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СКУПШТИНА „ОВЕРИЛА” ПОСЛЕДЊУ ПРОМЕНУ ВЛАСТИ

РАСПРЕ НА „ПАНЧЕВАЧКОЈ АГОРИ”
Вујаклија застарео, нема
ничег лошег у политичкој
превртљивости
Сви нови градски
функционери чланови СНС-а
Градска скупштина је у понедељак,
14. септембра, исписала још једну
страницу локалне политичке историје када је формализовала нову
панчевачку власт тако што је изабрала градске функционере и директоре
неколико предузећа и установа културе. Места упражњена након повлачења Демократске странке из владајуће
већине заузели су чланови СНС-а, а
власт у Панчеву ће од тог тренутка
па до неке нове прилике или локалних избора суштински чинити напредњаци, уз подршку неколико мањих странака окупљених око њих.
Оставке на своје положаје поднели
су Филип Митровић, председник
Скупштине, Марина Кендерешки, секретар панчевачког парламента,
градски већници за област здравства
и омладине Милан Трифуновић и
Никола Дамњановић, Љиљана Станковић, вршилац дужности директора
„Водовода”, и Ненад Малетин, директор Дома омладине Панчева. Јасмина Вечански, чланица Већа задужена
за културу и информисање, није се
добровољно повукла, па је разрешена
одлуком скупштинске већине.
Градоначелник Павлов је објаснио
да је изласком ДС-а из власти престао да важи коалициони споразум
између ДС-а и напредњака на основу
којег су демократе постављене на
функције. Он је захвалио свим бившим већницима на коректној сарадњи у претходном периоду.
Ненад Станојевић, директор Дирекције за изградњу и уређење Панчева, такође се није добровољно повукао с функције, па је разрешен на
предлог Надзорног одбора тог предузећа. У образложењу је писало да је
он смењен због „нестручног и несавесног обављања дужности”, односно
зато што касне радови у школама

„Мара Мандић” и „Мика Антић”, па
су наводно родитељи деце која похађају те установе били незадовољни.
Скупштина је потом изабрала Тиграна Киша за председника тог тела, Милицу Тодоровић за његову заменицу,
Мирјана Јоцић је постала секретар
парламента, а Сања Поповић њена заменица. Област здравства у Већу преузела је др Мирела Поповић, која је дотад водила амбуланту у Глогоњу, културом ће се убудуће бавити познати глумац Миленко Павлов, који је дипломирао режију и позоришну организацију,
а ресор омладине је преузео Марко Радаковић, апсолвент на Машинском факултету и двоструки државни првак у
мешовитим борилачким вештинама.

Главна тема расправе било је то
политичко конвертитство. Најпре је
Милош Веселинов (ЛСВ) предложио
да у Статут Скупштине буде унета
обавеза да одборник који мења
странку то објави за говорницом и
образложи такав потез.
– Сведоци смо да је од 2012. трећина одборника променила политички
дрес. То је један од основних разлога
због којих је престижна функција одборника срозана на најнижи ниво. Зато предлажемо увођење етичког кодекса који би обавезао одборника да образложи прелазак у другу странку, што
би био мали корак ка враћању поверења грађана у изборни систем и Скупштину града – рекао је Веселинов.

Одборници су под будним оком народа
Маја Витман је постављена за директорку Дирекције, Александар Радуловић се вратио на чело „Водовода”, а Марија Јевић је директорско
место у качаревачком Дому културе
заменила оним у панчевачком Дому
омладине.
Седница је заслужила да буде названа историјском, јер се никад до
сада није десило да за четири године, колико траје мандат власти, она
три пута промени састав и политичку структуру без избора. Напредњаци су захваљујући најновијим пребезима из редова демократа, социјалиста и бивших социјалиста, те уз подршку двеју чланица Српске народне партије, обезбедили комотну већину од 54 одборника.

Овај предлог већина очекивано
није подржала.
Потом је Миладин Шакић (ДСС),
позивајући се на дефиницију политике из Вујаклијиног лексикона
страних речи и израза, покушао да
опише актуелни тренутак. Цитирао
је да је то „наука о управљању државом и о најбољим средствима да се
циљеви државе остваре, али и мудрост, сналажење у животу, довитљивост, лукавост и препреденост”.
– Ово последње, нажалост, преузима превагу. ДСС је уверен да политика
која се води није добра за нашу државу. Ствари су кристално јасне. Вучић је
захваљујући промени свог политичког
става добио немалу благонаклоност
западних центара моћи, који очиглед-

но овде имају велики утицај и медијску подршку, и дошао је до рејтинга до
неба. ДСС је против овакве политике,
јер то неће довести до бољег живота
грађана – оценио је Шакић.
Војо Кркобабић (СНС) одговорио
је како ова седница није сазвана вољом напредњака.
– У другим странкама је дошло до
гибања које је захтевало неке кадровске промене. Никакве моралне
кривице већинске странке није било.
Просто смо морали да реагујемо на
овај начин и ту нема никакве жеље
за доминацијом. Мислим да је ово
најбољи начин да се обезбеди функционисање града до следећих избора
– изјавио је Кркобабић.
Владан Кељевић (ЛСВ) подсетио
је како је и 2013. грађанима испричано да се велика коалиција с демократама прави у њиховом интересу.
– Ово је само потврда онога што
смо рекли и пре две године – да је то
била папазјанија од коалиције и да
се ваша политика свела само на то
ко има колико мандата и ко ће какву
позицију направити пред предстојеће изборе. Ја ћу овај мандат памтити
само по поткусуривању, прелетању,
по избору три градоначелника, а
правoг рада за грађане није било
уопште – навео је Кељевић.
„Звезда” седнице био је Султан Фератовић (СНС), који је реплицирао
Шакићу тврдњом да су време и промене које оно доноси „прегазиле” Вујаклију и његову дефиницију политике.
– Сваки одборник располаже својим мандатом и има право да прелази из странке у странку. Ничег ту лошег нема. Историјски ток дешавања
су промене које не можете зауставити. Вујаклија је ту дефиницију написао пре ко зна колико година. Застарело је то. Политика се сада другачије дефинише – рекао је Фератовић.
О предлозима за избор нових
функционера није се водила никаква
расправа, осим што је Фератовић рекао како је Киш предложен за председника Скупштине због своје харизматичности.
Д. Вукашиновић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Збогом, поштари
Лепа вест: ако имамо питања и предлоге у вези с (не)функционисањем
града, градских служби и јавних предузећа, сада знамо једну, универзалну адресу на коју можемо да их шаљемо – ГО СНС-а у Панчеву. Нема
грешке: и негативне и позитивне утиске грађани могу поделити са затеченим особљем у овој, по свим параметрима, најјачој фирми у држави и
утисци ће – Панчевке и Панчевци могу да се опусте – сасвим сигурно бити дистрибуирани до непосредних руководилаца екипа на „терену”.
Дакле, убудуће нећемо страховати да ли су службеници поште загубили наше писамце или да ли смо случајно погрешили неко слово приликом слања имејла.
С обзиром на то да је међ напредњаке ове недеље прелетео и директор
АТП-а, претходно речено се односи и на евентуалне кварове на аутобусима или похвалне ноте о возачима. СНС је, како то политичари воле да
кажу, у потпуности „преузео одговорност” за живот града.
Ову једнопартијску идилу квари само ЈКП „Хигијена”: директорка тог
предузећа (још увек) нема чланску карту библиотеке, пардон, грдосије
од странке. Тако смо бар чули, а ако су лагали нас, и ми лажемо вас.
Да ли то значи да напредњаци не воле да се бакћу ђубретом и прљавштином на улицама, или им је потребан вентил, односно та једна тачка
на мапи Панчева на којој не пише СНС, како би могли да кажу како није све у граду под њиховом капом? Ма, јок, биће та ситуација под контролом, ако не пре, а онда свакако после локалних избора, који само што
нису.
До тада, ако је негде неподшишана трава или је изграђено ново лепо
дечје игралиште, утиске понесите у градско седиште СНС-а. То се односи и на газдовање становима; сваколике инвестиције и извођење грађевинских радова у граду; питања о томе да ли је избио пожар на базену
или осигурач у сауни, односно похвале на рачун јединог купалишта; бес
због високих рачуна за грејање или радост јер зима уз помоћ вредних
јавних прегалаца и није тако хладна; љутњу због евентуалног курцшлуса
у канализационом систему или срећу јер поново пијемо најбољу чесмовачу у држави...
За све то и још свашта – правац ГО СНС-а, Улица војводе Радомира
Путника 26.
Све на једном месту. Скоро као у време, наивно смо мислили недостижног и недодирљивог, друга Тита...

