. 367-118. (204921)
ПРОДАЈЕМ део куће,
Улица цара Душана, посебан улаз, гаража, башта. Тел. 064/248-86-86.
(204924)
КАРАЂОРЂЕВА, укњижена, самостална 130 м2, 4,5
ари, 75.000, без посредника.
064/376-80-83.
(204975)
МИСА, ПР+ПК, двориште, 33.000, Стрелиште,
58, 6,15, 22.000. „Милка
М”,
063/744-28-66.
(204973)
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СТАН, Стрелиште, код
школе, 37 м2, II спрат, ЦГ.
063/890-97-53. (203109)
СТАН, Тесла, 45 + 3 тераса, једноипособан, II/4,
TA, реновиран, укњижен,
продајем. 064/617-53-66,
АГ „Економик”, нет, систем, за купце без провизије. (201979)
ПРОДАЈЕМ стан, 80 м2, у
Стевана Шупљикца 127,
контакт 064/614-08-08.
(204013)
ПРОДАЈЕМ
двособан
стан, 52 м2, Тесла, IV
спрат, 26.000, договор
или мењам за локал у ширем центру, уз доплату
власнику стана. 061/13211-18.

КУЋА, Јабучки пут, 8,5,
60.000, приземна шири
центар, две јединице,
50.000.
„Милка
М”,
063/744-28-66. (204973)

ПРОДАЈЕМ
укњижен
стан у центру града, преко пута цркве с два торња,
44 м2, цена 32.000 евра.
Тел. 064/129-73-46, без
посредника. (304123)
ПРОДАЈЕМ
трособан
стан, 80 м2, три терасе,
ЦГ, без улагања, власник,
повољно. 060/861-83-06.
(204234)

ДЕБЕЉАЧА, новија трособна, паркети, грејање,
120 м2, 22.000. „Мустанг”,
062/226-901. (204937)

ЦРЕПАЈА, 120 м , новија
градња, 17,5 ари, 21.000.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (204888)

КРАЉЕВИЋА Марка, самостална, 55 м2, 4 ара,
25.000, договор. „Мустанг”,
062/226-901.
(204937)

НА ПРОДАЈУ викендица,
струја ТР, 17 ари, ограђено, све под воћем. Жељко,
064/139-83-92. (204891)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ плац 15,5
ари, на Баваништанском
путу.
060/028-14-80.
(204940)

КУЋА, 62 м2, струја, вода,
на 44 ара, њива иза 28 м2,
све у комаду. 064/139-8392, Жељко. (204891)

КУПУЈЕМ кућу у Војловици, већу од 120 м2, више од 6 ари. 065/445-0932. (204509)

ПОТРАЖЊА

ОДЛИЧАН двособан, 50
м2, Котеж 1, први спрат,
ЦГ, власник, повољно.
064/323-91-93. (204234)
ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2
+ 17 м2 пословног простора,
центар,
36.000.
064/186-50-87. (204341)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан у Кикиндској, Котеж
2, приземље, 66 м2.
062/311-955. (204483)
КОТЕЖ 2, 57 м2, двоипособан, ПР, ЦГ, власник,
укњижен, 30.000 евра или
мењам за мањи у Београду. Тел. 063/326-925.
(204484)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж 1,
за мањи једнособан, власник.
063/765-83-10.
(204491)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
22 м2, на Котежу 2, први
спрат, лифт. 063/224-528.
(204501)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком хотелу намештену или полунамештену, први спрат. 013/352758,
063/327-423.
(204503)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
стан, Котеж 2, 92 м2, четворособан. 063/856-7402. (204520)

ПЛАЦ, стара Миса, може
замена за аутомобил.
060/011-96-66. (204960)
ВОЈЛОВИЦА, одлична
кућа, договор, Миса, повољни плацеви. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(204963)

ПРОДАЈЕМ плац 20 ари,
са станом 65 м2, близу
центра. 064/550-82-40.
(204909)
ТЕСЛА, кућа 100 м2, 4,5
ари,
55.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (204914)

ГРАЂЕВИНСКИ
плац,
1/1, власник, Скадарска,
прекрупач-круњач.
060/442-62-34. (204938)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
22 ара, 70 м2, договор.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(204914)

ПЛАЦ 11 ари, Девојачки
бунар, вода на плацу.
063/858-47-55. (204866)

САМОШ, кућа 80 м2, 16
ари, 9.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(204917)
КОВАЧИЦА, нова кућа,
220 м2, 4 ара, 55.000. „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (204917)
ТЕСЛА, кућа, 87 + 87, 4,3
ара, за реновирање,
50.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(204917)
ЦРЕПАЈА, 118 м2, 16 ари,
може замена за стан,
45.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(204917)
СТРЕЛИШТЕ, 200 м2, 5
ари, новија, 75.000. „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (204917)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан, дворишни, шири центар, све
ново, хитно, 16.300 евра.
065/551-17-22. (СМС)
ЦЕНТАР, двоипособан,
60 м2, сређен, тих, две терасе,
повољно.
Тел.
066/409-989. (201743)
ХИТНО продајем двособан нов стан у центру
Панчева. 063/263-025.
(203015)
ТЕСЛА, трособан са ЦГ.
063/770-45-55, 331-079.
(203354)
ТЕСЛА, двособан, 4/IV,
ЦГ, без лифта, сређен,
33.000. 066/954-33-05.
(203608)
ТРОСОБАН, 68 м2, Моше
Пијаде, две терасе, подрум,
32.000
евра.
064/128-91-70, 063/19434-94. (203692)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, II
спрат, ЦГ, интерфон,
комфоран, сређен, одмах
усељив, 100 м од „Авив
парка”, „беовоза”, Народне баште, базена, власник, 30.000 евра. Тел.
063/800-64-65. (204525)

ТРОИПОСОБАН, 81 + 6
м2, Котеж 2, гипсарски
радови, подна керамика,
продајем/мењам. 345534,
064/246-05-71.
(204688)
ЦЕНТАР, 24 м2, једнособан, 18.000, двособан,
29.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (р)
МИСА, једнособан, 30 м2,
16.500, етажа 39.000.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (р)
ДВОИПОСОБАН, Тесла,
одмах усељив, двоипособан, Котеж 2, 40.000, усељив. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (204688)

СТАН 84 м2, Котеж 2, VI
спрат, продајем/мењам
за мањи. 065/398-98-99.
(204027)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, ЦГ,
једноипособан,
пети
спрат, 27.000. 060/44955-71. (204580)

МИСА,
Бококоторска,
двособан, нов, легализован. Тел. 062/310-822.
(204709)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, једнособан, I спрат,
ЦГ,
власник.
Тел.
064/800-36-53. (204632)

СОДАРА, 60 м2, двоипособан, ТА, II, 35.000. „Медиа”, 315-703, 064/22399-20.
КОТЕЖ 1, једноипособан,
35 м2, III, 19.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(204696)
МИСА, трособан, у згради, II, сређен, 36.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750, рег. бр. 188. (204696)
ТИП СТАНКО једнособан, I, тераса, сређен,
22.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188. (204696)
ТЕСЛА, једноипособан,
40 м2, VI, ЦГ, 23.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750, рег. бр. 188. (204696)

КОТЕЖ 2, двособан, 57
м2, тераса, сређен, IV,
32.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188. (204696)

НОВА Миса, 40 м2,
15.500, 55 м2, 21.000, хитно. 063/377-835. (203880)

ХИТНО стан на продају,
договор. 064/130-27-34.
(204697)

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

ТРОСОБАН стан, Котеж
2, продајем/мењам за мањи стан/кућу. 063/77115-68. (204590)

СТАН, једнособан, у згради иза Стоматолошког
факултета, код „Црне
мачке”. 064/550-95-13.
(204572)

ТЕСЛА, трособан, 81 м2,
II, 45.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (204696)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 26 м2, Содара, цена
17.500
евра.
Тел.
066/908-60-49. (204628)

СОДАРА, двособан, 57 м2,
нижа спратност, сређен.
„UnaDalli”, 064/255-8750, рег. бр. 188. (204696)

СОДАРА, хитно, комфоран двособан стан 64 м2,
II спрат, ЦГ, могућ договор.
064/565-11-36.
(204555)

ЦЕНТАР, трособан, 100
м2, I спрат, 75.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(204696)

СТРЕЛИШТЕ, 38 м2, једнособан, 18.000, двособан, 30.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.

ЦЕНТАР, двособан стан,
други спрат, 50 м2, ексклузивно сређен, 35.000.
063/388-331. (204588)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двориште, гаража, башта,
укњижен. 064/938-41-99.
(204540)

ЦЕНТАР, трособан, 73 м2,
III, нов, са гаражом,
43.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188. (204696)

КОТЕЖ 2, дуплекс, 86 м2,
ЦГ,
сређен,
гаража,
45.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188. (204696)

ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 30 м2. Тел.
064/440-33-80, 062/82770-36. (204687)
ПРОДАЈЕМ
двособан
стан на Стрелишту, без
посредника. 251-41-52,
069/514-15-22. (204728)
КОТЕЖ 1, мањи двособан, одмах усељив, III,
ЦГ, договор. 060/300-6117. (204742)
ПРОДАЈЕМ
двособан
стан у центру, 55 м2, II
спрат, сређен, ЕГ, контакт
тел.
064/528-32-10.
(204743)
АКО купујете, продајете
или желите да укњижите
своју некретнину, дођите
у агенцију „Лајф”, 317634,
061/662-91-48.
(207747)

ПОВОЉНО и хитно! Содара, 57 м2, ЦГ, IV, лифт,
први власник. 064/13038-29. (204642)
СОДАРА, 54 м2, ЦГ, VI, с
кухињом
уграђеном,
31.000. 063/836-23-83.
(204642)
ПОВОЉНО продајем једнособан дворишни стан у
Горњем граду, власник,
договор. 064/665-86-51,
062/825-26-09. (204667)
СТРОГИ центар, сређен
двособан, 52 м2, III,
40.000. „Кров”, 060/68310-64, рег. 398.
РОБНА кућа, двоипособан, 63 м2, пети, 43.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398.
КОТЕЖ 2, једнособан, 37
м2, III, 24.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.

ТЕСЛА, двособан, 30.000;
двоипособан 38.000; гарсоњера 17.500. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(207747)
СОДАРА, одличан трособан, договор; двособан,
VI, 27.500; војне двоипособан, I, 42.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(207747)
ПЕПЕЉАРЕ, леп двоипособан, 27.000; код Стоматолошког једнособан сређен, 18.000. „Лајф”, 317634,
061/662-91-48.
(207747)

КОТЕЖ 2, лукс станови;
једноипособан, 49 м2, VI,
31.000, двособан, 52 м2, I,
36.000. „Кров”, 060/68310-64.

ЦЕНТАР, салонски, 114
м2, 67.000 и 86 м2, 43.500,
Моше Пијаде, леп двособан, I, 34.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(207747)

МАКСИМА Горког, четворособан стан, 115 м2,
ВП,
70.000.
„Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.

КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, приземље, одмах усељив, укњижен. 063/16643-48. (204753)
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СОДАРА, двособан, 54 м2,
I, ЦГ, сређен, 33.000, договор. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (204828)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића, двособан стан са даљинским грејањем, лифтом и прелепим погледом
на Тамиш. 063/786-98-86.
(204757)

ШИРИ центар, 57 м2, двособан, II, TA, комплет
сређен, с новом кухињом
и плакарима, 45.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (204828)

м2, у
биввла372-

ЦЕНТАР, 55 м2, двособан,
III, ЦГ, 43.000. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(204828)

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ стан, 54
Ослобођења, изнад
шег „Симпа”, први
сник, реновиран.
284. (204762)

2

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, центар Стрелишта, сређен, укњижен,
високо приземље, власник.
063/263-052.
(204766)
2

ПРОДАЈЕМ стан од 60 м ,
близу школе, обданишта,
Стрелиште,
укњижен,
хитно. Тел. 064/992-6207. (и)

ТЕСЛА, 55 м , двособан,
II, ЦГ, 34.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (204828)
ЦЕНТАР, гарсоњера, поред Музеја, 23 м2, III, ТА,
подрум, 19.000. 064/20655-74, 362-027. (204844)
НОВА Миса, трособан, I,
72 м2, ЦГ, усељив, 36.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (204847)

ГАРСОЊЕРА, 23 м2, строги центар, приземље, ЦГ,
12.000. Тел. 310-251.
(204791)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
I, 52 м2, ЦГ; 31.500. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (204847)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
II, 53 м2, ЦГ, усељив,
30.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(204847)
СОДАРА, једнособан, III,
40 м2, ТА, 22.500. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (204847)
КОТЕЖ 1, двособан, Браће Јовановића, III, ЦГ,
31.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(204847)
СОДАРА, трособан, I, 67
м2, ЕГ, усељив, 41.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (204847)
ТЕСЛА, двособан, III, 54
м2, терасе, 27.500. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (204847)
ВОЈНЕ зграде, двоипособан, 61, 32.000, улично,
35, 12.000. „Јанковић”,
348-025. (204844)
КОТЕЖ 1, двособан, 59,
31.000; Котеж 2, двособан, 59, 30.000. „Јанковић”, 348-025. (204844)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 55, договор; 7. јула,
39, 18.000. „Јанковић”,
348-025. (204844)

КОТЕЖ 2, дуплекс 84 м2,
ЦГ, лифт, укњижен,
35.000, договор. 064/20655-74, 362-027. (204844)

СТРЕЛИШТЕ, 52, двособан, 23.000, Котеж 1, 35,
једнособан, 15.500. „Милка М”, 063/744-28-66.
(204977)
СТРЛЕИШТЕ, трособан,
VII, 33.000, Тесла, двособан, I, 32.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (204977)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 52
м2, IV спрат, 16.000.
062/160-94-76. (204979)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, ВП, ЦГ + тераса, подрум.
064/066-78-43.
(204801)

МАРГИТА, почетак, старија кућа, 9 ари, 230 м2,
65.000. 064/206-55-74,
362-027. (204844)

ДВОРИШНИ, до улице,
једнособан, само 12.000,
Самачки, II, 17, 13.500.
„Милка М”, 063/744-2866. (204977)

КОТЕЖ 2, стан од 72 м2, I
спрат, на продају, ЦГ,
клима, ПВЦ столарија,
застакљена тераса, реновирано купатило, лакиран паркет, нова кухиња.
063/693-298, 063/693944. (ф)

ПРОДАЈЕМ укњижен једнособан стан на Содари,
ЦГ, звати после 12 сати.
064/524-23-74. (204777)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан или кућу с вашим
плодужитком, остајете у
стану. Обезбедите себи
сигурну старост, ваше рачуне
плаћамо
ми.
061/324-40-85. (204806)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ стан у строгом центру, 62 м2.
065/418-08-10, 064/92753-03. (204933)
КОТЕЖ 1, 42 м2, три собе,
реновиран, Радова зграда, 29.000. 063/808-95-53.
(204972)

СТАН, 69,22 м2, Стрелиште, отплата на рате, власништво, хитно. 065/25112-62,
064/424-70-61.
(204813)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, 58 м2, са гаражом.
Тел.
060/861-83-17.
(204974)

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

БЛИЗУ центра екстра
сређен, двособан, комфоран, ТА, II, договор.
064/376-80-83. (204975)

ТЕСЛА, двосотран, 52 м2,
ВП, ТА, 25.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (204828)

ТЕСЛА, сређен, 41 м2, ТA,
I + подрум, 26.000, договор.
064/376-80-83.
(204975)

ШИРИ центар, новоградња, једнособан, 32 м2, ВП,
ЕГ, 22.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (204828)

ХИТНО, Стрелиште, двособан, 52, 23.000, празан,
ЦГ, тераса, сунчан. „Милка М”, 063/744-28-66.
(204977)

КОТЕЖ 2, једнособан, 42
м2, III, ЦГ, усељив,
26.000, договор. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(204828)

КОТЕЖ 1, двособан, 54,
30.000, Стрелиште, двособан, 71, 35.000. „Милка
М”,
063/744-28-66.
(204977)

ДВОСОБАН стан, Савска
улица, VII спрат, 55 м2,
29.000. 064/121-23-66.
(204946)
ПРОДАЈЕМ
двособан
стан, 57 м2, Стрелиште,
намештен, укњижен, јефтино.
064/064-69-72.
(204949)
2

ДВОИПОСОБАН, 68 м ,
центар, II спрат, ЦГ, ПВЦ
столарија, две терасе,
клима.
013/319-014.
(204957)
2

СОДАРА, 40 м , 22.500,
Првомајска, сређен, двоипособан, I, 31.000.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (204963)
ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, TA, тераса, 25.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(204937)
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ВЕЛИКИ избор дворишних станова од 9.000 до
17.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(204937)

БЕОГРАД, Крњача, код
„Метроа”, једноипособан,
37 м2, I, ЕГ, нов, 34.000.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (204917)

СОДАРА, двособан, добар, 57 м2, IV, лифт, ЦГ,
31.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(204937)

ЦЕНТАР, двособан, 57 м2,
X, ЦГ, 40.000. „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (204917)

СТАН, Карађорђева 2-е,
64 м2, IV спрат, ЦГ, лифт,
укњижен.
Власник.
061/152-51-77. (204968)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
две терасе, 36.500. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (204917)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, 38 м2, I
спрат, грејање на гас,
клима, стан је нов, неусељен. Тел. 065/205-10-52.
(204465)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, Котеж 1, први
спрат, централно грејање.
061/697-68-68. (204453)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
четворособан стан, Котеж
2, трећи спрат. 063/85674-02. (204445)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан
код
Зелене
пијаце.
063/719-42-71. (204890)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
1. Тел. 064/206-51-57.
(204377)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, 47 м2, Котеж 2.
063/844-39-44. (204909)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру у Самачком
површине 17 м2. 069/27163-99. (204487)

ПРОДАЈЕМ двособан и
трособан на Тесли, повољно.
064/550-82-40.
(204909)
СТРЕЛИШТЕ, 40 м2, двособан, 25.000, 80 м2, трособан, леп, хитно, 35.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(204914)
КОТЕЖ 1, 60 м2, двособан, I, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (204914)
ЦЕНТАР; Ослобођења, 50
м2, улични део, 25.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(204914)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 18
м2, 14.500, 45 м2, двособан,
25.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (204914)
ЦЕНТАР, трособан, 90 м2,
43.000, 64 м2, двоипособан,
42.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (204914)
ТЕСЛА, двособан, 45 м2,
25.000, 68 м2, трособан,
37.000. „Гоца”, 063/89977-00. (204914)
КОТЕЖ 2, 50 м2, двособан, 25.000, 80 м2, трособан,
50.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (204914)
ТЕСЛА, двособан, ВПР,
51 + 6, гаража, 32.000.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (204917)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II, леп, ЦГ, 34.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (204937)

СТРЕЛИШТЕ,
центар,
трособан, 80 м2, VII, ЦГ,
35.000, договор. 064/20655-74, 362-027. (204258)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, ТА, 24.000. „Мустанг”, 331-341, 062/226901. (204937)

КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, 20.000.
064/206-55-74, 362-027.
(204258)

СТРЕЛИШТЕ, као нов,
двоипособан, I, ЦГ, 57 м2,
35.000.
„Мустанг”,
062/226-901. (204937)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
ЦГ, III, 36.000. „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (204917)

ИЗДАЈЕМ стан са централним грејањем, Старчево.
065/311-41-66.
(204489)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ
једнособан
стан до I спрата, Содара,
Тесла, без посредника.
Тел.
063/784-70-06.
(204537)
КУПУЈЕМ једноипособан
стан до 40 м2, у згради,
ниже спратности, насеље
Тесла, Стрелиште и Миса.
062/505-231, звати после
17 сати. (204566)

ИЗДАЈЕМ већи једнособан комфоран стан на дуже, клима, кабловска, засебан улаз и струја, услужна гаража. Стара Миса,
Козарачка
31.
Тел.
013/377-948, 064/518-6442. (204496)
ДВОСОБАН стан за издавање.
064/145-47-48,
061/175-00-15. (204499)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру Панчева. 063/74564-26. (204498)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком хотелу, намештену или полунамештену, први спрат. 013/352758,
063/327-423.
(204503)

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, 46 м2, Содара, III
спрат, ЦГ, полунамештен.
064/851-66-82.
(204514)

ИЗДАЈЕМ спратну кућу,
могу и студенти, повољно. Тел. 069/182-22-02.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен стан, Котеж
1, повољно. Тел. 063/75401-01. (20457)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, празан, Копаоничка
23, нова Миса. 063/655353. (СМС)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, одмах усељива, центар, паркинг, интернет,
повољно.
065/691-88-23. (204524)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру у Самачком.
063/154-22-74. (203903)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
празан стан на Содари.
063/322-006.

ШИРИ центар, једноипособан, намештен, дворишни, окречен, кабловска,
ТА пећ. 064/313-89-72.
(203111)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен комфоран стан у
згради у центру Стрелишта, кабловска, интернет.
063/878-40-52. (204517)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двоипособан стан на
Стрелишту. Тел. 062/85176-97. (204441)

НАМЕШТЕНЕ дворишне
станове + гарсоњера +
празан стан, зграда. Стрелиште, 362-406, 064/21883-45. (204586)

НАМЕШТЕН једнособан
стан за издавање у згради.
064/059-11-58. (204592)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
једноипособан стан, Котеж 2, ЦГ, на дуже, мали
трошкови. 064/180-24-67.
(204596)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, нова Миса,
Тимочка 32. Тел. 371-635,
064/297-81-68. (204596)
ИЗДАЈЕМ намештену собу с употребом купатила
и кухиње, Содара, за ученике и студенте. 064/43940-89. (204530)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Стрелишту, само
озбиљне особе. Хвала.
069/017-57-04. (204543)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, у центру. Тел.
064/490-79-47. (204536)
ИЗДАЈЕМ дворишни двособан стан на Миси, близу Спортског центра. Тел.
013/373-027. (204544)
САМИЦИ/УЧЕНИЦИ издајем, издајем комплетно
намештен стан код Хотела „Тамиш”. 064/351-1552. (204550)
ИЗДЈЕМ намештен стан
на новој Миси, близу
школе. 064/612-67-16,
062/972-14-17. (204514)
ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру,
предност војним лицима,
студентима,
ђацима.
013/372-241, 064/169-7217. (204528)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, ЦГ, Стрелиште. Тел. 062/726-625.
(204748)
ГАРСОЊЕРА, стан за издавање, код Спортског
центра. 064/436-85-26.
(204749)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком, намештену,
90 евра + депозит. Контакт телефон 062/859-7779. (204750)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двоипособан стан, Максима Горког 81-а, ТА.
064/665-89-64. (204758)
ИЗДАЈЕМ једнособан, намештен стан, Стрелиште,
депозит. 064/518-79-21.
(204761)
ИЗДАЈЕМ мању кућу, засебан улаз. 060/448-0880. (204740)
ИЗДАЈЕМ стан, 50 м2, намештен, ТА грејање, Котеж 1. 065/665-75-10.
(204767)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан с грејањем, Миса. Тел. 062/512475,
064/320-85-37.
(204774)
ИЗДАЈЕМ повољно двособан
полунамештен
стан, ЦГ, високо приземље, Косте Абрашевића,
Стрелиште. 013/632-525,
060/053-94-86. (204700)
ИЗДАЈЕМ двособан, ненамештен стан, Дунавска,
Содара, одмах усељив.
013/362-094, 060/144-8580. (204701)
ИЗДАЈЕМ стан. 060/03227-09. (204704)
СОДАРА, леп, једнособан,
ЦГ, телефон, кабловска,
ненамештен, велика лођа, повољно издајем.
063/168-50-39. (204705)
ЈЕДНОИПОСОБАН намештен, ЦГ, велика тераса,
приземље, Котеж 2, на дуже.
061/195-19-10.
(204712)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру с терасом, 30
м2, ТА пећ. Тел. 064/98316-20, звати после 16 сати. (204717)

ИЗДАЈЕМ собе за самце и
теренце. 064/305-73-01.
(204630)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру у Самачком
хотелу. Тел. 030/590-613,
063/807-01-13. (204640)
ДВОИПОСОБАН стан мале квадратуре, ненамештен, ЦГ, клима, издајем.
063/738-40-63. (204655)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
дворишни стан, комплетно намештен с грејањем,
у Горњем граду. 343-300,
063/632-774. (204660)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ трособан празан, дворишни стан, четворочланој породици.
064/224-12-60. (204735)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, ТА, 7. јула, 90
евра.
064/313-88-52.
(204834)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
телефон и централно грејање.
060/030-11-62.
(204738)

ИЗДАЈЕМ два ненамештена стана, центар
Стрелишта и Кудељарски
насип.
064/124-48-15.
(204827)

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан, 34 м2, Краљевића
Марка 34-ц, Тип Станко.
063/893-04-46. (204778)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, 55 м2. Тел.
060/551-17-20. (204784)
ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси.
063/875-60-34.
(204787)
ИЗДАЈЕМ део куће с великим двориштем, све засебно.
013/361-146,
062/873-62-98. (204799)

ИЗДАЈЕМ кућу у Качареву, ненамештену, 11 ари
плаца.
064/186-97-56.
(204854)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру на Дорћолу,
дворишну, засебан улаз.
064/417-68-77. (204678)

МАЊИ стан у строгом
центру, комфоран, ТА
грејање, погодан за ученика/студента. 013/370565,
063/617-190.
(204796)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву. 063/301-656, 013/353573. (204860)

ГАРСОЊЕРА, намештена, код Стоматолошког.
064/386-55-96. (204681)

ИЗДАЈЕМ стан, трособан,
Стрелиште. 060/034-1361. (04807)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у центру града. 063/76584-49. (204662)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, без грејања,
на Стрелишту. 013/320164,
063/552-501.
(204666)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у кући, Стрелиште, 322051,
061/162-64-42.
(204622)
ИЗДАЈЕМ једнособан, намештен стан на Котежу 2,
на дуже време, усељив од
1. октобра 2015. Цена 80
евра. Тел. 060/144-84-45.
(204622)
ИЗДАЈЕМ стан самцима,
ученицима, нова Миса,
намештен, близу „беовоза”.
064/207-19-88.
(204629)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38 м2, II, ЦГ, празан,
90 евра. 064/348-05-68,
„Перфект”, 097. (204817)
ИЗДАЈЕМ станове у центру
града.
Контакт
063/693-944, 063/693298. (ф)
СТАН, издавање, дуже
време, ЦГ, празан, Стрелиште. 064/288-01-23.
(204978)
ТЕСЛА, једнособан, намештен стан, издајем једној
особи.
064/163-57-59.
(204939)

ИЗДАЈЕМ стан у Панчеву.
Тел.
258-04-45.
(204721)

ИЗДАЈЕМ стан, Милке
Марковић 7. 064/396-1679. (204617)

СТАН двособан, намештен, трособан празан,
кућа партер, близу школа
и пијаца. 061/225-16-43.
(204843)
ИЗДАЈЕМ стан, 80 м2, намештен, нов, Маргита,
200 евра. 066/205-696.
(204848)

ИЗДАЈЕМ двособан, полунамештен стан на
Стрелишту. 063/843-3970. (204718)

ИЗДАЈЕМ једнособан, намештен стан на Содари,
ЦГ, 80 евра. Звати после
17 сати. 064/111-08-68.
(204608)

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, ЦГ, полунамештен. 063/199-2405. (204951)
ИЗДАЈЕМ собу с употребом кухиње и купатила.
321-408. (204682)

СТАН у згради, ЦГ, Стрелиште, за издавање.
063/866-78-03. (204810)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, празан на Стрелишту, ЦГ, у згради.
063/193-63-98. (204605)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 2, повољно.
064/053-08-25. (204804)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Стрелишту.
Тел.
063/762-22-01.
(204604)

ИЗДАЈЕМ
комфоран
стан, 30 м2, ненамештен,
депозит
обавезан.
013/251-96-03, 064/22667-31. (204814)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, комплет намештен,
ЦГ, клима, самици, студенту. 335-807. (204606)

СТАН дворишни, центар,
за
издавање.
Тел.
061/142-23-69. (204825)

ИЗДАЈЕМ двособан празан стан на Тесли, ЦГ, кабловска
телевизија.
063/261-732. (204734)

ИЗДАЈЕМ једнособан 35
м2, ненамештен стан,
Маргита, Матије Гупца.
060/370-03-37. (204830)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру града, намештена.
Тел.
061/131-79-05.
(204958)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
ненамештен стан, центар,
68 м2, реновиран, ЦГ,
клима, две терасе, 150
евра + депозит. 064/23816-84. (204957)
ЈЕДНОСОБАН ненамештен стан, 42 м2, у кући
на Стрелишту. 063/70718-75,
062/186-14-03.
(204868)
ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, ЦГ, у кући, Котеж 2,
сопствени улаз. 063/329309. (204875)
ГАРСОЊЕРА за издавање
или продају, центар, четврти спрат, комплетно
намештен, ЦГ, 80 евра,
депозит. 060/031-70-77.
(104875)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Тесли, ненамештен.
064/701-24-15.
(204882)
КОТЕЖ 1, издајем двособан стан. 064/157-44-53.
(204883)
ИЗДАЈЕМ празан трособан стан у новијој кући.
064/130-36-02. (204884)
ИЗДАЈЕМ на Тесли намештену
гарсоњеру.
063/805-59-36. (204889)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру у Самачком.
064/276-27-24. Слободан.
(204890)
НАМЕШТЕНА гарсоњера
Тесла, близу „беовоза”,
аутобуса 2, 3, и 4. 251-8671,
069/030-57-47.
(204893)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен комфоран стан.
066/209-400. (204895)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на новој Миси, повољно.
063/873-72-62. (204902)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
једнособан стан, Котеж 1,
Војвођански
булевар.
063/362-370. (204916)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли, ЦГ, повољно.
060/505-74-53.
(204918)

ИЗДАЈЕ се двособан стан,
Стрелиште, ЦГ, III спрат.
060/318-61-30. (204925)
ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, кабловска, грејање,
погодан за ученице и мању породицу, Стрелиште.
069/320-51-42. (204926)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ЦГ, Стрелиште, продајем
ТА пећ и креку. 062/289582. (204899)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал 65 м2,
Браће Јовановића, Котеж,
реновиране
плочице.
065/551-17-22. (СМС)
ЛОКАЛ, 30 квадрата, код
главне аутобуске, излог,
клима, тоалет. 062/12029-92. (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру „Трубач”, на
првом спрату. 064/37079-47. (202550)
ХИТНО повољно продајем локал 25 м2, у Панчеву. 063/263-025. (203015)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
повољно. 062/813-82-24.
(202842)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева. 060/33352-60. (204147)
ЛОКАЛ за издавање 21 м2,
поред школе „Браће Јовановић”. Тел. 333-811.
(204217)
ЛОКАЛ, 23 м2, издајем,
Лава Толстоја, близу пијаце, телефон, грејање.
333-058. (204039)
КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2,
Његошева 1-а, продајем
повољно. 063/250-971.
(204430)
ПОВОЉНО продајем канцеларију од 16 м2, у Његошевој 1-а. 063/700-10-91.
(204430)
ИЗДАЈЕМ локал 18 м2, у
Панчеву, угао Браће Јовановић, близу „Максија”.
Тел.
063/752-04-00.
(203998)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале од 39 и 81 м2, на
Стрелишту, за стан. Тел.
064/267-71-74. (204521)
ИЗДАЈЕМ локал код Машинске школе. 060/70744-04. (204581)

ИЗДАЈЕ се хала на Новосељанском путу, 300 м2,
шлепер прилаз. 064/47287-57. (204547)
ИЗДАЈЕМ простор 45 м2,
добар прилаз и паркинг.
013/372-241, 064/169-7217. (204528)

ИЗДАЈЕМ локал на улазу
у Зелену пијацу, повољно.
064/942-89-29. (204964)
ХИТНО продајем разрађен киоск у центру града.
060/037-73-51. (1204760)

ИЗДАЈЕМ радионицу од
50 м2, Цара Душана 122.
063/810-09-15. (204452)

ИЗДАЈЕМ два пословна
простора по 25 м2, може и
заједно, строги центар,
Жарка Зрењанина 11.
Тел. 060/690-51-33, 352506. (204708)

ИЗДАЈЕМ потпуно опремљен локал за фризере,
клима и грејање. 013/304506,
064/329-37-84.
(204548)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (204710)

ПРОДАЈЕМ два локала,
40 и 18 м2, заједно или појединачно, власник, 1/1,
строги центар. 064/12457-02. (204950)
ИЗДАЈЕМ локал 50 м2 у
центру, паркинг, излози,
повољно. 060/151-20-46.
(204932)
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ИЗДАЈЕМ локал 20 м ,
Змај Јовина, интернет,
бесплатно. 064/497-2132. (204864)
КЛУБ-ДИСКОТЕКА, Ковачица, сређен, разрађен
120.000, договор. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (204917)
ЛОКАЛ, С. Шупљикца, 60
м2, 42.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(204917)

ИЗДАЈЕМ пословни простор, 120 м2, Мите Топаловића 10, код социјалног.
063/278-151.
(204719)
ИЗДАЈЕМ локал, прометна локација, код пијаце и
три школе. 060/351-0356. (1204725)
ИЗДАЈЕМ локале 30 и 40
м2, могућност спајања повољно, Тесла. 065/66948-91. (204724)
ИЗДАЈЕМ локал реновиран, 30 м2, Његошева 1.
064/994-13-16. (204720)
ЛОКАЛ издајем, центар
70 м2 + магацин, паркинг,
два тоалета. 066/345-009.
(204626)
ИЗДАЈЕМ локал, канцеларију у строгом центру.
062/345-958. (204627)

Четвртак, 10 септембар 2015.