***
Трагична прича о избеглицама с ратовима захваћених подручја нема
краја. Баш као ни колона у којима су и избезумљена деца и немоћни стари, и забринуте мајке и скрхани очеви, и некада богати и одувек сиромашни. Људи.
Туђе несреће увек довлаче ројеве разноразних крвопија које се њима
хране: продају унесрећенима прескупе „услуге”, уверавајући их да су добронамерни и нудећи им „помоћ” за сигуран одлазак у „обећане земље”.
О томе да је људски живот најскупљи, они не размишљају, спремни су да
газе преко мртвих како би обезбедили новац, прљав новац. Тако је у
транзитним државама, али и у оним „обећаним”.
Са овог места, са „Проматрачнице”, често је као приоритет свих приоритета наглашаван улазак Србије у ЕУ. Тај курс због геополитичке реалности не треба мењати, али ово је одлична прилика да се запитамо чему,
између осталог, заправо тежимо: заједници с државама чије владе граде
бодљикаве жичане ограде, а грађани шутирају девојчице, јасно стављајући до знања несрећницима да нису пожељне комшије. Да нису људи.
У Панчеву живе, према доступним подацима, припадници 25 нација и
националности. Деле добро и зло, као чланови породице, и то велике,
што нас посебно радује. Када момак упознаје суграђанку, не пита је које
је националности, већ како се зове.
Пошто на релативно малом простору обитава заједница 25 различитих, а тако сличних етничких група, у нашем граду има места за бар још
толико.
Људи, добро дошли у Панчево!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Ко прижељкује
насиље?
Више јавно тужилаштво у Београду
одбацило је као неосновану кривичну пријаву против редитеља Кокана
Младеновића коју је против њега
поднео председник Независног синдиката културе и уметности Србије
Зоран Ђуричић. Пријава је одбачена
након што је Младеновић јуче, по
налогу Вишег тужилаштва за провере навода пријаве, саслушан у београдској полицији.
На први поглед делује као вест која може само да обрадује. У данашњој Србији која жели да постане
чланица Европске уније не сме да
постоји вербални деликт, некадашњи састојак далеких комунистичких прошлости и титоизма. У Србији која жели да раскине с прошлошћу нико не сме кривично да одговара због јавно изнетих ставова и
критика, па чак ни због јавног неслагања с поступцима политичара.
Међутим, треба ли то да буде апсолутно правило, без икаквих резерви и ограда? Подношење кривичне
пријаве против Младеновића изазвало је буру негативних реакција и
критика упућених на рачун владајуће коалиције, премијера Вучића и

његових најближих сарадника. Питање је колико је људи који су реаговали на такав начин прочитало од
почетка до краја споран интервју с
Коканом Младеновићем. У последњем пасусу овај познати позоришни
режисер је изјавио:
„Ја, како год то било ружно да се
каже, патим што је тај 5. октобар био
мирна револуција. Мислим да је толико зло морало да буде угушено у
крви. И мислим да нам се крв приближава, у сваком смислу.”
После ових речи немогуће је остати равнодушан. Исто тако тешко је
разумети да је неком ко је културни
посленик и интелектуалац жао због
тога што су се петооктобарске демонстрације завршене мирно и без
жртава, а подједнако је тешко схватити његову прогнозу будућности у
којој види „да нам се крв приближава”. Одакле Младеновићу такав став,
на основу чега је извукао такав закључак?
У овој причи се намеће и питање
да ли је у реду то што је премијер Вучић јавно коментарисао Младеновићев интервју. Да ли је то учинио несвесно, не водећи рачуна о томе да
би Младеновић могао због тога да
има проблема или је то урадио намерно – како би тиме сигнализирао
неком да реагује поводом Младеновићевих речи и против режисера
поднесе кривичну пријаву?
Пре ће бити да су му засметале
следеће Младеновићеве речи, које се
такође могу прочитати у спорном
интервјуу:
„Неки полусвет чини наш јавни
живот и такав полусвет одлучује о
свему у нашој држави. Неки полуписмени људи, људи који се ’телепромптују’, возе се ’ваздуплоховима’, неки нишчи духом су постали
најважнији људи наше земље. И та
земља то трпи”.
М. Г.

Профитери
на муци
Криза са избеглицама тресе регион,
а није претерано рећи и цео савремени свет. Уз уважавање патњи људи од

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

којих су неки готово до јуче водили
пристојан живот (познаваоци прилика кажу да је у Сирији стандард био
бољи него код нас), а други, попут
оних у Авганистану, генерацијама
оскудевали и када је реч о основним
условима за живот, просто је немогуће не запитати се како је могуће да
се тај мучни егзодус слива баш на
ову страну, а да су нека друга места,
попут богатих земаља Арабијског полуострва или Америке, потпуно изузета из те приче. Као да нека невидљива рука ту бујицу ојађених шаље
баш овамо с неким јаким разлогом и
свесно притиска већ довољно трусно
Балканско полуострво, односно Грчку, Македонију и, наравно, Србију.
Док многе назови модерне европске државе, засноване на људским
правима, херметички затварају границе, овамо се сливају избеглице и
прогананици, које ми (људски је!)
треба широкогрудо да примимо под
скуте (премда још увек нисмо ни оне
из деведесетих пристојно збринули).
Делује као да нас неко непрекидно
ставља на нека непремостива искушења, а да притом ниједно од силних
претходних нисмо решили, већ само
набацали под тепих.
Али све је то „висока политика” и –
би шта би – ми смо (читај држава) то
тешко бреме великодушно накачили
на своја плећа, иако нас искуство учи
да, као и увек досад, немамо ама баш
никакав план шта ћемо даље.
Или га неки од нас можда и те како имају! Елем, сналажљиви појединци су већ озбиљно профитирали
на муци Сиријаца, Авганистанаца
или Ирачана. Једни их превозе „на
кило”, други празне кухиње, шпазјеве и подруме не би ли их „одрали”
као да ноћивају у „Хилтону”, а вероватно има и оних који смишљају разне друге марифетлуке да зграбе неку
лаку и брзу лову на туђој муци.
Стиче се утисак као да би неко пожелео да ти паћеници овде остану
што дуже, јер су тако упадљиви згодна мета за експресно богаћење.
А шта ће бити када „муштерије”
потроше залихе и буду препуштени
на милост и немилост наше свакодневице?!
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Таман помислим да је глупостима дошао крај, а онда наши политичари изведу неку нову креацију!
• Између права и правде постоји правни вакуум.
• Полиција хапси у зору да не би тумарала по мраку.
• Из ваших уста у божје уши – рече ухода.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Испале из џепова петарде, петарде, облице, облице...
Близу библиотеке, прекјуче
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МАРИОНЕТЕ СУ ВРЛО ДИСЦИПЛИНОВАНЕ. КОД ЊИХ ЈЕ СВЕ ПОД
КОНАЦ!
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„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА” ПОСЛЕ ДЕРБИЈА ГОСТОВАЛА НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ

НОВЕМБАРСКА НАГРАДА ПАНЧЕВА

ФУДБАЛСКИ ПРАЗНИК У ПАНЧЕВУ

Предложите кандидате

„Динамо 1945”
израста у озбиљан
колектив
Београђанима
два пенала
Понедељак, 14. септембар,
остаће дуго у сећању свим правим пријатељима спорта у нашем граду, а посебно онима
којима је најважнија споредна
ствар на свету најближа срцу.
Био је то празник фудбала,
светковина спорта. Тако је увек
када у Панчеву гостује велика
„Црвена звезда”. Овог пута је
све било још спектакуларније,
јер су Београђани дошли да испоштују своје пријатеље из
„Динама 1945” само један дан
после великог дербија у коме
су савладали „Партизан” с 3:1.
Свака част људима који предводе панчевачки клуб, али свака част и „црвено-белима”.
На трибинама Градског стадиона у нашем граду окупило
се преко 1.000 љубитеља фудбала, што је, с обзиром на то да
није било времена да се овај
сусрет „изрекламира”, импозантан број. „Црвено-бели” су
дошли у нешто измењеном саставу у односу на онај који је
играо у вечитом дербију, што
је и нормално, али је и поред
тога шеф стручног штаба београдске екипе, популарни
Гроф Божовић, „Динаму 1945”

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.

НАГРАДЕ ЗА ПРЕДСТАВУ ИЗ ПАНЧЕВА
Суперлигаши се навикавају на банатску траву
супротставио веома јак тим.
„Звезда” је победила са 4:1, а
голове су постигли Предраг
Сикимић (два), Александар
Луковић и Ненад Гаврић. Треба рећи да је изразити фаворит
до убедљиве победе дошао и
после два поготка с беле тачке.
Иако је резултат био у другом
плану, Панчевци су били достојан ривал, а почасни погодак за екипу из нашега града
постигао је Славен Јуриша.
Пре почетка утакмице,
председник „Динама 1945”
Зоран Радојковић, уручио је

Станоје, Думба и Вампир

уметничку слику представнику „Црвене звезде” Горану Негићу, а није изостала ни заједничка фотографија, баш као и
пре четири године, када су
„црвено-бели” гостовали у
Панчеву.
– Прошле недеље смо играли с „Јагодином”, сада с „Црвеном звездом”. Надам се да
ћемо у блиској будућности
остварити контакт и с људима
из „Партизана”, али и из других суперлигашких клубова.
Желимо да постане пракса да
на Градском стадиону гостују
озбиљни тимови. Ми смо иступили из трећег ранга такмичења, па је врло тешко поново
вратити гледаоце на трибине.
Управо овакве утакмице су добродошле за управу, играче, за
град... Желимо стабилан фудбалски колектив и идемо ка
остварењу циља – рекао је Зоран Радојковић, председник
ФК-а „Динамо 1945”.
Утакмици с „Црвеном звездом” присуствовали су и челници нашега града, који су и
на тај начин дали пуну подршку руководству „Динама
1945” да је на правом путу.

– Ово је прави путоказ за то
како један спортски колектив
треба да се развија. „Динамо
1945” је кренуо од најнижег
ранга такмичења, али далеко
од тога да то заслужује, јер су
фудбалери који тренутно играју у том клубу много квалитетнији од ранга такмичења у коме наступају. Будући да добро
знам људе који предводе „Динамо 1945”, сигуран сам да ће
ова прича с временом постајати све квалитетнија. Ми желимо да вратимо публику и да
наш стадион поново учинимо
актуелним за све суграђане. У
сарадњи са Атлетским савезом
Србије, покушавамо да вратимо атлетску стазу и тако омогућимо боље услове за тренинг и
осталим клубовима – истакао
је Саша Павлов, градоначелник Панчева.
„Динамо 1945” идућег викенда, у оквиру шестог кола
Прве јужнобанатске лиге, гостује у Гребенцу. Панчевци
убедљиво воде у том рангу такмичења, па је већ извесно да ће
следећег лета играти у Војвођанској лиги. Ни ту се неће зауставити...
А. Живковић

МИЛОШ СТАНОЈЕВИЋ И РУКОМЕТАШИ „ЈАБУКЕ” ЗАСЛУЖИЛИ ПОШТОВАЊЕ

Успех
„Мачка у чизмама”

Представа „Мачак у чизмама”, којом је недавно обележена десетогодишњица постојања дечје сцене „Пођи туда” Културног центра Панчева, освојила је 13. септембра
читав низ награда на Фестивалу дечјих позоришта „Ланефест” у Кикинди. Упркос
јакој конкуренцији тај комад
је по оцени дечјег жирија
проглашен најинтересантни-

јим, а награду за најбољу глумицу равноправно су поделиле Алиса Лацко и Јелена Ђулвезан. „Мачак у чизмама” је
освојио и награду за најбољу
сценографију (Зоран Мисита
и Снежана Орђевић) и за музику (Александар Саша Локнер). Представа је урађена по
тексту Игора Бојовића, а режију је урадио Драгиша Косара.
Д. М.