ЛОКАЛИ

ЦЕНТАР, пословни простор 120 м2, месечно 150,
Пеђа.
063/217-194.
(204646)
ЛОКАЛ за издавање.
063/865-27-70. (204686)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци, 50 м2, у два
нивоа. Тел. 064/240-0153. (204676)
ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци, 25 м2,
17.000. „Кров”, 060/68310-64. (и)

ОГЛАСИ

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне раднице у кухињи и за роштиљем. 063/897-55-04.
(204549)

ПОТРЕБНИ електричари,
радници у пекари и вешерају, са пасошем ЕУ за
рад у словенији. Тел. +
3863-122-26-27. (204894)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање
паркета.
013/602-701,
064/341-79-60. ()204578)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање: бојлера, шпорета, грејача. Слободан,
063/865-80-74. (204570)

ПОТРЕБАН пекар, помоћни пекар и продавачица за продају. 064/12009-41. (204562)

ЗАНИМА вас здрава исхрана и спорт? Постаните
велнес саветник,. Могућност додатног посла.
060/337-74-42. (204928)

МЛАДА и одговорна жена
врши услуге чишћења
станова, кућа, пословног
простора, помоћ старијим лицима, свакодневно
кување, договор. 064/92919-46. (204568)

ЧАСОВИ математике, за
основце. 060/676-36-37.
(204671)

ПОТРЕБНЕ искусне раднице за шивење на индустријским
машинама.
064/191-64-95. (204493)
КАФЕ „Cruiser”, код Гимназије, тражи раднике који могу да раде у шанку и
између столова. 064/13600-27. (204776)

ПОТРЕБНЕ раднице за шивење на индустријским машинама, услови одлични.
064/981-77-65. (204824)
ФИТНЕС центар потребни тренери, аеробик, пилатес и јога. 063/665-856.
(204779)

ЛОКАЛ у Његошевој 7,
површине 70 м2, повољно.
Тел.
062/821-44-94.
(204729)

ИЗДАЈЕМ локал два нивоа, 130 м2, бивша пекара
„Тара”, Војводе Р. Путника 29. 063/278-250.

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, у дворишту, Војводе Радомира
Путника 29. 063/278-250.
ИЗДАЈЕМ више канцеларијских простора, АМЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде, канализације, кабина,
славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(203411)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.
(203470)

ИЗДАЈЕМ локал у ужем
центру града. 066/120019,
Александар.
(204796)

ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и
25 м2, у дворишту Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250.

ПОТРЕБАН озбиљан и искусан радник у перионици „Антика”, доћи лично
у Стевана Шупљикца 77.
(204746)
ПОТРЕБАН столар за
монтирање собних врата.
ДОО „Самиго инвест”
Панчево. 013/312-729,
063/389-972. (204744)

КАФИЋУ „Мода бар” потребни конобари, конобарице. Карађорђева 9.
(204783)
ПОТРЕБНА радница кафе билијару у Панчеву,
Книћанинова 37. Тел.
062/227-771. (204786)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, квалитетно и повољно. Мајстори из Ковачице.
060/660-86-00.
(203501)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (203762)

ПОТРЕБНЕ искусне жене
за шивење на индустријским машинама. Услови
добри, пријава радника.
060/738-69-43. (204727)

ИЗДАЈЕМ радионицу 120
м2 и технички преглед
АМЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278250. (202648)

ПОСАО

ПОТРЕБАН
помоћни
радник у штампарији,
мин. III степен, непушач,
Б категорија. 060/455-6566. (204945)
ИЗРАДА нових и преправка старих кровова,
малтерисање, глетовање,
кречење, поседујемо скелу,
екипа
мајстора.
062/150-76-58. (204944)

ПОТРЕБНА радница за
рад у кафићу. 061/23632-87,
060/319-05-77.
(204896)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, уграђујем, поправљам. 064/181-25-00.
(204472)
МАЛТЕРИСАЊЕ, реновирање кровова, кречење,
зидање, изолација, бавалит фасаде, повољно.
063/865-80-49. (204473)

СПУШТЕНИ плафони,
декоративни, преградни
зидови, облагање, постављање ламината, уградња
столарије, обрада шпалетни.
062/816-33-84.
(294481)

АПСОЛВЕНТ енглеског
језика даје часове основцима и средњошколцима.
062/316-631. (204719)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка
израда инсталација, ТА
пећи, бојлера, најјефтиније у граду. 063/804-5799. (204934)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(204706)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (204945)

ФИЗИЧКИ послови: ископи, бетонирања, чишћење
тавана, подрума, утовари,
крчење плацева, итд.
061/293-39-36. (204471)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег телевизора и монтирање ТВ и сателитских
антена. 064/866-20-70.
(204494)

КЕРМИЧАР, припрема и
постављање свих врста
керамичких плочица, повољно.
063/744-08-24.
(204624)

ПРЕВОЗ ствари и робе
комбијем, повишен, продужен. Тел. 060/024-5831, Зоран. (204512)

КОШЕЊЕ траве тримером.
064/144-36-03.
(204644)

ТАПЕТАР који преслвачи
намештај, с искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (204965)

МОЛЕРАЈ, адаптације,
демит фасаде 5 цм дебљине, 9 евра са материјалом.
063/893-39-94.
(204665)

МЕДИЦИНСКА сестра,
нега старих и болесних,
терапија,
превијања.
060/067-61-05. (204966)

НЕГОВАЛА би старију
особу или чувала би децу,
озбиљна, одговорна жена.
062/167-67-69. (204667)

ДУБИНСКО прање „Н
тим 013”, отклањање
флека и прљавштине.
062/873-87-20. (204967)

ПОСАО

.ПОТРЕБАН пекар и посластичар. 062/404-144.
(104180)

ОБАРАЊЕ стабaла, одношење непотребних ствари, кошење траве, ископи, итд. 060/035-47-40.
(204471)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и
нега
болесника.
063/737-59-60. (204163)

РЕСТОРАНУ „Royal” u
„Авив апрку” потребни
кообари. 063/430-826.
(204952)

.ПОТРЕБНА продавачица
у пекари, пожељно да поседује возачку дозволу.
062/404-144. (204180)

СВЕ за купатило, керамика, водовод, молерај,
монтирање, тражим посао.
060/179-00-62.
(204731)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, израда и
монтирање ограда, надстрешница, застакљивање
тераса. 062/816-33-84.
(204481)

ПОТРЕБНА девојка за чување деце, са искуством
до 40 година, звати од 10
до 12 на 064/824-17-14.
(СМС)

ПОТРЕБНА конобарица
бифеу „Стари дукат”.
064/408-28-71, 062/267431. (8204872)

КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780. (204707)

сервис, одмах, повољно.
377-930, 064/586-85-39.
(204677)

МАСАЖА, релакс, парцијална, смс. Тел. 062/81717-31. (104361)

РЕЛАКС масажа за жене.
062/150-76-58. (204944)

.ПОТРЕБНИ продавци на
терену, исплата дневно.
062/825-27-25. (204019)

РАДИМО све физичке
ослове: рушења, бетонирања, утовари, кошење
траве, обарање стабaла.
064/122-69-78. (204471)

КРЕЧЕЊЕ,
глетовање,
малтерисање, поправљање кровова, бетонирање.
064/866-25-76. (204764)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења
канализације,
адаптације купатила,

АУТО-ПЕРИОНИЦИ потребан перач са искуством.
063/865-27-76.
(204554)

ПОНУДА

КЛУБ ресторану „Poco
Loco” потребни млађи
квалификовани конобар,
послатичар, чекер. 355222. (204905)

МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење, фарбање столарије, селидбе, пензионерима попуст. 013/235-7882,
065/557-81-42.
(204470)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте завесе, венецијанери,
уграђујем, поправљам,
тражим посао. 063/88225-09. (204479)

ПОТРЕБНИ зидари за фасадну циглу, рад у Београду. 062/144-01-35. (ф)

.ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице. Доћи
лично. (СМС)
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ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/66485-31,
013/342-338.
(СМС)
ПОПРАВЉАМ пећи крека весо, алфа камине,
шпорете,
ватростално
стакло. 064/235-56-04.
(СМС)
МОЛЕРСКИ радови, Миша, Падина. 063/746-7758, 668-100. (203530)

РАДИМО: рушења кућа,
зидова, утовари шута, бетонирања, кошење, одношење
ствари,
итд.
061/132-42-75. (204471)
МАТЕМАИКА,
часови
(основци, средњошколци,
студенти). Искусни дипломирани професор математике.
343-370.
(204468)

ПОВОЉНО припремам,
за све врсте славља, слана
певица, хладне салате и
ситне колаче, доносим на
адресу, бесплатно. Позовите нас нећете погрешити.
063/889-11-99.
(204516)

ЗИДАРСКЕ радове обављам и дограђујем, поправљам старе објекте од
темеља
до
крова.
064/337-18-97. (204615)

КОШЕЊЕ и крчење, сечење дрвећа, вађење пањева, сејање траве, фрезирање.
064/196-17-32.
(204947)
СПРЕМАМ зграде, канцеларије, кафиће, чување
деце на сат. 063/430-409.
(204961)
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СЕРВИСЕР свих врта бојлера и веш-машина, тражим посао. Тел. 064/92659-43. (204930)

ПРЕВОЗ стври и робе,
комбијем или пик-апом.
061/626-14-50, 065/44097-00. (204826)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (204865)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар робе, селидбе, сечење, цепање дрва, кошење, копање, чишћење тавана, шупа, подрума и слично. Дејан.
013/341-571, 065/440-9700. (204826)

ЧУВАЛА бих дете, пазила
старију особу, помоћ у
кући.
063/864-77-64.
(204910)

РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, гаража,
купатила. 062/235-839,
345-874. (204851)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије, чисто, повољно, квалитетно.
063/864-67-16,
Влада.
(204913)
ЧАСОВИ енглеског за
предшколски
узраст,
основце, средњошколце и
студенте. 063/875-88-83.
(204920)

БРАВАРИЈА,
надстрешнице, ограде, врата, терасе, решетке, израда и
од прохрома, врло повољно. Тел. 060/140-54-44,
Дуле. (204833)
КЛИМЕ, уградња, сервис,
поправка с гаранцијом.
013/366-006, 063/248734. (204219)

ОГЛАСИ
УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара, с пик-апом, комбијима, камионима, екипа
радника, монтирање, демонтирање,
паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја, селите се без
стреса. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(F)
СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пикап, комби
1,5 т, камиони 3–7 т, утоварна рампа, са радницима или без њих, гаранција
за безбедност вашег намештаја, могућност складиштења ствари. Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (F)

ШАМОТИРАМ све шпорете за ложење, пећи, чистим
каљеве
пећи.
064/437-64-33. (204785)
ТРАЖИМ посао, професионална релакс и шијацу
масажа. Тамара, 064/15158-88. (204803)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино,
21
година
искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (204817)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, пријемни, месечно
плаћање, професор. Центар,
013/353-569,
066/405-336, 061/603-9494. (204821)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (204826)

СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина, екипа
радника, све по вашој жељи, за фирме специјални
попусти, бесплатан долазак и процена посла од 00
до 24 сата, за вас радимо
и недељом. Изаберите
најбоље. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(F)

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (185558)

ШЉУНАК, песак, сејанац, ископи рушење објеката, одвоз шута с утоваром.
063/246-368.
(204113)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (204291)
ОДГУШЕЊЕ одвода и канализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”. 062/532346. (204021)

КОМБИ превоз робе и селидбе, грађевински материја, шут. Слободан.
064/348-00-08, 062/85036-58. (204298)

ЗАМРЗИВАЧЕ, фрижидере, климе, поправљам с
гаранцијом и купујем неисправне. 063/248-734,
013/366-006. (204219)
ПЕДИКИР, бесплатан долазак на вашу адресу.
060/366-00-63, 013/366006. (204856)
РЕЛАКС масажа за жене,
звати од 9 до 22 сата.
062/518-249,
Сенка.
(204862)
ЧАСОВИ француског језика и часови српског језика и књижевности.
064/930-13-78. (204971)
СПРЕМАЊЕ станова и
кување. Тел. 061/807-6299. (204970)

СЗР „МАКИ” постављање,
хобловање, полирање и
лакирање. Мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (203021)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700 динара,
услуга селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т, камионима 3, 5 и 7 т, са радницима или без њих, у свим
правцима, плаћање могуће чековима, 100 дана и
преко рачуна. Борис,
013/352-236, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (F)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
шут, утовар. 063/246-368.
(203330)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (192865)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја. Мики Тибор.
258-30-62, 065/329-4907. (203644)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, адаптације, замена, поправке,
одмах. 331-657, 063/77718-21,
064/495-77-95.
(203965)

КИРБИ, дубинско усисавање и прање намештаја,
перионица
„Гоша”.
064/338-49-78. (104927)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117, 013/365051. (204009)
ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и пастом, нов метод, без прскања. Славиша, 062/18274-50. (201895)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице
за
бетон.
064/351-11-73. (204488)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песка, сејанац,
шут, утовар. 063/246-368.
(204532)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли,
вентила. Батерије и санитарије, прикључак главне
канализације, све за воду
од 0 до 24 сата, нон-стоп,
долазим одмах. Пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21, 064/29045-09,
061/348-20-00.
(204557)

ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе, комбијем, цена по договору. 064/14714-77,
013/311-514.
(202168)

ДУБИНСКО прање намештаја, аутомобила, машинско прање тепиха.
Наташа.
361-474,
060/361-47-41. (204809)
ТЕПИХ сервис, Наташа,
машинско прање, долазак
бесплатан.
361-474,
060/361-47-41, 066/361474. (204809)
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ТЕПИХ сервис, прање тепиха, мебла, унутрашњост аутомобила, превоз бесплатан. 066/333557. (204375)
ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”, поправља веш-машине, фрижидере, замрзиваче, бојлере, шпорете,
електроинсталације.
060/180-02-83, 013/25128-97. (204158)
РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери, тракасте, римске, панелне, роло, зебра
завесе,
хармо-врата,
туш-кабине, комарници,
тенде,
роло-заштитна
врата. Горан, 013/351498,
063/816-20-98.
(204130)

ШЉУНАК, песак, сејанац, ископи темеља, подрума, одвоз шута с утоваром.
063/771-55-44.
(204113)

КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја. Мики Тибор.
258-30-62, 065/329-4907. (204599)
СЕРВИС телевизора, ауто-радија,
осталих
електроуређаја, електричар, аутоелектричар, уградња ауто-радија. Дејан, 063/800-0196. (204529)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
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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УСЛУГЕ

„CIPELINO” ZTR

Последњи поздрав

расписује Конкурс
за радно место продавац дечје обуће
у „Авив парку” Звездара.
Искуство пожељно.
Ваш CV слати на info@cipelino.rs.