Градоначелник угостио спортисте
У градској кући је у среду, 16.
септембра, било свечано. Први човек Панчева Саша Павлов примио је Милоша Станојевића и рукометаше Јабуке
и тако им указао част за резултате које су недавно остварили.
Веслач ВК-а „Тамиш” Милош Станојевић био је трећи
на Светском првенству у скифу за лаке чамце на 2.000 метара, што је и његов до сада
највећи клупски успех. Рукометаши „Јабуке” су успели да
се пласирају у Прву лигу и тако су остварили најзначајнији
резултат откад клуб у месту
надомак Панчева постоји. Поред Станојевића, пријему су

присуствовали и челници тог
угледног спортског колектива
Новица Јовановић, Јован Опачић и Бојан Герстнер, док су
РК „Јабуку” представљали тре-

ЈУБИЛЕЈ „ЗВОНЧИЋА”

Три лепе деценије
Дечји хор „Звончићи” Музичког центра Панчево је после
летње паузе поново почео да
ради. И ове сезоне њиме руководи Маја Ристић.
Једночасовне пробе хора
одржавају се два пута недељно
на три локације: у Градској библиотеци суботом и недељом
од 18 сати, у ОШ „Мирослав
Антић” на Стрелишту уторком
и четвртком од 19 сати, као и у
истуреном одељењу у Старчеву, у Дому културе, у данима

викенда од 12 сати. Сва деца
узраста од четири до дванаест
година која воле да певају позвана су да се придруже хору.
„Звончићи” већ тридесет
година својим песмама улепшавају детињство малишанима. Чланови хора могу очекивати много лепих песама, наступа и путовања, али и снимање новог це-деа и велики
концерт поводом три деценије постојања овог панчевачког
бренда.
Р. Т.

нер Жикица Милосављевић,
као и Мирослав Калинић и
Слободан Пешко. Уз градоначелника Панчева Сашу Павлова био је и Александар Фаркаш, већник задужен за спорт.
У обраћању гостима Павлов
и Фаркаш су истакли да се

вредност њихових резултата
огледа у сталном раду и одрицању и да зато они заслужују
да им се омогући несметано
тренирање и такмичење. Како
смо сазнали, у наредном периоду у Панчеву ће више пажње бити посвећено спортској
инфраструктури, која је неопходна да би се стизало до врхунских достигнућа. Град
Панчево ће и убудуће помагати спортистима да остварују
успехе, а баш они су годинама
радили на томе да Панчево у
јавности постане препознатљиво као град шампиона.
У својим беседама спортисти
и челници клубова који су у
среду били на пријему истакли
су захвалност за подршку и поручили да има простора да се
још више напредује.
С. Д.

ПРЕДЛОГ ЗА ПРЕДСТОЈЕЋИ ВИКЕНД

Возом „Романтика”
на „Грожђенбал”

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА

Нова услуга
за дијабетичаре
Саветовалиште за дијабетес
Дома здравља Панчево почеће да ради у среду, 23. септембра, у просторијама Превентивног центра. Преглед је могуће заказати на предлог изабраног лекара у Саветовалишту, радним данима од 7 до
14 сати, или на телефон Пре-

вентивног центра 313-349, а
пацијенти ће бити примани
средом од 11 до 13 сати. Саветовалиште је едукативног типа и биће подршка изабраном
лекару у откривању пацијената с факторима ризика, као и
у едукацији пацијената с дијабетесом.
И. П.

Панчевци који би волели да
присуствују познатој вршачкој манифестацији „Грожђенбал” у суботу, 19. септембра,
могу да отпутују у Вршац музејским возом „Романтика”,
који је у власништву „Железница Србије”.
Из Београда, са главне железничке станице воз креће у
8.25. У Панчево, тачније на

станицу
Панчево–Главна
стиже у 9.15, а пет минута
касније у станицу Панчево–Варош. „Романтика” у Вршац долази у 11 сати, а назад
креће у 18.15. Детаљније информације о путовању и ценама карата могуће је видети
на сајту „Железница Србије”:
www.zeleznicesrbije.com.
M. Г.
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САОПШТЕЊА

ОДРЖАНА ТРИБИНА С БИЉАНОМ СРБЉАНОВИЋ

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ЕВРОПА ПОД ФАШИЗМОМ И РАСИЗМОМ

Приступио
и директор АТП-а
У редове Српске напредне
странке прешао је и Миленко
Крајновић, бивши члан Либерално-демократске партије,
који обавља функцију директора градског аутотранспортног предузећа од 2013. године.
„Ми смо странка која је
широм отворила врата. Сло-

бодни смо за свакога, можемо да разговарамо са свима
који су спремни да прихвате
програм наше странке и
председника Александра
Вучића. Дакле, на првом
месту је интерес грађана
Панчева”, наводи се у саопштењу послатом медијима.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКA СТРАНКA

Циркус
уместо скупштине
Социјалдемократска странка сматра да најновија дешавања и политичка престројавања у Скупштини
града личе на циркус, уместо на уређену институцију
за коју су грађани гласали и
за чије функционисање издвајају знатна средства.
„Промена страначког дреса у самој Скупштини града
Панчева од стране одборни-

ка није никаква новина, али
у оваквој мери, да трећина
одборника ’пребегне’ у редове владајуће странке, апсолутни је рекорд у политици”,
пише у саопштењу.
Ова странка подсећа садашње одборнике да су грађани
на последњим локалним изборима гласали за бољу будућност, а да су заузврат добили ову неозбиљну представу.

ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Ширење неморала
„За ширење неморала и
унапређење личних привилегија и лагодног живота,
на рачун и штету целог
друштва, подједнако су одговорни они нечасни појединци који су пришли владајућој већини, као и Српска напредна странка, која
их је примила и подстакла
на тај себичан потез тако
што је, како сами кажу,
’широм отворила врата’”,
наводи се у саопштењу.

Овај покрет напомиње
да је СНС прихватио штетну појаву преласка из
странке у странку коју су
измислиле друге моћне
странке у прошлости.
„Двери” наглашавају да
је свако ко жели да постане њихов члан добродошао, али да прво мора да
врати функцију и мандат
друге странке и да им приступи као сви остали чланови.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Унапредити положај
пољопривредника
Покрет социјалиста подржава развој земљорадње и села,
и сматра да су ниске откупне
цене пољопривредних производа, недовољна подршка
институција субвенцијама и
подстицајима, као и низак
ниво трансфера знања од истраживача према произвођачу само неки од разлога који
су довели до веома тешког
положаја пољопривреде.
„Резултати свега тога су
одумирање села, запарложено земљиште, празни амбари и силоси, као и све мање младих који своју будућност виде у пољопривреди,
иако су генерацијама били
везани за њу”, наводи се у
саопштењу.
Овај покрет истиче да иако је Закон о пољопривреди

и руралном развоју донет с
циљевима који су предуслов
за успостављање стандарда
ЕУ, његова примена и резултат на терену су незадовољство пољопривредника и
њихови протести пре сваке
жетве или сетве.
„Покрет социјалиста Панчева залаже се за одрживост
пољопривредне производње,
за откупне цене које ће покрити све трошкове, за спречавање нелојалне конкуренције у
откупу производа, за транспарентна новчана средства државних институција која ће и
заиста бити намењена земљораднику, а не као што је до сада био случај – да су средства
добијали они који су се најмање бавили пољопривредом”,
каже се у саопштењу.

Србија је велики
ријалити
„Незнање је моћ”,
рекла је гошћа
Трибина с Биљаном Србљановић, драмском списатељицом, која је била планирана
као део програма фестивала
„FreeDom Art”, одржана је у
четвртак, 10. септембра, у пуној дворани „Аполо”. Организатори су били Дом омладине
и Грађанска акција Панчево, а
разговор је водио новинар Ненад Живковић.
На самом почетку разговора на питање модератора да
ли постоји јасан интерес да се
незнање, простаклук, примитивизам и вулгарност представљају као главни токови
друштвеног дискурса, Србљановићева је одговорила:
– Не верујем у теорије завере, али с друге стране не сматрам да оне представљају проналажење система или логичке структуре која влада одређеним друштвеним нормама,
намећући неко понашање.
Ступањ вулгарности у свакодневном дискурсу који се банално може тумачити као
вулгарност у глобусу, понашању, недостатку солидарности
и свакодневном фашизму и
расизму који и не примећујемо, није наш патент. То је нешто под чим посрће читава
Европа у овом тренутку, можда мало више земље које су
се касније придружиле ЕУ,
али никако не само оне.
Говорећи о актуелној ситуацији с мигрантима, казала је
да се ти људи налазе у неподношљиво лошим условима и
критиковала је прећуткивање
Србије за поступке околних
земаља, које их понижавају и
одбијају. Нагласила је да, по
узору на Европску унију, си-

Биљана Србљановић: „Не верујем у теорију завере”
стем и наша држава не раде
ништа, и то из јасних политичких разлога.
– Данас људи долазе у ситуацију да говоре како ништа не
желе да знају, јер уколико би
било обрнуто, не би имали морално право да се у току дана
баве било чиме другим. Ко може себи допустити ту врсту незнања, он заиста јесте моћан човек – казала је Србљановићева.
Она је најстроже осудила
понашање мађарске владе и
грађана те земље што подржавају нељудско и брутално понашање према избеглицама,
које, како каже, подсећа на
период који је водио ка Холокаусту. Као најупечатљивији
пример је истакла срамно понашање сниматељке која је,
како се могло видети на једном снимку, саплела мушкарца с дететом, а на другом шутирала девојчицу.
– Ниједна чланица Европске уније није осудила Мађар-

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Градски одбор Нове странке ће у суботу, 19. септембра, на углу Његошеве улице и Улице Живојина Мишића, од 16 сати, спровести
акцију на којој ће упознати
грађане са својим програмом за предстојеће изборе.
„Током акције грађани ће
имати прилику да се изјасне

о идеји Градског одбора наше странке о формирању
својеврсног опозиционог
блока у Панчеву за наступајуће локалне изборе. Тај
блок би сачињавале све заинтересоване некомпромитоване странке демократске
оријентације”, пише у саопштењу.

истакла је да је то потпуно бесмислено и да је заправо Србија један велики ријалити
програм. Сматра да би боље
било бојкотовати оглашиваче,
односно спонзоре, тако што
не бисмо куповали њихове
производе и „наудити” им на
тај начин.
Она се осврнула и на цензуру медија, истакавши како
старије генерације сматрају
медијски мрак веома значајним, али да се данашња омладина информише путем интернета, који се не може потпуно цензурисати.
Што се тиче њеног директног политичког ангажовања, с
обзиром на то да се већ једном кандидовала за градоначелницу Београда, рекла је да
не сматра да је партијско деловање једини начин на који
човек може да суделује у политичком животу, већ да је
глас људи на изборима најмоћније средство.

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Подмлађивање и
Најнестабилнији
реконструисање одбора мандат у историји града
На конференцији за новинаре
одржаној у петак, 11. септембра, чланови Српске радикалне странке казали су да су
подмладили и реконструисали Окружни и Градски одбор.
Смиљана Гламочанин Варга је на челу јужнобанатског
Окружног одбора, Зоран Вујасиновић је у Извршном одбору, а Слободан Мрђен је председник Градског одбора.

цијалне проблеме. Добродошли су сви поштени људи,
они који нису били наши чланови, као и они који јесу, па су
нас у неком тренутку напустили и сад желе да се врате – изјавила је Смиљана Гламочанин Варга.
Радикали су истакли да су,
поред патриотске политике, у
којој су непоколебљиви, за
њих најважнији: решавање

НОВA СТРАНКA

Представљање
програма грађанима

ску на јак, значајан и упадљив
начин због таквог понашања и
због њених добровољних џелата као што је та сниматељка.
Када видимо такве страшне
ствари које се дешавају негде
где би требало да имамо највише поверења да је ступањ
људске слободе достигао неки
виши ниво, онда долазимо у
ситуацију да помислимо како
ми макар не шутирамо девојчице у стомак. То, нажалост,
није довољно, већ се тиме само снижава критеријум и показује у каквој се ситуацији
налази читав свет – нагласила
је ова списатељица.
Она је додала и да сматра да
су војне силе криве за ратове у
Сирији, Авганистану и Либији,
као и да је велика противница
уласка Србије у НАТО алијансу, и то не због бомбардовања
наше земље, већ због оружаног
напада на било кога.
Када је реч о петицији за
забрану ријалити програма,

Том приликом је речено и
да су изабрани млади и способни потпредседници Окружног и Извршног одбора, које
су за те функције препоручили рад и активизам у странци,
као и да су њихове старије колеге, које сматрају драгоценим због искуства, и даље с
њима.
– Позивамо вас да нам се
придружите у борби против
ове неуспешне власти која нема решење за економске и со-

питања економског напретка
и опстанка, праведна социјална политика, унапређивање
комуналне инфраструктуре и
покретање домаће привреде и
пољопривреде.
Нагласили су и да се залажу
за партнерску сарадњу с Руском Федерацијом, јер сматрају да је то шанса за економски просперитет Србије,
као и за сламање увозничког
лобија, који гуши нашу пољопривредну производњу.