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
062/156-02-07, 064/31710-05, „Скочко”. (204560)

(prof/44)

ВЕРИ
ALMEX – STARI TAMIŠ a. d. Панчево
расписује Конкурс за следећа радна места:

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/15602-07,
064/317-10-05,
„Саша”. (204560)

–КУВАР
–ПОМОЋНИК КУВАРА
два извршиоца

ЛИМАРСКИ радови, олуци, окапнице, лајсне, кровопокривачки радови, санације цурења, преправке
кровова, термо и хидро
изолација, долазак не наплаћујемо. Најјефтиније.
064/903-39-23. (204568)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, адаптације купатила, батерије, вентиле, пензионерима попуст.
0–24 сата. Долазимо одмах. 348-139, 064/493-4463,
064/151-82-64,
063/702-07-43. (204684)

КОМБИ превоз робе и селидбе,
најповољније.
069/260-00-40,
Раша.
(204949)
ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз бесплатан. 302-820, 064/12963-79. (204863)
МОЛЕРСКО-ФАСАДАЕРСКИ радови, гипс, ламинат, керамика, најповољније у граду, проверите.
061/141-38-02, 063/16036-15. (204873)

РОЛО НАЈ вам нуди поправку, уградњу ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина,
роло-врата (челичних, заштитних), тенди. Ми смо
најквалитетнији, најјефтинији, с највећом гаранцијом.
Проверите.
013/344-594, 063/894-2180. (204659)
ОДВОЗ шута, земље, непотребних ствари, кипером, рушење мањих објеката. 064/144-88-44. (ф)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са радницима или
без њих. Најповољније
Иван. 063/107-78-66. (ф)

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

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комарници, израда, монтирање,
поправка. 063/775-96-08,
013/353-923. (204908)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, керамика,
гипс, повољно, проверите.
061/141-38-02,
061/626-11-09. (204873)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере,Та пећи,
поправљамо јефтино, квалитетно са овереном гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
ПРЕВОЗИМ мањим кипером повољно песак, шљунак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94. (204840)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фасаде, ламинат, керамика, гипсани радови, квалитетно,
повољно.
062/816-66-78. (204969)
СЕЛИДБЕ, одношење шута, чишћење подрума, тавана, дворишта, екипа
радника. 062/816-66-78.
(204969)

РАЗНО

МУШКАРАЦ, 50 година,
тражи женску особу 3050 година, ради брака.
061/525-09-65. (204458)
ПЕНЗИОНЕР,
удовац,
тражим жену за дружење
а и за брак. 060/671-3368. (204497)
СЛОБОДАН мушкарац,
55 година, усамљен, пријатног изгледа, тражи жену ради озбиљне везе.
065/510-61-75. (204484)
НЕСТАО пас, бели бишон,
мужјак, 4. септембра
2015, центар, шири центар, пас је велики љубимац деце. Молим поштеног налазача да се јави на
060/080-26-59. (204769)
МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради дружења, излазака,
звати око 21 сат. 013/352203. (204595)
ИНВАЛ. ПЕНЗИОНЕР,
1968. тражи лепушкасту
плавушу, ради брака,
озбиљну. 065/672-87-01.
(204545)
ДЕВИЗНИ пензионер, 63,
познанство
озбиљне
шланг даме, до 54 године,
а после шта бог да.
063/194-84-26. (204805)
ПЕНЗИОНЕРИ! Купујем
стан или кућу с вашим
плодоужитком, остајете у
стану. Обезбедите себи
сигурну старост, ваше рачуне
плаћамо
ми.
061/324-40-85. (204806)

СОКОБАЊА, апартмани
и двокреветне собе, ново,
кабловска. 061/636-0857. www.soko-banja.org.
Зорица. (196741)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, КТВ,, паркинг,
повољно,
центар.
063/759-98-77. (4621)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно.
063/709-44-97,
013/343-345. (204053)
СОКОБАЊА,
издајем
смештај, 500-600 динара/по особи, www.sokobanja-apartmanimira.com.
063/485-829. (и)

1934–2015.
Увек ћеш бити с нама.
Ожалошћени: син
ДУШАН, снаја МАГДА
и унука МАЈА
(105/204739)

Одговорности кувара:
– Одабир и припрема намирница
– Одређивање технологије припремања хране
– Припремање хране
– Припрема јела за аранжирање и декорисање
– Састављање јеловника
– Припрема јела по посебним наруџбинама

ТУРИЗАМ

ГОЛУБОВ

Нашој мајци

Вештине и особине које би требало да има кувар:
– Брзина
– Способност
– Маштовитост
– Организовање способности
– Развијено чуло укуса и мириса
– Уредност
– Склоност тимском раду
– Знање страног језика
И-мејл адреса на коју можете слати CV је:
zaposlenje@staritamis.rs.
Конкурс је отворен до 24. септембра 2015. године.
(Ф-1643)

ЗОРИЦИ
АТАНАСКОВИЋ
рођ. Мађаров
1946–2015.
последњи поздрав.
Супруг РАТКО, син
МИЛОШ, ћерка
ВЕРИЦА и унук ВУК.
(39/204541)

Последњи поздрав чика

„Термомонтелектро” д. о. о.
расписује

конкурс за радно место:
продавац
Услови: познавање електроматеријала, искључиво са
искуством.
Доћи на разговор лично 12. септембра 2015, од 8 до 12 сати.
Баваништански пут 247
013/215-54-44.
(ф/1524)

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева” број 1/14 пречишћен текст, 24/14 и 21/15), Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину („Службени лист града Панчева”
број 28/14, 6/15 и 17/15), Стратегије културног развоја
града Панчева 2010–2015. и Стратегије бриге о младима града Панчева 2014–2017, градоначелник града
Панчева расписује

МИЛАН
САВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Деда, баба и ујка
с породицом

од породице ЋИРКОВ
и пријатеља БРАНЕ.

(162/4626)

(116/204772)

Последњи поздрав драгој бака

Конкурс за (су)финансирање музичких,
иновативних, едукативних и
промотивних програма и пројеката за
младе у дворани „Аполо”, у сарадњи с
Домом омладине Панчево, за 2015. годину
Право учешћа на Конкурсу имају регистрована
удружења грађана са седиштем на територији града
Панчева. Будући да је Конкурс конципиран тако да
програмске/пројектне активности треба да се одвијају у
дворани „Аполо”, посебан услов је обавезно партнерство с Домом омладине Панчево. Предлагачи програма/пројекта морају с Домом омладине утврдити партнерски однос и потписати споразум о партнерству, који спада у обавезну пројектну документацију.
Рок за конкурисање је 10 дана од дана објављивања
у недељном листу „Панчевац”.
Активности на пројекту које град буде (су)финансирао морају бити реализоване до краја 2015. године, а
финални наративни и финансијски извештај треба да
буду предати до 31. јануара 2016. године.
Цео текст Конкурса, с критеријумима и комплетном конкурсном документацијом за аплицирање, објављен је на званичној презентацији града Панчева
www.pancevo.rs, на страни Пројекти и конкурси. Додатне информације се могу добити у Одсеку за културу,
информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор Секретаријата за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, спрат
II, канцеларија 204, или путем телефона 308-906 и
и-мејла nevenka.kljajic@pancevo.rs.
(Ф-1610)

ИЛИЈИ

Последњи поздрав

ИЛИЈА
ВЕРИ

МИЛОШЕВ
По добром ћемо те памтити, од заборава чувати.

од унуке ТАЊЕ
с породицом.

Породица МИЛОШЕВ
(80/204645)

(106/204739)

Последњи поздрав

ВЕРИ
ГОЛУБОВ

Последњи
стрицу

поздрав

ИЛИЈА

Хвала ти за све.
Заувек ћеш остати у нашем срцу.
Ћерка МЕЛАНИЈА, зет
ГОЛУБ и унуке ТИЈАНА
и МИЛИЈАНА

НАТАША с породицом

(82/204647)

(81/204645)

МИЛОШЕВ
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С великим болом опраштамо се од супруге, мајке, баке и прабаке

Последњи поздрав мајци, свекрви, баки и
прабаки

АЛЕКСАНДАР МАЛУШЕВИЋ
1929–2015.

ЉУБИЦА БОШКОВИЋ

ЉУБИЦА БОШКОВИЋ

1933–2015.
Преминула је 8. септембра 2015, после тешке болести.
Сахрана је обављена 9. септембра, на Новом гробљу, у Панчеву.
Почивај у миру, а у нашим срцима и мислима остаћеш сачувана од
заборава.
Ожалошћени: супруг МИЛОРАД, син ЂУРА и ћерка ЈОВАНКА
с породицама
(142/204851)

Хвала ти на срећном детињству и за неизмерну љубав коју си нам пружала.

Чува те у срцу и мислима твоја породица:
ЈЕЛЕНА, ВЕСНА, ТАМАРА, НЕНАД,
АЛЕКСАНДРА, МАЈКЛ и ТАРА
(74/204637)

Сећање на тебе трајаће док живимо.
Твоји: син ЂУРА, снаја БИЉАНА, унуци
МИЛАН и ВЛАДИМИР с АНГЕЛИНОМ
и праунуци ЛУКА и НИКА

Последњи поздрав

Последњи поздрав

(143/204851)

Последњи поздрав мајци, ташти, баки и
прабаки

ДРАГАНИ
МИЈАТОВИЋ
од породице
КРШАНИН.
(114/ф-1605)

ДРАГАНИ
МИЈАТОВИЋ

од станара
у Ослобођења 37.

ДРАГАНА МИЈАТОВИЋ

(20/204476)

1983–2015.

ЉУБИЦИ БОШКОВИЋ
Све што је било људско и племенито имала је твоја душа.

Драга Гаго, нека те носе анђели до раја, а заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји родитељи МАРИНА и СЛОБОДАН
(150/204878)

ДРАГАНИ

мир вечни!
Родитељима најдубље саучешће.
Породица ПЕТРА
ПУТИЋА

Последњи поздрав

(99/204695)

Вечно ћеш живети у нама.
Твоји: ћерка ЈОВАНКА, зет ДУШАН, унук
МИРКО, унука ЈЕЛЕНА, зет ВЛАДАН
и праунуке ТАРА и САРА

Последњи поздрав

Последњи поздрав

СИМО
ОСТОЈИЋ

(144/204851)

После кратке и тешке болести преминула
је наша вољена мајка и бака

ДИВНИ
ВУЈНОВИЋ

МАРИЈА БОЖИЋ
8. XII 1969 – 5. IX 2015.
Нашла си мир у Божјим рукама. Нека те анђели
чувају на небу, а ми ћемо те у нашим срцима чувати од заборава!
Твоји: ћерка ИВАНА, зет ДАРКО,
унук НЕМАЊА и унука НАТАША

ДРАГАНИ
МИЈАТОВИЋ

од СНЕЖЕ, НАДЕ
и БЕБЕ с породицама.

од пријатеља
у „Техномаркету”.

(73/204635)

(113/ф-1605)

13. VII 1936 – 4. IX 2015.
од супруге МИЛЕВЕ,
ћерки МАРЕ и МИРЕ,
зета ВИТОМИРА,
унуке НАТАШЕ
и унука СТЕФАНА
(108/204741)

Последњи поздрав брацики

Последњи поздрав мајци

(148/204874)

ОЛГА РАДОВАНОВИЋ
1947–2015.

ДИВНИ ВУЈНОВИЋ

ЗОРАНУ

7. II 1943 – 3. IX 2015.

Ожалошћени: син МАРЈАН, ћерка МАЈА,
зет АЛЕКСАНДАР
и унуке БОЈАНА и ЈОВАНА
(146/204855)

Умрла је моја тета

МИКУ
од сина АЛЕКСАНДРА.

МАРИЈА БОЖИЋ

(46/204565)

8. XII 1969 – 5. IX 2015.
Тугу, бол и празнину коју осећамо за тобом време не може ублажити. Увек ћеш живети у нашим
срцима и мислима.
Ожалошћени: отац ЈОСИФ, мајка СТОЈАНА,
брат ИВИЦА с породицом и тетке ЛИЗА
и СЛАВКА

од ЂОЛЕТА ХАВАРИЈЕ.
(119/204795)

Последњи поздрав драгом стрицу

Последњи поздрав драгом ујаку

СЛАВКУ

СЛАВКУ
МАРИНКОВУ

Последњи поздрав

(149/204874)

Прошло је десет година откад није с нама

ОЛГА РАДОВАНОВИЋ

МАРИНКОВУ
Тренутак је тежи и страшнији од времена и вечности.
СНЕЖА с породицом
(141/204849)

ЗОРАН МИК
1955–2015.

НЕВЕН, МАЈА и БАНЕ

Ожалошћена синовица
ИВАНКА РОМАНИЋ
с породицом

Ожалошћена
сестричина ЉИЉАНА
МАРКОВИЋ
с породицом

Син СЛОБОДАН, ћерка
ЗОРИЦА, унуке
ВАЛЕНТИНА
и АЛЕКСАНДРА
и БИЉАНА

(161/204980)

(28/204495)

(27/204495)

(102/204795)

БРАНКИЦА ГОЛУБОВИЋ
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Последњи поздрав вољеном оцу, супругу и сину нашем најдражем
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Последњи поздрав

ГОРАН ЂУКИЋ КЕНГУР
Друштво из „Бонсаиа”: НАДА, ЋОМИ,
КРИСТИЈАН, КОТРЉА, ЛАБА, РАДЕ БОСАНАЦ,
КЕЊА, ГРУЈА, БУФТУЛА, МАРЦИ, ЦИЦВАРИЋ,
ШТУКА, ТОМА, ДАНГА, ШУМАР, ГОЈКО, ПАКИ
и ЖИЖИ

ГОРАНУ
ЂУКИЋУ
1973–2015.

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом пријатељу

(83/204648)

Изненадном смрћу преминуо је наш драги

Заувек твоји: син СТЕФАН, супруга ЗОРИЦА и мајка БРАНКИЦА

ГОРАНУ ЂУКИЋУ

(51/204570)

ГОРАНУ

од породице ЈОВИЋ.
(44/204561)

ЂУКИЋУ
Последњи поздрав нашем вољеном куму

уз искрено саучешће
Зоки.
Породица МАРКОВИЋ

Последњи поздрав

(59/204602)

МИЛОРАД АНДИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу

од БОБЕ, АНДРИЈАНЕ,
ШОНЕТА и ОЛГЕ.

Наш вољени преминуо је 2. септембра,
али заувек ће остати у нашим срцима.

ГОРАНУ
ЂУКИЋУ

(88/204673)

Ожалошћени: мајка ЉУБИЦА, супруга
ДУШКА, син МИЛАН, ћерке
ВАЛЕНТИНА и АЛЕКСАНДРА и ДУШКО

1973–2015.

ГОРАНУ ЂУКИЋУ

Последњи поздрав драгом супругу, оцу, деди и
свекру

(12/204461)

ГОРАНУ
ЂУКИЋУ

Заувек ће те волети твоји ЛЕНА, ЈЕЦА и СИЋА.

Последњи поздрав вољеном братанцу

Последњи поздрав вољеном

(10/204458)

Породица АМИЖИЋ
(153/204902)

СВЕТОЗАРУ
Последњи поздрав

Последњи поздрав вечитом другу

Последњи поздрав

ЦИЦУЉУ
БАТИ

СВЕТОЗАР
ЦИЦУЉ БАТА
МИЛОРАДУ
АНДИЋУ
Генерација 1958.
Банатско Ново Село

ГОРАНУ

Остаћеш нам заувек у
сећању.

БАТИ

Никада те неће
заборавити твоја тетка
БОСА и теча МИРКО
СТИЈАКОВИЋ.

Брат ИВА, снаја ЈЕЛА
и синовац МИЋА

Породица РАТКОВИЋ

Супруга ЗДРАВКА, син
ИВАН, унука ИВОНА
и снаја ЈОВАНА

(29/304454)

(31/204506)

(94/204689)

(33/204507)

МИША АНДИЋ

(156/204912)

Последњи поздрав драгом брату

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом зету

од породице ШКАРДАЈ.
(160/204954)

Последњи поздрав нашем драгом супругу,
оцу и деди

Последњи поздрав драгом тати, деди и тасту

БАТИ

МИРКУ

МИРКУ

РИСТИЋУ

РИСТИЋУ

МАЛОБОВИЋ

СВЕТОЗАРУ
ЦИЦУЉУ

од његових најмилијих.