Представници Либерално-демократске партије су на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 15. септембра,
коментарисали последњу седницу Скупштине града. Том
приликом је Предраг Патић,
менаџер Градског одбора
ЛДП-а, изјавио:
– Мандат из 2012. године заслужује атрибут најнестабилнијег мандата у историји Панчева. Никада се није десило да
су се толико пута мењали власт
и градоначелник, као и да је
Градско веће више пута реконструисано. Сваку такву промену прати тензија која траје по
неколико месеци и управо то
чини мандат нестабилним, а у
таквим условима се не могу постизати резултати.
Додао је и да је то последица неспремности и незрелости локалних политичара, као

и да се константно ради на деструкцији и пребацивању кривице с једних на друге.
– Ми из ЛДП-а поносимо се
оним што смо урадили. После
нашег мандата, за само две
године, колико смо били на
власти, остаће депонија и дванаест нових аутобуса. То је нешто за шта ће сви преузимати
део славе, а заправо је заслуга
представника наше партије –
подвукао је Патић.
ЛДП наглашава да би депонија почела да ради 15. јуна
да није било крађе шљунка, те
да је због тога њено отварање
одложено за 30. септембар.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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Четвртак, 17. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОГРАМ РАДА РЕНОВИРАНЕ ВЛАСТИ

СТАРИ ЦИЉЕВИ КАО НОВИ
ПРИОРИТЕТИ

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Јерес
„екуменизма”
Пише: Милош Васић

Сушец: ДС хтела да
дестабилизује Панчево и
изазове ванредне изборе
Павлов: Смањење броја
запослених, нова радна
места и изградња
инфраструктуре
Челни људи Српске напредне странке у Панчеву и локалне власти –
Жељко Сушец и Саша Павлов изнели су након последње седнице градског парламента своја виђења разлога због којих је СНС „преузела одговорност” за град, што у преводу с политичког новоговора значи сву власт
у Панчеву. На први поглед та излагања делују прилично неусаглашено,
јер је Сушец оценио да је излазак демократа из власти био покушај дестабилизације града за који је, рекло
би се, најпре оптужио локални ДС, а
одмах потом шефа те странке Бојана
Пајтића.
– Они који су покушали да наруше
политичку стабилност показали су
неозбиљност према своме граду. Бојан Пајтић, покрајински деспот који
још увек влада у Војводини са шест
одсто, покушао је да наруши политичку стабилност у Скупштини Панчева.
Међутим, то није било могуће да се
изведе. СНС шаље јасну поруку Панчевцима да је ово морало да се деси,
јер се ближи крај године, када се очекује највише проблема због предстојеће зиме, а ми ћемо као одговорна
странка наставити да радимо у интересу Панчеваца – рекао је Сушец.
Он је додао како ванредних локалних избора, које су демократе прижељкивале, неће бити јер је напредњацима интерес грађана на првом
месту.
С друге стране чуле су се другачије поруке. Весна Мартиновић, шефица одборничке групе ДС-а у Скупштини Панчева, рекла је да ће та
странка и убудуће подржавати добре
предлоге у парламенту, а уместо
оних решења за које сматра да нису
добра, предлагаће своја.
– ДС је и док је била опозиција подржавала одлуке власти за које је
процењено да су у интересу грађана,
па ће то радити и убудуће. Нећемо се
водити тиме ко предлаже, већ шта
предлаже. Ми смо имали врло коректну сарадњу с члановима СНС-а у
Панчеву. Политику не доживљавамо
као личне квалификације и вређање,
већ као заједнички рад, па ћемо се и
убудуће трудити да подржимо оно
што оценимо корисним – рекла је
Мартиновићева.
Судећи по ономе што је на страначкој конференцији за новинаре
изнео градоначелник Павлов, демократе нису изашле из власти због та-

кве одлуке свог врха, већ су избачене јер су направиле низ промашаја у
претходним мандатима. Заборављајући да је у врху локалне власти од
2012. године, он је рекао да је анализирајући стање у граду током последња три месеца откад је изабран
увидео како су катастрофалне приватизације последњих година угасиле 70 предузећа и око 7.000 радних
места, што је оштетило буџет Панчева, јер је смањена наплата пореза на
зараде, а Град није добио ни проценат од тих приватизација.
Други проблем, открио је Павлов, јесте такође катастрофална
ситуација у комуналном сектору,
где има дупло више запослених него што је неопходно, а у водоводну
и канализациону мрежу и систем
грејања није улагано, па су у лошем
стању.
– Проширења делатности у комуналним предузећима у последњих
15 година није било, али је било повећања броја запослених. Затекли
смо и сметлиште које представља
највећу еколошку опасност за Панчево. Претходних година пажња је
скретана на јужну зону, а нико није
причао о томе да су заслугом локалне самоуправе највећи еколошки
проблеми стара депонија и незавршен процес гасификације града –
рекао је Павлов.
Том списку је додао и „гомилу”
промашених инвестиција у које је
убројао халу Багремар, незавршену
зграду Завода за јавно здравље и нову депонију.
– Нико не може да утврди колико
је тачно пара тамо отишло, а нова
депонија још увек није отворена,
што је предуслов за поправљање еколошке ситуације у Панчеву – оценио
је први човек града.
На крај списка Павлов је ставио
урбанистичко–имовински хаос.
– То је довело до пропуштања неколико инвестиционих циклуса за
које је држава давала субвенције и
када су могли да буду запослени сви
људи који су због приватизације
остали без посла. Преузимамо одговорност и за то, али не смемо да преузмемо политичку одговорност, и
баш због тога је дошло до промене у
Градском већу. Ми морамо да будемо одговорни за трошење буџетског
новца и да имамо јасне и конкретне
потезе – рекао је градоначелник.
Као будуће стратешке потезе новог Градског већа он је навео борбу
за отварање радних места, побољшање комуналних услуга уз рационализацију броја запослених, као и изградњу градске инфраструктуре.
– Гледаћемо да инвестирамо у активирање браунфилд локација и
отварање гринфилда који неће изискивати трошкове из буџета. Уз смањење броја запослених у комунал-

ном сектору, њихова структура биће
прилагођена основним делатностима предузећа. Град је свако од њих
основао и може да их укине, јер нема толико пара да их издржава због
превеликих трошкова за плате и неефикасних програма рада. Знајући
директоре тих фирми, сигуран сам
да ће јако озбиљно схватити ова упозорења – навео је Павлов.
Он је додао како не сумња да су
новоизабрани већници најбољи кадар СНС-а и да ће оставити дубок
траг у раду Градског већа.
Д. Вукашиновић

А сада мало о нашим црквама.
Пре неки дан Његова узоритост Јосип кардинал Бозанић, надбискуп
загребачки итд., поглавар Цркве у
Хрвата (не мешати с Ватиканом),
изволео је у Трсату (повише Ријеке) изразити своју забринутост над
поступком Светог оца, папе Фрање. Његова светост је, наиме, пристала на братско-хришћански
предлог патријарха српског Иринеја да се поступак канонизације
(проглашења за свеца) блаженог
кардинала Алојзија Степинца мало успори и да се размотре још неке битне околности на тему српско-хрватских односа у болном периоду 1941–1945.
Узорити господин Бозанић назвао је папин пристанак на те разговоре у виду заједничке комисије
двеју братских цркава ни мање ни
више него „неуобичајеном екуменистичком гестом”. Преведено на
обичан језик, назвао је папу малтене јеретиком. Са ове, наше стране неће фалити ревнитеља који ће
патријарха оптужити за јерес „екуменизма”, најстрашнију опасност
по Србство и православље. Њима
не ваљају ни Англиканци који су
Српску цркву и народ помагали
онолико и несебично већ сто и више година, а камоли римокатолици. Тих тирада против „јереси екуменизма” наслушали смо се, хвала
на питању, довољно у ових четврт
столећа.
Него, вратимо се ми меритуму
спора: СПЦ и патријарх скренули
су Светом оцу пажњу на једну
околност која није била део првобитних поступака за канонизацију
блаженика Степинца. То је окол-