Остаћеш нам заувек у
сећању.
Ћерка СЛАЂАНА, унуци
АЛЕКСА и МАТЕЈА и
зет ГОРАН

(102/204703)

(32/204507)

1944–2015.

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

МИРКО

РИСТИЋ

РИСТИЋ
Последњи поздрав и сећање.
МИРА, БОЖАНА
и ДАРКО
(117/204773)

од сестре РОЗИКЕ
с породицом.

Кумови ЦАНЕ и ЗОРКА

Почивај у миру!
Свастика КРУНА

1940–2015.
Последњи поздрав
драгом пријатељу
од пријатеља ЈОВАНКЕ
и ЖИВКА.

(30/204505)

(129/20820)

(23/204482)

(24/204482)

ЦИЦУЉУ

ЖИВОРАД

МИРКО

1940–2015.

Последњи поздрав драгом тати

5. септембра 2015. напустио нас је наш драги

Последњи поздрав најдражем комшији

МИРКО РИСТИЋ

СВЕТОЗАРУ ЦИЦУЉУ
Душа ме боли.
Твоја ћерка СЛАЂАНА
(34/204507)

29. IX 1940 – 5. IX 2015.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

од породице РОМЧЕВ.

(22/204482)

(86/204658)

МИРКУ
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Последњи поздрав чика

Последњи поздрав чика

МИЋИ

МИОДРАГ СУВАЧАРОВ

Кафана „Бумеранг”
(137/204838)

МИЋИ

1962–2015.

Свом
дугогодишњем
члану и другару

Последњи поздрав нашем вољеном супругу
и оцу од супруге РЕГИНЕ, сина МИРКА
и ћерке ДРАГАНЕ.

С поштовањем ИВАН и ВЛАДИМИР ПАЛАНАЦ
(136/204838)

(125/204816

МИЋИ

Последњи поздрав

последњи поздрав од
Банатског
регионалног свеза.

Последњи поздрав чика

(127/204819)

Последњи поздрав

МИЋИ СУВОМ
МИЋИ

ДИВАЦ, ПАКИ, ЗИНДА, ПЕЂА, РОГЛИЋ, ПАЧЕ, ЛАЗА,

МИЋИ

од његовог
СС-112 друштва.

Горе на небу армија права...

(128/204819)

КАСАПА, СОКРАТ, КИМБА, ГУЗИ, МАЦЕ, СТЕВА, КОЈА,
КЕЛЕ, СЕЉА, СЛАЂАН, МИРОСЛАВ, СРЂАН, ГОРАН,

Последњи поздрав

ВЕЉА, МИРЕ, ЧАПА, МАЈА, ПАПИ, РАНКО и ДРАГАН

Гробари – јужни фронт

(138/204838)

(135/204838)

Последњи поздрав вољеном

Последњи поздрав

Последњи поздрав чика

МИЋИ

МИЛАНУ
КЕСЕРУ

МИЋИ

МИЋИ
од његових Маргићана.
(124/204816)

од његових гробара из „Жара”: САЛЕ, ЖАРЕ,
МАЧАК, КИКА, БОКИ, ЏО и ТОМА
(122/204810)

Последњи поздрав

од БАЈЕ и БАНЕТА
МАРИЛОВИЋА.
(131/204823)

(126/204819)

1928–2015.
Хвала ти што си нас васпитао и усмерио ка најбољем правцу. Нека те
анђели чувају!
Ожалошћени: ћерке
ВЕРА и АНА
с породицама
(145/204853)

Драгој заови и тетки

Последњи поздрав дргом зету

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МИОДРАГ
СУВАЧАРОВ

понедељком и
уторком од 8 до 20,
СУВОМ

од ЗУБЕ, БИЉЕ
и МИЉАНЕ.

АЦИ МАЛУШЕВИЋУ
Чуваћемо успомену на тебе.
ВИТА и СОФИЈА с децом
(85/204653)

а осталим радним
данима од 8 до 13
сати

МИЋА

Заувек ћемо те волети и чувати од заборава.
ЉИЉА, САЊА и АСЈА с породицама

Последњи поздрав зету
и пријатељу од ЂОЛЕТА
ЧИЗМАША
с породицом.

(133/204832)

(112/204764)

ЉУБИЦИ БОШКОВИЋ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Обавештавамо другове, пријатеље, да је 3. септембра 2015, у 71. години, умро наш драги

ЖИВКО
ЛАЛИЋ

ЖИВКО ВУКОМИРА ЛАЛИЋ
Сахрана је обављена у Бару, 5. септембра 2015.
године, на градском гробљу „Гвозден бријег”.
Захваљујемо се свима који су породици упутили
изразе саучешћа.
Ожалошћени: отац ВУКОМИР, супруга ДУШАНКА,
ћерке ЈЕЛЕНА и НИКОЛЕТА, унуци
АНАСТАСИЈА и ФИЛИП, сестра ГОРДАНА
и остала многобројна родбина

Брате, ово није крај, ово
није збогом. Нека те анђели чувају, док се не
сретнемо поново! Тада
нас нико неће раставити.
Твоја једина сестра
ГОРДАНА
(7/204456)

(47/204567)

МИЛОРАД МИКА ЂУКИЋ
Последњи поздрав, с великим болом у срцу, сину

Наш драги кум

13. IX 2013 – 13. IX 2015.

Брате мој...

ЖИВКО ЛАЛИЋ

Ни бол, ни тугу време не брише. Време пролази, а ти нам недостајеш

изненада је преминуо 3. септембра 2015, у Панчеву. Сахрањен је 5. септембра 2015, у Бару.
Вечна му слава!

ЖИВКУ

све више и више...

ЛАЛИЋУ

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од времена.

Породица МАКСИН

Отац ВУКОМИР

(13/204466)

(48/204567)

Последњи поздрав драгом ујаку

Сестра МИЉАНА с породицом
(157/ф-1607)

ЖИВКО ЛАЛИЋ

ЖИВКУ

Ујо, заувек ћеш остати у
нашим срцима.
Сестрић ВЕЉКО
с породицом

ЖИВКО ЛАЛИЋ
Шураку последњи
поздрав од зета МИЋЕ.

(9/204456)

13. септембра 2015. навршиће се две године од смрти нашег вољеног

(8/204456)

ЛАЛИЋУ
Сестричина ЈЕЛЕНА
с породицом
(49/204567)

Последњи поздрав

ВЛАДАНА
СТАНИ РИСТЕВСКИ
од сина ЖИВКА, снаје
МИЛКЕ и унука СИНИШЕ
и ТАЊЕ с породицама.
(152/204911)

проф. МИЛОРАДА МИКЕ ЂУКИЋА
Боли тишина места на коме те нема, боли
празна цеста и суза се спрема и свуда си
ти, само тебе нема.

13. IX 2013 – 13. IX 2015.

Последњи поздрав

Тета
(147/204870)

„... Е да могу само вратит време
СТАНИ РИСТЕВСКИ

Па оживет успомене...”

Већ три године нам недостаје наша

од ћерке МИРЕ, зета
ЖИВКА и унука ДАРКА
и ДИЈАНЕ с породицама.
(155/204911)

Твоји најмилији: ћерке ТИЈАНА и МИМА, супруга БРАНКА,
Последњи поздрав

мајка ДИВНА и отац ЂУРА
(158/ф-1608)

ВЛАДАНА
ВУКОВИЋ
СТАНИ РИСТЕВСКИ

од ћерке МИЛКЕ, зета
ГРАДИМИРА и унука
НЕБОЈШЕ и САНДРЕ
с породицама.
(154/204911)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

Волимо те.
Породица
(54/204577)

понедељком и уторком од 8 до 20,
а осталим радним данима од 8 до 13 сати
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Када те поново видимо, сунашце наше

ДАРИЈА
ДАБИЋ

ДАРИЈА ДАБИЋ

4. XII 2012 – 14. IX 2014.
Тужна година без тебе,
анђеле.

Мила наша Дарија, велика је радост била када си нам дошла на
свет, али је туга неизмерна што си тако мало била с нама.

ДАРИЈА

Твоји: баба, деда, стриц и прабаба
(90/204675)

нећемо се растати више. И држаћемо те чврсто.

Породица БОЈКОВИЋ
(58/204593)

ПОМЕН
Прошла је година туге и
бола за вољеним оцем,
супругом и дедом

Прошло је годину дана откако нас је напустила наша драга

Воле те мама и тата.
(89/204675)

ИВАН РОТАР
Дарија, Дашо и душо наша

1952–2014.

(103/204713)

МИЛИЦА ФИЛИПОВИЋ

СЕЋАЊЕ

рођ. Лацковић
Годишњи помен ћемо одржати у суботу, 12. септембра 2015, у 11
сати, на гробљу Котеж, у Панчеву.
Њени најмилији: супруг ДУШАН, син МИЈОДРАГ, унучад
МИЛИЦА и НЕМАЊА и снаја МАРИЈАНА
(139/204841)

Дани су прошли и где год били, ти си с нама. И свако распукло јутро је шапатом кише натопљено.
Бака ЉИЉА, ујко, ујна, СТРАЛЕ и ДАЧА
(91/204675)

МИЛИВОЈЕ
СТЕВИЋ
1958–2007.

12. септембра навршава се годину дана
откако није с нама наш драги

СЕЋАЊЕ

Тугују за тобом твоја
сестра ЗЛАТА
и сестричина НАТАША.
(68/204623)

СЕЋАЊЕ

У уторак, 15. септембра, у 10 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

РАДОЈЕ
ВРАНИЋ РАША
12. IX 2000 – 12. IX 2015.

ЖИВА НЕЋАКОВ

Рашо, никад те нећемо
заборавити.
Твоја породица

Све што бисмо рекли премало је за оно
што осећамо, јер се бол и туга не могу изразити речима.

СТЕВАНУ ЂЕРФИЈУ
Време пролази, али бол у срцу и туга у души остају заувек.

12. септембра 2015. навршава се једанаест година откад није с нама наш син, брат и унук

ИВАН НЕСТОРОВСКИ
2004–2015.

Твоји најмилији

Твоја породица

(123/204812)

(140/20846)

СЕЋАЊЕ

СТЕВИЋ
11. IX 2007 – 11. IX 2015.

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се 12.
августа 2015, у 10.30, на гробљу Котеж, одржати
четрдестодневни помен нашем анђелу

Вечно ћеш остати у нашим срцима.
Супруга са ћеркама
(36/204526)

Годишњи помен

ГЛИШО ОЦОКОЉИЋ

ЕМИЛ

12. IX 1993 – 12. IX 2015.

КАЛАПИШ

Твоји најмилији

Двадесет и две тужне године без тебе су прошле.
Сећамо те се с љубављу и поштовањем, вољени
наш.
Супруга ЖЕЊА, син РАДЕ, снаха ЉИЉАНА
и унука КСЕНИЈА

(115/204771)

(84/204651)

Бол и празнина остају вечно.

(132/204827)

МИЛИВОЈЕ

ДРАГАНУ ГАВРИЛОВИЋУ

КАРАВЛА

Ожалошћени: мајка ЗОРКА, ћерка НИНА
и супруга САШКА с МИЛИЦОМ

Година прође, туга и
бол никако.
ЖЕЉКО и ЕМА

(134/204826)

(118/204795)

Четвртак, 10. септембар 2015.
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16. септембра, у 11.30, на Новом православном гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом чеду и брату

12. септембра, у 11 сати, дајемо годишњи помен нашем

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВА

МИЛИВОЈЕ

АРСЕНОВ

КОВАЧЕВИЋ

рођ. Текијашки

МИКИЦА

ЈОВАНУ ЋИРОВИЋУ ЈОЦИ
ЋИРИ

МИЛАНУ САВИЋУ
Вољени не умиру док живе они који их воле!

Породица САВИЋ
(104/204714)

1987–2015.
Чедо наше и батице мој, сваки нови дан је
тежи од претходног. Време не лечи тугу
већ је појачава због свих твојих неостварених снова и неиспуњених жеља.
Анђеле наш, почивај умиру с анђелима
небеским!
Воле те твоји: мама ЉИЉАНА, тата
МИЛОШ и брат МАРКО

Десет година је прошло,
али сећање и туга вечно
трају.

Часним животом, великим срцем и племенитом душом заслужио си
љубав и сећање.
Много нам недостајеш.

Сестра ДИВНА, син
ПЕТАР и ћерка ЉИЉА
с породицом

Твоје ћерке ЈЕЛИЦА
и ДАНА с породицом

(92/204683)

(63/204612)

(57/204585)

Једногодишњи
драгом кумићу

помен

12. септембра 2015, у 11 сати, на Новом гробљу,
даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном

МИЛАНУ

МИЛАН

САВИЋУ

САВИЋ

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји кумови ИЛИЋИ
(52/204574)

Упркос данима сивим,
кад видиш неку комету
да видик зарумени
упамти: то ја још увек
шашав летим и живим.

Супруга АЊА и син
БРАНИСЛАВ

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо у
недељу, 13. септембра
2015, у 11.30, давати годишњи помен нашем

МИЛИВОЈЕ
КОВАЧЕВИЋ
МИКИЦА

МИЛЕНКУ РАКИЋУ МИКИ
Време које пролази није лек за бол и тугу. Постоји нешто што никад не умире, а то је велика љубав и сећање на тебе.
Супруга СЛАВКА, син ДРАГАН с породицом и
ћерка ДРАГАНА с породицом
(60/204603)

Прошла је тужна двадесет трећа година од растанка с нашом мајком и баком и нашим ујаком
и дедом

МИЛИВОЈЕ
КОВАЧЕВИЋ
МИКИЦА

Породица МИЛИКИЋ

Прошла је година откако ниси с нама. Никада
те нећу преболети и
прежалити.
Твоја сестра МИЛЕНА
с породицом

Прошла је година, а ти
остајеш заувек у нашим
срцима.
Твој брат МИЛАН
с породицом

(98/204694)

(64/204612)

(65/204612)

НЕДЕЉКУ
МИЛИКИЋУ

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

(101/204699)

МИЛАН

ЧЕДОМИР

САВИЋ
Вољени се никада не заборављају.
Другарица БИСЕНИЈА

ЉУБИЦА
ВУКОБРАТ
МИЛАН
САВИЋ

ЂУРИЦА
ИЛИЋ

рођ. Илић
1943–1993.
1939–1992.
Никада их неће заборавити син и сестрић
НИКОЛА с децом.

2006–2015.
Мама, много нам недостајеш.
Волимо те.
Твој НИКОЛА и твоја деца МИМА и БЕБА

(93/204685)

(100/204698)

12. септембра даваћемо
годишњи помен нашем
драгом

ЉУБИЦА ЦИЦА ПЛАНИЋ

Година прође, празнина
остаје. Вечно ћеш живети у нашим срцима.

(97/204692)

РАДОЈИЧИЋ
2006–2015.
Сваки септембар отпочне с тугом и сећањем на
твој одлазак.
Породица
(72/204634)

13. септембра 2015. навршава се година

СЕЋАЊЕ

Породица ЛОНЧАР
(121/204862)

СЕЋАЊЕ

АЛИЈА МУЈИЋ

ЉУБИЦА ЦИЦА ПЛАНИЋ

ГРОЗДА

РАДЕНКО

11. IX 2004 – 11. IX 2015.

рођ. Цветић

СТЕФАНОВИЋ

БАНДУКА

Време и године пролазе, али не бришу успомене
и сећање на тебе.

Девет година је прошло откако нема мога детета, а бол и туга су све већи.

Син РАДЕ и снаја ВЕРИЦА

Несретна мајка ВЕРА

(78/204643)

(96/204691)

Заувек ћеш бити у мислима и срцу.

БОГИСЛАВ

Време не брише љубав,
успомене и тугу.
ЗОКА, БОБИ и ГАГИ
(79/204645)

МАТИЋ
1991–2015.

Супруга ЗОРКА, синови
ЖЕЉКО и ЗДРАВКО,
снаја СЛАЂАНА и унуке
ЕЛЕНА и ИСКРА

Заувек те памти
породица МАТИЋ.

(130/204821)

(75/204638)

15. септембра навршава се десет година откако нас је
заувек напустио наш

ЦВЕТАН ДИМОВСКИ

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

13. IX 2009 – 13. IX 2015.
Године пролазе, а бол и туга остају.
Твоји најмилији
(66/204614)

РАДОМИР ГОЛУБОВ КОВАЧЕВИЋ
1930–2015.
Његови: супруга КАТИЦА и син АЛЕКСАНДАР
(151/204879)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати
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Прошле су три године од смрти нашег доброг и вољеног

21. септембра навршава се тужна година
откад ниси с нама

12. септембра навршава се двадесет година од смрти

ДРАГАН РАШИЋ
МИЛОРАДА МИЈАИЛОВИЋА

1971–2014.

МИЛОМИРА ЂУРКОВИЋА

1942–1995.

професора латинског и француског језика у пензији

Дани пролазе, а ниједан без сећања на тебе. Остаје љубав
коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Увек си у мислима и срцима најмилијих.

Знао си колико те волимо, али не знаш колико нам недостајеш.
Твоји: син НЕМАЊА, ћерке ЈЕЛЕНА
и МАЈА и супруга ДРАГАНА

Увек ће те волети и сећати се твоји
најдражи: син НЕНАД, снаја ИВАНА,
ћерка ДРАГАНА, супруга СТАНА
и унучићи МАЈА, ЈЕЛЕНА, НЕМАЊА,
НИНА и АНА.

(42/204559)

(43/204559)

Прошла је тужна година откад је заувек отишао

Нико не умире док има неког да га се сећа

Супруга ВЕРА, родбина и пријатељи
(41/204550)

У суботу, 12. септембра, у 11.30, на Новом
гробљу, одржаћемо шестомесечни помен
нашем драгом

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДРАГАН РАШИЋ
Остаће у нашем сећању и мислима.
Сестра СЛАВИЦА и зет ПЕРА
(55/204582)

СТОЈАДИН ОЛГИЦА
СУТА
СПАСИЋ ДИМИТРИЈЕВСКИ СПАСИЋ
1936–5. X 1995.

Тихо, готово неприметно, приближила се годишњица
растанка с нашим

рођ. Спасић

1935 – 15. IX 2005.

1963–12. IX 1990.
С љубављу и поштовањем ваши најмилији.

ДАРА

(159/204948)

МИРКОВИЋ

ЉУБОМИРУ ЈОВАНОВИЋУ
Време пролази, а туга остаје.
Супруга РАДМИЛА, синови ПРЕДРАГ
и ДЕЈАН, снаје ЈАДРАНКА и РУЖА,
унука МИЛА и унук МИЛОШ

рођ. Јаћимовић
1952–2001.
11. IX 2001 – 11. IX 2015.
У нашим срцима вечно
ћемо чувати твоју доброту, осмех и топлину
носимо у нашим срцима
за увек.
Твоја породица

(50/204569)

11. септембра навршавају се четири године откако није са мном мој једини син

ДРАГАНОМ
Никада га нећемо заборавити, јер је он наш.
Брат СЛАВОЉУБ и нина МАРА
(56/204582)

У четвртак, 10. септембра, у 11 сати, на Новом
гробљу, у Панчеву, одржаћемо четрдесетодневни парастос

(87/204672)

ДЕЈАН КУМРИЋ
1966–2015.
Прошле су четири године тужне. Заборав у мајчином срцу не постоји. Постоје успомене које не
бледе, ране које се не лече, сузе које се не суше
и туга вечна за тобом, дете моје.
Неутешна мајка ЗОРИЦА, ћерка МИЛИЦА
и син ЛУКА

16. септембра је десет година од смрти
моје најдраже прабаке

ЈЕЛЕНА КОЗЛИНА

ВЕСНА
ЋУП

ЈЕЛЕНА ЛЕНКА МИЈИЋ

рођ. Рацић, Сејанов
1921–2005–2015.
Изгледала си увек јака, онакав дух. Стизала свуда, у месару, стока, виногради. Преживела у центру Београда, подрум зграде,
где сте имали и стан и радњу, немачко
бомбардовање 6. априла 1941. Задње две
недеље срчане сметње. Деловало и тада,
преварићеш смрт, поживети још. Мене си
волела посебно. Кад мислим, живиш и даље. Срешћемо се негде.
Праунук ДУШАН МИЈИЋ

(70/204633)

Ожалошћени: супруг протојереј ВОЈИН, синови
МИРОСЛАВ и СИМО, ћерке МАРИЈА
и МИРЈАНА, зет МИЛОШ, снаја МАРИНА
и унуци САРА и УРОШ

11. септембра навршавају се четири године
од смрти

Поштовани

(69/204631)

7. IX 1993 – 7. IX 2015.
Заувек у нашим срцима.

Прошло је шест година
откад нас је оставио

15. септембра 2015. навршава се десет година
од смрти наше ћерке

ДЕЈАН

Твоји најмилији

ДЕЈАН
КУМРИЋ

(110/204752)

(53/204575)

КУМРИЋ

1966–2015.
Остаћеш заувек у срцу и
чуваћу успомену на тебе.
Твој РАДЕ

И након четири године
недостајеш свакога трена.
СЛАЂАНА, МИЛИЦА
и ЛУКА

(70/204633)

(5/203958)

ПЕТАР
ЖИВАНОВИЋ
из Старчева
1933–2009.

Прим. др
РАДЕНКО
Прим. др РАДЕНКО ТОПАЛОВИЋ

ТОПАЛОВИЋ

педијатар-нефролог
2008–2015.

педијатар-нефролог

БРАНКЕ
ГОЛУБОВИЋ
ДИМИЋ
1968–2005.

Породица

Породица ИВКОВИЋ

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

(61/204607)

(62/204607)

(76/204639)

Никада те нећемо прежалити.

НЕНАД КУЖИЋ

Ћерка МАЈА, син БАНЕ,
отац ЈЕФТА и сестре

1981–2008.
Драги наш, живимо с болом и тугом без тебе.
Мама МИЛИЦА и брат с породицом

(77/204641)

(95/204690)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Четвртак, 10. септембар 2015.
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11. септембра 2015. навршиће се двадесет седам
тужних година откад није с нама

БАБО

КРИСТИНА

ЈАНОШ

7. IX 2011.

23. IX 2003.

САВЕТА БРАНКОВИЋ

Поносни што смо вас имали. С љубављу и поштовањем чувамо
успомену на вас.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
нашу заједничку срећу.

Ћерка КАТАРИНА и синови АНДРИЈА и ИВАН с породицама

ВЕЛИЗАР, БРАНКИЦА, КАРЛО и НИКОЛА

(3/204438)

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

(35/204523)

ПОМЕН
12. септембра 2015. године навршава се четрдесет дана откако нас је напустио наш драги

СЕЋАЊЕ

БОЈАН РАДОВАНОВ
2004–2015.

МИЛИЦА
СТАРЧЕВИЋ

ЖИВОЈИН ЖИКА
МАРИНКОВИЋ
1937–2006–2015.
Време које пролази не умањује бол и сећање на
тебе. Остаћеш заувек у нашим срцима.
С љубављу и тугом супруга ВЕРА, ћерке
НАТАША и ДУШИЦА с породицама
и сестра ЈЕЛЕНА
(26/

МИЛОШ ПОПОВИЋ

рођ. Поповић

31. XII 1945 – 3. IX 2015.
Помен ће се одржати на Католичком гробљу.
У болу и тузи твоји најмилији: супруга ЗОРКА,
син ЗОРАН с породицом, ћерка МИЛИЦА
с породицом, брат ЈОВАН с породицом и остала
родбина, пријатељи и комшије

Четрнаест година чувам
успомену на тебе, а сада
ти се придружио твој
брат Милош.
Твоја снаја ЗОРА
с породицом

12. септембра навршавају се две године откад
нас је напустила наша мајка

(109/20751)

Прошло је четрдесет тужних дана

СЕЋАЊЕ

(15/204475)

(19/204475)

9. септембра навршава
се четрдесет дана

Време пролази, туга и бол у мом срцу не престају.
И даље се питам: зашто сам те тако рано, тако
младог изгубила, а толико сам те волела?
Твоје: мајка БРАНКА, сестра САНДРА
с породицом и баба РУЖИЦА

12. септембра 2015. навршавају се две године
откад нас је напустила
наша вољена

МИЛОШ
ПОПОВИЋ

СТЕВАН
САЛАПУРА
9. IX 2014 – 9. IX 2015.

31. XII 1945 – 3. VIII 2015.

МИЛОШ
ДРАГАНА

ПОПОВИЋ

ПЈЕТЛОВИЋ

31. XII 1945 – 3. IX 2015.

СЛАВИЦА ВЕЛЕВСКИ ТАСИЋ
1963–2013.

ВЕЛЕВСКИ

рођ. Вујасиновић

Прерано си отишла,
ћерко, нама су остали
вечни бол и туга.

С љубављу и поштовањем чуваћемо лепе успомене на тебе. Заувек ћеш
нам недостајати.

Твоја мајка МИРЈАНА
и сестра БРАНКА

Твој син ЗОРАН, снаја
МИЛИЦА и унуке ЈЕЦА
и МАЈА

(6/204454)

(18/204475)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦА

На тебе поносни твоји синови ЖАРКО,
МИЛОРАД и МИЛОШ.

ТАСИЋ
1963–2013.

(38/204539)

,ПАНЧЕВАЦ

Никада те не можемо
прежалити и заборавити. Живећеш у нама заувек.

телефон:

СЛАВИЦА
ТАСИЋ

Бол је велики, туга у срцу доживотна. С љубављу те се сећамо, с поштовањем помињемо.

Твоја супруга ЗОРА

Мама АНЂА и брат
ДРАГАН с породицом

(17/204475)

(11/204460)

СЕЋАЊЕ

Прошло је шест година
откако није с нама наша
драга

Сестра РОСА

013/301-150

СЕЋАЊЕ

Мишо, много ми недостајеш. Нека те анђели
чувају као што сам те ја
чувала!

(37204538)

3
ЈЕЛИСВЕТА

ПОМЕН

РАНИСЛАВИЋ

27. VII 1963 – 12. IX 2013.

ВЕРА РИСТИЋ

11. IX 2004 – 11. IX 2015.
Прошле су две године
откако ниси са мном.

ЉУБОМИР

НЕМАЊА
ТУДИЋ

МИЛИЦА
СТАРЧЕВИЋ

9. IX 1999 – 9. IX 2015.
Од заборава те чувају:
ћерка КАЈА, зет
СТАНКО и једини
унук ДУШАН
ПАНАЈОТОВИЋ.

рођ. Поповић

ДИНКА БАСТАЈА

2001–2015.
Четрнаест година чувамо
успомену на тебе, тето.
Твој ЗОКИ с породицом
и мамом ЗОРОМ

рођ. Етински
2002–2015.
Живиш у нашим срцима.
БОРИС, БАКИ, ДЕНИ,
БОЈАНА и НИКОЛА

Године пролазе, али ти
остајеш заувек у нашим
срцима.
Твоји најмилији:
синови НОВАК и ЂУРО
с породицама

(21/204480)

(16/204475)

(40/204546)

(107/ф-1604)

ПИВАШЕВИЋ

Супруг РАТКО
(111/204755)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИХАЈЛО
ТОМАШЕВИЋ
МИХАЛАКИ СЕКУЛОВИЋ МИКИ
1997–2015.
Никад те нећемо заборавити.
Супруга ДАГИЦА, син МАРКО, снаја ИВАНА и унуци
МИЛОШ, МИЛИЦА и МИЛЕНА
(45/204564)

2009–2015.
С љубављу и
поштовањем супруга
АНУШКА, ћерка, зет,
снаја, унучад
и праунучад
(67/204619)

Твоји најмилији

С љубављу
и поштовањем ДРАГАН
и МАРИНА
с породицама

(14/304474)

(25/204485)

Увек си у нашим мислима.

Прошла је година откад
је умрла моја мајка

БОРКА
ДАВИДОВСКИ

БОРКА
ДАВИДОВСКИ

2012–2015.
Прошле су три тужне године откад ниси с нама, али
остајеш вечно у нашим срцима.
Твоји најмилији

Заборав не постоји, рана је доживотна, а сећање на тебе вечно.
Ћерка ЗОРИЦА
с породицом

Прошла је година oткако смо се опростили
од тебе. Утехе нема, али
остаћеш у нашим срцима.
Твоја ћерка СЛАВИЦА
с породицом

(4/204442)

(2/204373)

(1/204337)

НИКОЛА ЛАЗИЋ
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августа: Александру – Наташа Рашић и Ивица Гроздановић; 12. августа: Емину – Снежана Станчуљ и Милан Журж; 14. августа: Неду – Милана и Синиша Максимовић; 15.
августа: Ленку – Маријана и Ратомир Дабић, Марију – Јелена и Давор Ристић; 16. августа: Тијану – Ивана Стојановски и Горан Стошић; 17. августа: Миу – Марина Јованов Милошевић и Живан Јованов, Хајналку – Сања Станисављевић и Јанош Колар, Милицу – Марија Ђорђевић и Зоран Жура; 18. августа: Марију – Сабрина Богданић; 20. августа: Марину – Стојанка Лашић и Ненад Лашић; 21. августа: Хелену – Ивана и Александар Стојић; 23. августа: Софију – Раната и Бојан Бојовић; 24. августа: Дариу – Марина и Павле
Француски, Софију – Моника и Марко Митић, Мину – Ивана и Страхиња Медић; 26. августа: Јовану – Анита и Златко Перић; 29. августа: Наташу – Меланиа и Душан Грујица.

Добили сина
7. августа: Војина – Татјана Томашевић и Радован Видић; 12. августа: Страхињу
– Милана и Боривој Робић; 18. августа: Вука – Александра Величковић и Милан
Карић; 19. августа: Ранка – Селена Петровић и Александар Боројевић, Стефана –
Милана и Срђан Топаловић; 22. августа: Вању – Александра и Синиша Шарац; 23.
августа: Луку – Дејана Радиевојев и Ђурица Констандинов, Филипа – Мила и Сава Крговић; 29. августа: Марка – Снежана и Драгутин Радаковић.

ВЕНЧАНИ
29. августа: Мирјана Ћелап и Рајко Димитријевић, Јелена Николић и Филип Руптак, Валентина Штављанин и Стефан Мратинковић, Ана Зиндовић и Немања Маринковић, Александра Жеберан и Марко Јовановић, Емина Јошавац и Драган Шепецан, Сања Кочоски и Бојан Василијев, Сандра Баџа и Бранко Радаковић, Гордана Дуковски и Марјан Јовановић; 30. августа: Јелена Петровачки и Мирослав
Шимшић, Весна Погарчић и Драшко Патић, Мартина Марек и Чедомир Еремић,
Мирјана Војновић и Горан Теофиловић, Наталија Петровић и Богдан Јорговић Пејић; 3. септембра: Александра Потић и Момчило Лазовић.

УМРЛИ
25. августа: Зорица Станисављев – 1923; 27. августа: Бранко Огњеновић – 1957,
Домника Јањалов – 1927, Новица Милић – 1954, Драгомир Михајловић – 1930; 28.
августа: Гојко Лакетић – 1940, Драган Вуковић – 1946, Љубинка Борзош – 1923;
29. августа: Милада Бербер – 1953, Душанка Танасковић – 1933, Надежда Попадић – 1926, Маргита Будак – 1941, Сава Арбутина – 1936, Анка Криштофик – 1958,
Славко Глушац – 1938; 30. августа: Васка Димитријевски – 1930; Ева Сладачек –
1946, Даница Ковачев – 1936; 31. августа: Магдалена Ђорђијевски – 1933, Милорад Раковић – 1961, Аница Мирковић – 1930, Живорад Малабовић – 1944; 1. септембра: Андраш Либер – 1948; 2. септембра: Олга Радовановић – 1947, Радила
Стојановић – 1974; 3. септембра: Срђан Ђоковић – 1948, Дивна Вујновић – 1943,
Драгана Ивановић – 1956, Живко Лалић – 1945, Александар Малушевић – 1929,
Катица Броскић – 1931; 4. септембра: Симо Остојић – 1936.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

КВАДРАТ 7 х 7
1

2

3

4

5

6

7
Речи су састављене од следећих слогова: ВА, ВИ, ВОЈ, И, И, ЈА, КО, ЛИ,
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ЛИ, ЛО, ЛО, КА, КА, КО, МИ, МИН, НИК, О, РА, ТА, ТАР, ТИ, ЧА, ЧИ.