ност да се у процесу беатификације почело тек од 1945, када се Степинац посвађао с комунистима;
болни период од 1941. до 1945.
није био разматран, што – с добрим разлозима – смета православну браћу. Папа Фрања је уважио тај аргумент и предложио заједничко радно тело које треба да
растабири и рашчивија те разлике,
без гнева и разложно, да то преведемо с латинског. Знајући с колико савесности и труда таква црквена тела крећу у разматрања било
чега, а камоли овако осетљиве
ствари, начекаћемо се до исхода и
закључака.
Управо то је изнервирало ту свадљиву фракцију звану Црква у Хрвата. Као прво, тај папа Фрања лик
је крајње сумњив: мршти се на злато и дијаманте, на луксуз клера и
пратећу корупцију; изводи неке
(боже сачувај!) јужноамеричке
бургије које миришу на јерес „теологије ослобођења”; критикује јерес филетизма и симоније; а најстрашније од свега – нешто није
баш склон култу Госпе међугорске,
која је за ових тридесет година постала главна индустрија Цркве у
Хрвата. Већ сада би се са извесношћу могло рећи да је, с гледишта
Римске курије, Госпа међугорска
на одласку као празноверица и још
горе од тога – као превара.
Тај Ватикан је претерао, мисле
бискупи и остали са загребачког
Каптола, а херцеговачки фрањевци још и горе од тога. Резерве које
је изразио узорити кардинал Бозанић иду докле се формално може,
али им је значење јасно. Бог им
био на помоћи.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ПОДРЖАВАТЕ НЕДЕЉУ ПОНОСА?

Сачувати сопствену интимност

Ђ. ЂУМИЋ

Ј. ВАРГА

Некако с јесени прича о ЛГБТ популацији у нашој земљи добија на значају. У току је недеља посвећена напорима њених припадника да се што
боље позиционирају у друштву, а још
се не зна да ли ће власт и када одобрити „Параду поноса”, заказану за
20. септембар. Баш око параде је највише контроверзи. Док ЛГБТ група и
они који је подржавају инсистирају
да се она одржи, па чак и по цену да
њихово присуство у центру српске
престонице изазове негодовање једног дела јавности, чак и сукобе, традиционалисти и неке десничарске
организације су оштро против тога.
Нажалост, у прошлости није било
правог компромиса кад је реч о овој
теми, па смо присуствовали немилим сценама, које само пуким случајем нису попримиле трагичан исход.
Колико год се трудили да се уклопимо емотивно и законски у европске
токове, није лако, бар у Србији, достигнути потребан ниво толеранције.
А шта о томе мисле наши суграђани?
ЂОРЂЕ ЂУМИЋ, музичар:
– Лично немам ништа против тих
људи, нити против њиховог става.
Поштујем то, али бих волео и да они

Н. СТАНОЈЕВИЋ

Д. СТАНКОВСКИ

разумеју моју приватност. Имам неке другове који припадају тој популацији, сасвим су у реду и то је њихова ствар. Жао ми је што се то код нас
не разуме превише, јер је реч о две
концепције, крајње супротстављене.
ЈЕЛЕНА ВАРГА, гимназијалка:
– Немам ништа против тога да искажу свој став, али ми се не свиђа
инсистирање да то буде на тај начин.
Зар је битно шта ко ради у спаваћој
соби? Зар није у реду да свако задржи за себе своју интимност? Зашто је
потребна таква халабука око свега
тога? Имам потпуно другачији вредносни систем, а видим да тако мисли
и већина људи у нашој земљи.
НЕМАЊА СТАНОЈЕВИЋ, баскеташ:
– Не могу рећи да волим то што
раде. Мислим да траже превелику
пажњу. Не свиђа ми се што изласком
на улицу скрећу пажњу на себе. У Србији, кад год то чине, као да је окупација, а то је веома лоше. Ја бих истакао друге вредности, а то су породица и деца.
ДРАГАНА СТАНКОВСКИ, ученица:
– Уопште нисам за тај начин изражавања емоција. Имам потпуно дру-

Д. ДАКИЋ

М. ГАВА

гачији поглед на живот, као и вредности, које, колико знам, дели и већина грађана Србије. Наравно, свако
има право да тражи своју срећу и ту
нема збора, али себе видим у породици и свему што иде уз традиционалну причу о томе.
ДЕЈАН ДАКИЋ, уметник:
– Имам разумевање за све који желе да буду независни. Свако треба да
има право на свој избор. Само, можда је погрешно рећи да се све то
што они раде и желе повезује с поносом. Знате, не знам да ли је у реду да
се поносите нечим у друштву где већина то не прихвата као праву и
истинску вредност.
МОНИКА ГАВА,
средњошколка:
– Одговор на ваше питање ћу свести на лични план. Ако је таква особа према мени добра, зашто бих ја
имала нешто против њене сексуалне
оријентације? С друге стране, помало ми смета кад се такав став истиче
превише нападно. У сваком случају,
треба омогућити и другачије виђење
света око нас.
Анкетирао: С. Дамјанов
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РТВ ПАНЧЕВО У ОЧЕКИВАЊУ ВЛАСНИКА

РЕМОНТ У СЕНЦИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Стиже новац из Града

„АЗОТАРА” БЛИЖА РЕШЕЊУ

Бивши запослени
као хонорарци
чекају вести
из Агенције за
приватизацију
Месец дана након аукције
на којој је РТВ Панчево купио Крушевљанин Радоица
Милосављевић, та два електронска медија и осамдесетак радника у њима и даље
су у стању левитације. Из
Агенције за приватизацију
нема вести о томе да је Милосављевић од надлежних
државних органа добио одобрење да потпише купопродајни уговор и тако преузме
власништво над тим гласилима.
То значи да су она и даље
у поседу Града, који, према
закону, мора да их финансира до краја октобра. Локална самоуправа је усвојила
одлуку о томе на скупштинској седници приликом доношења последњег ребаланса панчевачког буџета, па
новац за финансирање Радија и Телевизије не би требало да буде проблем.
Формално је све у реду и
са статусом бивших запо-

слених, јер је скоро шездесеторо њих који су узели отпремнине постало брига Националне службе за запошљавање. Суштински, највећи број њих није отишао никуд, већ је остао да производи програм, али у статусу
хонорарних сарадника. Последње примање које су добили била је плата за првих
десет дана августа, па се руководство РТВ-а с локалном
влашћу договорило да се 3,5
милиона динара намењених
платама преусмери на материјалне трошкове из којих
се исплаћују хонорари.
Тај новац неће добити само директорка Татјана Јелесић, јер је она ангажована као
волонтер. Наиме, она као
изабрано лице након давања
отказа и узимања отпремнине нема право на уговор о делу. Шесторо запослених и седамдесетак хонорарних сарадника сада чекају да дође
нови власник и каже коме ће
понудити посао или да држава прогласи први круг приватизације неуспешним и спроведе нову продају. До истека
законског рока за завршетак
тог посла остало је месец и по
дана.
Д. В.