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Не верујте много у своју интуицију у наредном периоду. Само
проверене чињенице су релевантне. Много пословних промена набоље. Висок ниво одговорности доноси вам могућност унапређења. У љубави мало затишје. Могућа тајна веза.

Идете узлазном путањом у послу. Помоћ пријатеља је сигурна. Новац вам пристиже током
целог периода. Мало сте деконцентрисани. Ваге које су билe у
љубавној кризи, имају могућност
да изгладе ситуацију. Пазите се
повреда зглобова.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Остварићете завидан успех и

Пред вама је период када све

тамо где се не надате. Помрачење ће вас пробудити, било да сте
приватник, било да радите у фирми. Новац пристиже у већој количини. Љубавна ситуација је
одлична. Усамљенима следи ново познанство.

треба да ставите на своје место.
Добро се прерачунајте шта
стварно желите. Љубавна ситуација је помало затегнута. Познанство с неком особом из даљине. Чувајте се прехлада.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Будите опрезни на свим пољима.
Могуће су сплетке и оговарања, с
којима морате да се суочите. Помоћ која вам је обећана мало ће
затајити. Мање љубавне расправе, помало суза. Мањи проблеми
са синусима и главобоље.

Коларићу, панићу, плетемо се...
Баш то је оно што вас чека ове
седмице. Распетљајте све што сте
запетљали. Искористите одлазак
на пут да рашчистите све у својој
глави. Не трошите новац у брзини. Љубавна ситуација се заоштрава. Избегавајте свађе.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Имаћете вишак енергије у овом
периоду, што ће вам омогућити
изванредне пословне резултате.
Незапосленима се пружа могућност понуде за посао. Финансије
су стабилне. Љубав и партнерски
односи су под лупом.

Стање је више него добро. Новац,
познанства, пут који дуго чекате...
све се полако остварује. Незапослени се могу надати новом послу.
Љубавна ситуација полако доживљава своју кулминацију и партнер вам приређује изненађење.
Проблеми с костима или кичмом.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пословни помак набоље, уз по-

Не уплићите се у ствари које

моћ особе која је на положају.
Појавиће се нове шансе, али будите мудри, не журите да се све
не изјалови. Лавови који су у
браку имају миран период, могуће је мало захлађење односа.

вас се не тичу. Избегавајте разговоре и препирке око себе. Разочараћете се у неке пријатеље.
Могуће је и захлађење у љубавним односима. Неко из прошлости жели да вам се врати. Требало би да то избегнете.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. наше мушко име, 2. било колика, ма колика, 3. металац који производи локоте, 4. неочишћена жута глина, 5.
веома користан састојак хране, 6. обесити, закачити, 7. друг, пријатељ
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(Вуков Рјечник).

4

1

5
6
7

БЕЛА УКРШТЕНИЦА
Сами треба да откријете и упишете црна поља.
Њихов број је означен у загради на крају описа за
сваки ред и колону.
ВОДОРАВНО: 1. жена Индијанца (0), 2. град у Сирији (0), 3. река у Мозамбику (0), 4. имање донето у
мираз (фр.) (0), 5. плутача која на води означава
пловни пут (0), 6. град у Србији (0), 7. наставити (0),
8. лопов – бели зачин – суседна слова (2), 9. монах,
калуђер – симбол ванадијума – први вокал (2), 10.
пензија (1), 11. ништа (турц.) – продавница воћа
(1), 12. зевање – симбол калијума – град у Француској (2), 13. ваздухопловство (0), 14. начин решавања нечега (стр.) (0).
УСПРАВНО: 1. веровање у повољан исход нечега
(0), 2. област око Пожаревца (0), 3. део електромотора – једно чуло (1), 4. енглеско мушко име
(Едвард) – сој, раса – лична заменица (2), 5. разум,
ум (грч.) – самогласник (1), 6. прерано преминули
панчевачки дечји песник (на слици) – ознака за
кири (1), 7. плодови кукуруза – једна хемијска
супстанца (1), 8. имати поверења – мелодије (1), 9.
хируршки захват – прибор за рад (1).

1
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4
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

2

3

4

5

6

7

8

9

Стабилан и повољан период је

Полако се будите. Послови по-

пред вама. Могуће су и неке награде и пословна путовања. Финансије стижу, али и брзо одлазе
на заостале дугове. Заузети су
стабилни, а слободни могу очекивати удварања. Дијета је пожељна.

чињу да се покрећу, па размислите о томе шта стварно желите. Финансије су танке. Љубавни
живот је одличан. Рибе које су
саме могу очекивати ватрену романсу. Здравље се побољшава.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
ФЕЛИНИЈЕВ ФИЛМ
Један СТАРИ КИНО
бучно најављује
да филм Фелинија
опет приказује.

ЕРОТСКИ БУКВАР
Ако ти је КРУТА МАСА,
у кревету бићеш даса,
пребринућеш сваку бригу
кад прочиташ ову књигу!

ОД КУЋЕ ДО КУЋЕ
СТАНКИНА је
ћерка Мица
на терену
благајница.
РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: Миливој, иколика, локотар, иловача, витамин, окачити, јараник. Стиховни анаграми: „Сатирикон”, „Камасутра”, инкасант. Бела укрштеница: скво, Алеп,
Шире, Апор, бова, Обреновац, продужити, тат, со, иј, инок, ва,
а, мировина, ич, воћара, зев, к, Лил, авијација, модалитет.
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ФОТО-РЕПОРТАЖA

Четвртак, 10. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

НА „СТАРОМ ТАМИШУ” ОДРЖАН „ALMEX FIELD SHOW”

ПОДРХТАВАЛО ТЛЕ ОД ГРМЉАВИНЕ МОЋНИХ МАШИНА
„Almex Field Show” је на ретко
виђен начин приказао асортиман пољопривредне механизације, за коју се без претеривања може уствдрити да је
последња реч технике.
Трактори, комбајни, сејалице, прскалице... не само да
су се „шепурили” у дефилеу
дугом неколико стотина метара, већ су многобројни посетиоци имали ретку привилегију да виде њихову моћ у
раду на самој њиви.
Програм манифестације „Almex Field Show”, уприличен
на имању „Стари Тамиш” у
суботу, 5. септембра, почео је
поздравном речју власника
фирме „Алмекс”, организатора манифестације, Мирослава Алексе. Након минута ћутања у знак сећања на његовог
прерано преминулог сина,
бројним пољопривредницима
и другим званицама обратио
се Карстен Волк, директор немачког концерна „Claаs”, лидера у производњи пољопривредне механизације. Потом
је Урош Давидовић, новинар
телевизије Б92, најавио пред-

ВЕЋА МАШИНА – БОЉИ УЧИНАК

наочиглед задивљених посматрача прошао и један од
најбољих „Claas” комбајна са
сателитским навођењем –
„Lexion 780”. Пратили су га

конкретан учинак пољопривредних машина у раду, што
је заправо и циљ оваквих
презентација.
Све то су, уз исцрпне коментаре стручних лица с покретне бине, помно пратили
многобројни гости, који су,
према речима домаћина, подједнако важни, било да се радило о „малом” пољопривреднику, представницима градске власти или гостима из
иностранства, попут челних
људи брендова које „Алмекс”
заступа („Claas”, „Holmer”,
„Rauch”, „Masciа”...).

Општи је закључак да је ово
била једна од највећих презентација у региону не само по броју машина, већ и по броју посетилаца. Сви они сагласили су се
у томе да је презентација била
достојна њихових врхунских
машина, као и добрих њива које
су за њих посебан изазов.
Према речима Срђана
Алексе, ова манифестација би
требало да доведе до позитивних ефеката у виду ширења
пословања и продајне мреже
механизације, као и учвршћивања сарадње с произвођачима из иностранства.

Пречистач корена шећерне репе „Holmer terra felis 2”

ставнике коорганизатора презентације – из фирма „Bayer”
и „Monsanto/Deklab”, да би на
крају уводног дела Срђан
Алекса, млађи власник „Алмекса”, који води имање „Стари Тамиш”, најавио почетак
дефилеа механизације.
А онда је тле почело да подрхтава од грмљавине моћних машина. То је био сигнал да стартује преко сто гиганaта из асортимана фирме
„Алмекс”. Тако је, рецимо,

Овај шоу посетио је и велики број пољопривредника с разних страна. Неки од њих изнели су своја виђења:
Јакав Јожеф из Скореновца, који обрађује земљу на двеста хектара, сматра да је манифестација била одлична, а
посебну пажњу обратио је на комбајне. Ђура Момировић из
Гаја слаже се да су машине изванредне, али и да је за њихову набавку неопходно уложити много новца. Интересује
га трактор од око сто коња, о којем би могао да размишља
уколико би био понуђен на више бескаматних рата.
Драган Антоновић из Накова је за презентацију сазнао
из пољопривредног листа. Одушевљен је виђеним, јер његова филозофија гласи – што већа машина, то бољи учинак.
– Наши клијенти су и пољопривредни произвођачи, тако
да ако ми напредујемо, напредују и они, напредује примарна производња у земљи, а

будући да сви тежимо већем
приносу и лакшој обради – то
је једино могуће уз савремену
механизацију. Наш мото је –
већи улог данас за боље при-

Трактор „Class Axion 850” и растурач стајњака „Bergmann”

трактори новије генерације
и велике снаге, као што су
„Xerion 5000” или „Arion C
Matic”, па сејалица за директну
сетву
„Corona
Maschio”, а ту је, поред осталог, била и самоходна „Gaspardo” прскалица, са распоном од 24 метра. За тим белосветским „чудесима” кретала се непрегледна колона
људи ка огледној њиви у
оквиру имања „Стари Тамиш”, како би се уверила у

СИСТЕМ КОJИ ДАJЕ РЕЗУЛТАТЕ
Сва виђена механизација део је машинског
парка фирме „Алмекс”, чија је примарна делатност пољопривредна производња на седам
имања. Приказане су машине у раду на њивама с ратарским културама карактеристичним
за ово подручје – овас, соја, кукуруз, сунцокрет и шећерна репа.
– Њима су управљали наши руковаоци, док
су важна логистичка подршка били и сервисери из постпродајне службе. Уосталом, преко
сто наших људи дало је допринос успеху ове
манифестације, а мишљење многих очевидаца

је да је скуп био грандиозан. Требало нам је
неколико година за припреме огледа на њивама. Све је почело анализом земљишта, преко
пажљиво бираног семена, пестицида и хибрицида, до одабира механизације која ће бити
презентована. Само добра логистика менаџмента, способан кадар и расположиви ресурси
система као што је „Алмекс” дали су вредне резултате. Наравно, велики део организационог
посла изнео је кадар са „Старог Тамиша”, где
је презентација и одржана – нагласио је Срђан
Алекса.

носе сутра – нагласио је
Алекса.
Ова манифестација постоји
низ година и досад је одржавана на различитим имањима,
па и на „Старом Тамишу” пре
више од десет година, а за наредну, која ће вероватно бити
организована за пар година,
припреме почињу одмах, будући да принос или род веома
утичу на овакве презентације.
На основу свега доживљеног, за очекивати је да ће следећи „Almex Field Show” бити
још упечатљивији.
Ј. Филиповић
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ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО „ЈЕЛЕНАК” НА ГРУПНОМ ЛЕТОВАЊУ

АКТИВАН ОДМОР У ПРИРОДНИМ ЛЕПОТАМА ЕВИJЕ
Планинарско друштво „Јеленак” је, уз многобројне излете
и планинарења, ове године,
као и неких протеклих, организовало и заједничко летовање на острву Евија, другом
по величини у грчком архипелагу. Боравак у месту Пефки није представљао само излежавање и „чварење” на плажи, већ је, у складу с праксом
поменуте панчевачке организације, имао препознатљиву
ноту активног одмора, која је
подразумевала и одлазак у
природу.
Према речима неформалног
вође групе Милана Глумца, на
пут ка југу Балкана кренуло је
седамдесет четворо Панчеваца, од којих су већину чинили
чланови „Јеленка”.
– Ове године нам се придружио фитнес-клуб „Bee-feet”, који води Зорица Ранковић, па је и она анимирала одређени број људи за одлазак
на Евију, али и дала посебан
квалитет летовању тиме што
је свакодневно организовала
групно вежбање – ујутро је то
била јога, а предвече аквабик.
И на друге начине смо се трудили да одмор буде што активнији и да људи у сваком
тренутку имају чиме да се баве. С друге стране, иако је група била многобројна, за неко-

лико дана смо се зближили и
претворили у велику породицу у којој се свако добро осећао – навео је Глумац.
Поред дружења на плажи и
играња одбојке, организовано
је и неколико излета, попут
одласка на Скијатос, када је
уз песму и игру прослављен
рођендан једног члана групе.
„Јеленак” не би био то што јесте када не би организовао
планинарење. Овог пута је
тридесетак чланова освојило
највиши врх у окружењу, под
називом Ксирос Орос (991

метар), који се налази у континенталном делу Грчке.
– Тај крајолик неодољиво
подсећа на Тару, а поглед је
фантастичан, јер море доминира са свих страна. Након
успона на врх уследио је
спуст низ прелепи кањон, где
смо наишли и на водопад који прави две каскаде и заокружује амбијент. Једна група је обишла и околна острва
вулканског порекла, а посетили смо и Атину и Акропољ.
Вреди издвојити и бању у месту Епсидос, у којој се налази
извор термалне воде од 40 до
70 степени. Тамо смо се у
ноћним сатима купали у сла-

ној води с дубине од три километра, што спада у неку
врсту феномена, а утисак је
био непоновљив. Напослетку,
острво Евија нуди много обале и километре дивљих плажа на којима нема никога, па
смо и ту погодност обилато
користили – испричао је овај
љубитељ природе.
Када је реч о погодностима
боравка у природи, Планинарско друштво „Јеленак” их,
поред активног летовања, у
свом годишњем распореду
има сијасет, и то уз најмање
могуће издатке. Потребно је
само мало добре воље и слободног времена...

ДРУЖЕЊЕ ИЗВИЂАЧА ИЗ СТАРЧЕВА И АТИНЕ

Грци „пали” на лепоте Пешчаре
Осмочлана делегација извиђача из Атине недавно је боравила у Старчеву, чиме је узвраћена посета од пре извесног времена, када су се чланови Одреда извиђача „Надел” дивно провели на југу
Балканског полуострва.
Половина гостију је допутовала авионом, а преостала четворка је стигла аутомобилом
дан раније. Сместили су се у
кућу Јелене Кошарић у Првомајској улици, где су и доручковали, док су им ручак и вече-

ра углавном били организовани у приватној режији код других старчевачких извиђача.
Грчки скаути су се током
пет дана проведених у Старчеву упознали са знаменитостима тог места. Поред осталог,
обишли су кућу породице
Драгојерац, у којој су уживали
у традиционалном банатском
ручку, посетили су ергелу
„Стаменковић”, а у Креативном културном клубу приређен је концерт панк-рок састава „Креативни неред”.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Гости су обишли и Београд
и Панчево, где су им се највише свидели крстарење бродом
по Сави и Дунаву, Калемегдан, панчевачка Народна башта, парк Барутана и Вајфертова пивара.
Како и доликује овим поштоваоцима природе, најлепши утисак им је остао након
посете Делиблатској пешчари, тачније Чардаку. Тамо им
се толико допало да се увелико кују планови за заједничко
таборовање више десетина

грчких малишана са Старчевцима на поменутој локацији.
Опроштајно вече је приређено
у близини Иванова, у викендици
дугогодишње чланице Одреда
извиђача „Надел” – Данијеле Јајић, где су били присутни сви
старчевачки извиђачи који су
оставили траг у тој организацији.
Након свега мало је рећи да
су гости били одушевљени
пријемом, чему у прилог најбоље говори чињеница да су
Старчевцима понудили божићно зимовање у Грчкој.

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

Бретонка
Када је пронађена, послушна и радознала бретонка на себи није имала
микрочип.
Сада се налази у градском прихватилишту у
Власинској 1 и све информације можете добити и на број телефона
352-148.
Пас ће пре удомљавања
бити микрочипован и
вакцинисан.

ЛЕПА МАНИФЕСТАЦИЈА У СТАРЧЕВУ

Гаврина чорба вредна „златне жабе”
После годину дана паузе прошлог викенда је у Старчеву
одржана популарна „Жабаријада” – такмичење у кувању
рибље чорбе. Назив манифестације потиче од чињенице
да се већ годинама део села
који се налази уз Надел назива и жабарским крајем...
Уз пригодан музичко-забавни програм, хуманитарну акцију за помоћ нашем младом су-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

грађанину Владимиру Ђорђевићу, лепо расположење, јагњеће
и прасеће печење с ражња и бабушке с тањираче, надметало се
28 екипа у справљању најпопуларнијег аласког специјалитета.
– Манифестација је добила
назив по нашем крају. Ми смо
близу реке Надел, а жеља нам
је да је опет активирамо. Планирамо да направимо удружење за љубитеље природе и да с
момцима који су недавно организовали такмичење у пецању оснујемо и риболовачко
друштво, па да видимо шта
можемо урадити за будућа поколења – рекао је Небојша Пејић, један од организатора.

Цела манифестација је била
веома добро организована, а
што је најважније, није било
никаквих проблема. Сви који
су учествовали у организацији
„Жабаријаде” заслужују похвале, а посебно малишани у
љубичастим мајицама који су
били на услузи свим гостима.
У конкуренцији екипа из
Банатског Брестовца, Сефкерина, Београда, Јакова, Омољице, Старчева и Панчева,
најускуснију чорбу, по оцени
жирија, скувао је Душан Гавриловић Гавра. Друго место
је припало Љубинку Кравару,
а треће Влади Јанковићу.
А. Ж.

Јазавичар
Још један привремени становник градског прихватилишта – брак јазавичар
пронађен је у Скадарској
улици пре неколико дана.
Уколико га неко препозна или је заинтересован за
удомљавање, може се јавити служби „Зоохигијене”.

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.

ЕВРОПСКИ ШАМПИОНАТ ТУРИНГ АУТОМОБИЛА

ПРВЕНСТВО БАЛКАНА У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ДУЦА НЕ ДА ТРОН

СРЕБРО ЗА ФИЛИПА

Фантастични Борковић
победио и у Брну
Наш суграђанин Душан Борковић, најбољи српски аутомобилиста свих времена и возач „НИС–Петрол” и Б3 рејсинг тима, прошлог викенда
је учврстио своје вођство у генералном пласману Европског шампионата туринг аутомобила. На надметању у чешком граду Брну Дуца је
остварио једну победу и освојио једно друго место. Доминација је настављена...
Захваљујући оваквом резултату наш суграђанин је
повећао предност у генералном пласману на фантастична 22 бода само два викенда
пре краја сезоне. Дуца је у
првој трци стартовао с друге
позиције, иза Мата Хомоле,
који је искористио пол-позицију и створио већу предност. Борковићев највећи ривал до овог викенда, Чех Петр Фулин, брзо се пробио на
треће место, али ниједног
тренутка није угрозио пласман нашег аса. Хомола је
без већих проблема тријумфовао у првој трци, али је
Борковић освојеним другим
местом увећао предност над
другопласираним у генералном пласману – Фулином.
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Управо је прва трка омогућила Борковићу да се бодовно
„одлепи” од Фулина, с обзиром на то да је због пуцања
предњег десног стакла и немогућности да га замени Фулину онемогућен старт у другој трци. Дуца је потом стар-

товао са шесте позиције (због
обрнутог редоследа прве
осморице и дисквалификације Фулина), па је имао добру
прилику да се реваншира Хомоли за прву трку.
Сјајном вожњом је то и учинио, а да би тријумфовао на

читавом викенду, Дуци је било потребно да Хомола буде
две позиције иза њега. Ипак,
Словак је успео да стигне до
другог места до краја трке.
Без обзира на то Борковић је
овог викенда сакупио 20 бодова (два у квалификацијама,
осам у првој трци и десет у
другој), па после четири викенда у генералном пласману
води са 76 бодова. На друго
место се пробио Хомола, с 54,
док је Фулин трећи, с педесет
једним бодом.
– Пресрећан сам после трка
у Чешкој. Искрено, нисам очекивао да ћу бити овако добар.
Имао сам велику бодовну
предност у односу на Фулина,
али је због његових техничких
проблема у другој трци, коју
није ни возио, дошло до промене у генералном пласману.
Сада је на другу позицију избио Хомола, а ја сам бодовну
разлику још увећао. С нестрпљењем очекујем Белгију и надам се да ћу и тамо освојити
бар оволико бодова, па да с лепом разликом путујем у Пергусу на завршницу – рекао је наш
ас после успешно завршеног
тркачког викенда у Чешкој.
Сезона се наставља надметањем у Белгији, 19. и 20. септембра, на некадашњој стази
Формуле 1 – „Золдеру”.
Срећно, мајсторе!

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ДРУГИ РЕМИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА
Пропуштене бројне
прилике за победу
Следи пут у Суботицу
Утакмицама четвртог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Српској лиги група „Војводина”. Фудбалери Железничара су на свом терену угостили
Омладинац из Нових Бановаца, с којим су играли нерешено 1:1 и тако освојили други
бод у новом шампионату.
Пред око 400 поклоника
најважније споредне ствари
на свету из Панчева и околине
момци које с клупе предводи
тренер Александар Стевановић одлично су отворили ову
утакмицу. Од самог почетка
су кренули агресивно ка голу
ривала, створили су и неколико прилика, а већ у 18. минуту
су повели захваљујући голу
који је постигао Лазар Цвејић.
Жестока борба, с много прилика на обе стране, тада се
распламсала. Ређале су се
шансе како пред голом Омладинца, тако и пред мрежом
Железничара. Ипак, у финишу првог полувремена „дизелка” је мало посустала, што су
врло добри гости умели да казне. Омладинац је у 40. минуту стигао до изједначења, а само неколико тренутака касније имао је идеалну прилику да
поведе. Судија Невен Зекоња
досудио је једанаестерац, али

је шут капитена Омладинца
сјајном интервенцијом зауставио голман Железничара
Бранислав Катанић.
Жестоко је било и у другом
полувремену. Опет је Желе-

зничар био тим који доминира
и ствара прилике, али лопта
једноставно није хтела у гол. У
финишу сусрета Сретен Новаков је имао „зицер” за победу,
али се спетљао пред мрежом

Омладинца, па је стопостотна
шанса отишла у неповрат...
– Ово је за нас била веома
важна утакмица, у којој су
нам три бода била неопходна. У скорије време нисмо
оволико промашивали, имали смо пет сјајних шанси,
али лопта није хтела у гол.
Морамо подићи главу, јер
нам следи тешко гостовање у
Суботици. Предстоји нам
напоран рад, па се надамо да
ћемо увежбати и ту завршницу, када ћемо постизати
голове – рекао је Жељко
Стајчић, капитен ФК-а Железничар.
„Дизелка” у петом колу гостује у Суботици, где ће поделити
мегдан с домаћом Бачком.

свим пријатељима који су ми
помогли у тренажном процесу – рекао је Филип Влајић.
Следеће такмичење на коме ће наш суграђанин наступити јесте Првенство Војводине у бенч-пресу, које ће
бити одржано 26. септембра
од 11 сати у Хемијској школи у Панчеву. Поред њега,
надметаће се и најбољи такмичари Пауерлифтинг клуба Спартанс, за који је он наступио на Балканском првенству.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

КАЈАКАШИ СА УСПЕХОМ ЗАВРШИЛИ СЕЗОНУ
На Ади Циганлији је прошлог викенда одржано појединачно и екипно Првенство Србије у кајаку и кануу,
на којем се надметало 476
такмичара из 28 клубова.
Укупно је одржана 161 трка
у свим старосним категори-

јама. Тренер ККК-а Панчево
Ђурица Левнајић на државни шампионат је повео 18
такмичара.
Кадетски двосед Алекса
Левнајић и Данило Лековић
освојио је златну медаљу у трци на 1.000 м, а одличје истог
сјаја на истој дистанци заслу-

жио је и четверац у саставу:
Алекса Левнајић, Данило и
Лазар Лековић и Никола Теофиловић. Јуниорски К4 који
су чинили Алекса и Никола
Левнајић и Данило и Стефан
Лековић трећи је стигао на
циљ у трци на 500 м. У кануу
двоклеку сениори Владимир Крањчец и Жељко Петрић освојили су
сребрне медаље у тркама
на 200 и 500 м, а то је на
500 м постигао и четвороклек у саставу: Бранислав Барашевић, Ненад
Томић, Владимир Крањчец и Ненад Миковић.
Сениорски Ц4 у трци на
200 и 1.000 м такође се окитио сребрним медаљама, а
чинили су га: Бранислав и
Мирослав Барашевић, Ненад
Томић и Ненад Миковић.
Тако су кајакаши с Тамиша на најлепши начин завршили још једну успешну сезону.

НАДМЕТАЊЕ АТЛЕТСКИХ ШКОЛА

ДИНАМО 1945 РУШИ РЕДОМ
У Првој јужнобанатској лиги – ништа ново.
Динамо 1945 редом побеђује своје ривале, а
у четвртом колу цех је платио и БАК. Панчевци су у Белој Цркви тријумфовали са 6:1.
Југославија је у Уљми поражена са 2:0,
Борац је у Старчеву савладао качаревачко
Јединство с 3:0, Младост из Омољице је
изгубила у Црепаји с 3:1, а Младост из Војловице у Гребенцу са 4:1. Црвена звезда је
у Павлишу победила Слогу с 1:0.
Пето коло је на програму предстојећег
викенда. Младост ће у Војловици дочекати
Црвену звезду, а Слога у Банатском Новом
Селу Партизан из Уљме. Динамо 1945 ће
на Градском стадиону одмерити снаге с

Прво Отворено првенство
Балкана у пауерлифтингу и
мртвом дизању тегова (без
опреме) одржано је у суботу,
5. септембра, у Бачком Петровцу.
Домаћин и селектор WUAP
федерације у Србији Јан Паулини одлучио је да се дисциплина мртво дизање на
овом првенству одвоји као
засебна. Пауерлифтинг је
спорт који се састоји из три
дисциплине: мртвог дизања,
чучња и бенч-преса. Наш суграђанин Филип Влајић
надметао се само у мртвом
дизању и у конкуренцији
преко 80 такмичара успео је
да освоји сребрну медаљу, с
подигнутих 185 кг.
Сваки такмичар је имао
право на три покушаја. Филип
је у првој серији подигао 160,
у другој 175, а у трећој 185 кг,
па је тако освојио сребрну медаљу, али је поставио и нов јуниорски рекорд наше земље.
– Имао сам велику трему
пред наступ, али ме то није
спречило да остварим циљ.
Организација такмичења је
била на завидном нивоу.
Овом приликом бих захвалио

Владимировцем, а Младост у Омољици са
БАК-ом. У Качареву се састају Јединство и
Војводина, а у Јабуци Југославија и Партизан из Гаја.
Почела је трка за бодове и у Другој јужнобанатској лиги. У групи „Запад–Југ” Колоника и Долово су играли без голова, док
је Будућност у Банатском Брестовцу тријумфовала над Пролетером с 5:1. У групи „Запад–Север” Униреа је у Уздину савладала
Стари Тамиш с 5:0, а Глогоњ је на свом терену победио ФК „Мика Антић” са 6:0.
Наредног викенда се састају: Долово–Будућност, Стрела–Колонија, „Мика Антић” –
Омладинац 1927 и Стари Тамиш – Глогоњ.

У организацији АСВ-а, прошлог викенда је у Црвенки
одржано Првенство Војводине у конкуренцији атлетских
школа, на коме је наш град
представљао АК Тамиш са
шест својих чланова.
Најуспешнија је била Ана
Драгојевић, која је освојила
златну медаљу у трци на 200
м, поставивши нови лични
рекорд од 32,10, што је уједно најбољи резултат у њеној
категорији у Војводини у
2015. години. Треба напоменути да је и прошле године у
истој дисциплини Ана Драгојевић такође освојила златну медаљу, што само потврђује њен велики потенцијал.

За АК Тамиш су наступили и: Сања и Ања Марић,
Миона Филиповић, Урош
Игња и Алекса Нертица.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СТРЕЛИЧАРСТВУ
ШАХОВСКИ КУТАК

СК ПАНЧЕВО НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ
На Кошутњаку је прошлог викенда одржано Првенство Србије у стреличарству. СК Панчево се на том такмичењу
представио са једанаест чланова, који су постигли запажене
резултате у веома јакој конкуренцији. Сви су се надметали у
гађању олимпијским стилом.
У конкуренцији млађих пионира Јован Шпехар је освојио

сребрну медаљу, а јуниорка
Чарна Брзаковић окитила се
бронзаним одличјем. Живко
Сарић је заслужио најсјајније
одличје у категорији ветерана,
а Душан Грбић је био трећи.
Сениорска екипа у саставу
Бекић, Форго и Димић освојила је бронзану медаљу.
Почетком новембра стартоваће сезона у дворани, а СК

Панчево ће бити домаћин турнира 6. децембра, када ће прославити годишњицу – 34. рођендан клуба.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Трг краља Петра I бр. 11, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију с
летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 24.
септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Оно кад си трабант
У мору је лако пливати. На фотографији je Милош Крстић, који вас поздравља из Рисња у Црној Гори.
Маја Лазовић, Радивоја Кораћа 11/6

Дођу тако дани када помислиш да си много велики и јак. Нађеш
си неке пајташе на положају, мало им се причепиш, мало за њих
неког пребијеш, мало лажеш у њиховом интересу – све по потреби. Падне нека лова, купи се дипломица, добије се радно месташце. Тапшу те по рамену, а ти растеш. Надуваш се ко жабац. Поверујеш да си несаломив. Громада!
Али довољан је један погрешан потез и схватићеш да само ти
себе видиш као шлепер, а у души си обичан трабант. Не дирај
жице, мали! Опасно је то по живот.

На слово, на слово, рецимо П
Цео свет обиђох, али Панчево не нађох. Субота, јутарња кафа и
„Панчевац”. Останите љубитељи истине и правде. Велики поздрав
из Каликратије у Грчкој!
Иван Стојков, Илариона Руварца 2/6

Maјо, Иване, Адаме,
честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.
Редакција

Има једна ружна реч на слово П којом некоректни означавају
припаднике геј популације. Но, често се тај израз користи и за
оне људе што поседују сплет несрећно уклопљених, а гадних карактерних особина.
Такви ти се нађу на путу баш кад не треба и само чекају твоју
грешку да ти је скупо наплате. Ти ћутиш и трпиш. Они стоје усправно и п-рете ти, п-љују те, п-онижавају те. Онда теби једном
п-укне филм. И тад заврше као овај овде: п-адну. А ти их лепо
п-љунеш. И срце ти п-уно.
П. С. Овај текст нема додирних тачака са обавезом редовног
плаћања паркинга и ко се усуди да га тако протумачи обичан је
п..ер. Е, није то што сте помислили! Обичан је – пацер!

г

Je suis Андреја

Срдачан поздрав свим Панчевцима с крстарења Бококоторским заливом!
Адам Цревар, Баваништански пут 68г

Е, јадни Андреја! Живео си у илузији да имаш пријатеље. Плакали ти на рамену, позајмљивао си им лову, решавао проблеме...
Ма све за њих. И шта је било оног дана? Интерес надјачао пријатељство. Избацили ти продукте варења по глави. Ујели те за срце. И тад ти је тек синуло да си све време носио њихов крст.
За то време твој сопствени зарђао, искривио се, отежао... Е, јадни Андреја, знамо како ти је. Исто ко и нама. Ко бар једном није био
Андреја, тај није ни живео. Ваљда ти је лакше сад кад то знаш.
Н. Стоилковић
Д. Кожан





КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Сара Цветић,
ученица:
– Била сам на мору у
Хрватској, на Брачу, и
то ми је утисак лета.
Почела је школска година и сада се треба
посветити учењу.

Себастијан
Богдан, свира
хармонику:

Катарина
Милошев, воли да
пева:

– Један део лета сам
провео на Црном мору,
у месту Сулина. Било је
лепо. Сада вежбам хармонику, идем у Гимназију и то је то.

– Ово лето ћу памтити
по одласку у Хрватску.
Била сам на острву Корчула и летовање је било
супер. Кренуле су школске обавезе и сада сам
највише посвећена учењу и одмарању.
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