НАКОН СУСПЕНЗИЈА У „АЗОТАРИ”

Заказан разговор
Врх самосталних
синдиката и
пословодство
о удаљењу Милана
Ивовића и Славице
Гарчев
Питање удаљења с посла
Милана Ивовића, председника Самосталног синдиката „Азотаре”, и Славице Гарчев, секретара те организације, биће разматрано на састанку пословодства тог
предузећа и врха Савеза са-

тројицом чланова председништва ове синдикалне организације у фабрици вештачких ђубрива.
„Панчевац” незванично сазнаје да би могао да буде присутан и Вељко Милошевић,
председник
Самосталног
синдиката енергетике и петрохемије Србије, и то на
предлог директора „Азотаре”.
Након прошлонедељних
оштрих реакција синдикалиста на удаљење њихових
колега с посла Орбовић је
упутио јавни позив посло-

мосталних синдиката Србије договореном за четвртак,
17. септембар.
О томе ће у Панчеву челници „Азотаре”, предвођени
Миљаном Ђуровићем, замеником генералног директора, разговарати са Љубисавом Орбовићем, председником СССС-а, Гораном Милићем, председником Самосталних синдиката Војводине, Миланком Бодирогом,
првим човеком Самосталних синдиката Панчева, и

водству те фабрике на разговор, који је брзо прихваћен,
па је убрзо договорен и термин сусрета двеју страна.
Веће савеза самосталних
синдиката Војводине донело је одлуку да ће у случају
да у четвртак не буде постигнут задовољавајући договор с челницима „Азотаре”, у наредном периоду испред те фабрике бити одржана јавна седница овог тела покрајинских синдиката.
Д. В.

УПОЗОРЕЊЕ ГРАДСКИХ ПОРЕЗНИКА

Избегните казне
Секретаријат за пореску администрацију Панчева обавестио је обвезнике пореза
на имовину који нису платили приспелу рату да том органу могу поднети захтев за
одлагање плаћања дуга. На
тај начин они ће избећи
плаћање казне прописане
законом, која за грађане из-

носи најмање 50 одсто од
утврђене висине пореза, а не
мање од 50.000 динара.
Против оних који не измире
своје обавезе, а нису поднели
захтев за плаћање у ратама,
биће поднете прекршајне пријаве у складу са Законом о пореском поступку и пореској
администрацији.
Д. В.

Две руске компаније
у игри, одлука
можда до краја године
Петрохемичари мање
оптимистични од
својих комшија

– Најважнији радови били су
реконструкција делова наведених постројења, као и замена
пилот горионика на бакљи у
Етилену, ПЕВГ-у и у Фабрици
синтетичког каучука. При крају је и реализација најважнијег
пројекта инвестиционог одр-

Тада се очекује и покретање
производних процеса.
Још важније питање које
заокупља пословодства, а пре
свега раднике у ова два предузећа, јесте њихова приватизација. Премијер Александар
Вучић недавно је изјавио како

Фабрике јужне индустријске
зоне окончале су или приводе
крају своје редовне годишње
ремонте и враћају се у погон.
„Петрохемија” је средином недеље обавестила јавност да отпочиње поступак производње
након успешно реализованих
ремонтних и инвестиционих
активности. После Енергетике,
која је већ почела да ради, једна за другом биће покретане и
остале фабрике. Старт Етилена
планиран је за петак, 18. септембар, ПЕВГ би требало да
проради у недељу 20. септембра, а три дана касније и ПЕНГ.
Грађани су обавештени да
се приликом отпочињања производње у „Петрохемији” могу
очекивати појава буке и појачаног пламена на бакљи, што
представља основни безбедносни систем рада фабрике приликом старта процеса производње и током ње. Наглашено
је да се све спроводи уз поштовање мера безбедности и у
складу с прописаним процедурама компаније за заштиту
радне и животне средине.
Укупна вредност обављених
радова у „Петрохемији” износи око 4,5 милиона евра, а
њихов циљ је побољшање
енергетске и оперативне ефикасности наведених погона.

жавања, генералног ремонта
хипер компресора у ПЕНГ-у –
изјавио је Миша Булајић, извршни директор функције производње и техничке подршке
ХИП „Петрохемије”.
Ремонт у „Азотари” је у току и према речима Миљана
Ђуровића, заменика генералног директора, након почетних потешкоћа у набавци неких резервних делова, све би
требало да буде окончано у
октобру, како је и планирано.

се ради на проналажењу стратешких партнера у разговорима с компанијама из Азербејџана, Турске и Мађарске.
Ђуровић открива да су за
„Азотару” заинтересоване две
озбиљне руске компаније.
– Реч је о два озбиљна инвеститора, тако да је ствар врло
зрела за решавање и ја се надам
да ће Влада изабрати најповољнијег стратешког партнера и с
њим склопити уговор до краја
године – рекао је Ђуровић.

Он је поновио да је основни
услов за избор стратешког
партнера да та компанија може обезбедити континуитет
производње у дужем периоду,
а то пре свега подразумева
обезбеђивање гаса као основне
сировине по прихватљивим
ценама. Поред тога, очекују се
и улагања ради модернизације, подизања капацитета производње и повећања асортимана понуде вештачких ђубрива.
Према оцени Новице Коцића, председника Самосталног
синдиката „Петрохемије”, тамо још увек нема много разлога за оптимизам. Упркос позитивном пословању од почетка ове године, предузеће „гуши” стари дуг према НИС-у од
100 милиона евра, за који није јасно како ће бити враћен.
Поред тога, он наводи да се не
назире ниједан стратешки
партнер.
– Долазило је десетак страних фирми, али засад нема
ничег конкретног. Лично мислим да неће ни бити, јер нико
нема интерес да уложи 100
милиона евра у проширење
производње, што је једини начин да фабрика послује профитабилно. Зато се НИС и даље намеће као једини реални
стратешки партнер, али да ли
ћемо до тога доћи – не знам.
Зато мислим да смо још увек
далеко од решења – рекао је
Коцић.
Он није могао да коментарише оптимистичку изјаву
премијера Вучића да ће држава наћи решење за хемијску
индустрију.
Д. Вукашиновић

ИЗ УГЛА СТРУЧЊАКА

„Авив парк” нови градски центар
Са изградњом „Авив парка”
велики број градских садржаја премештен је на локацију
тог ритеил трговачког центра,
док је традиционални центар
прилично опустео. Да ли је
ово природан процес развоја
града, привремена фаза или
феномен с трајним негативним последицама?
У Панчеву се центром сматрају: Трг краља Петра, Градски парк, Трг слободе и Гимназијски трг, који представљају место на којем је град настао. Садржи ли стари центар
све елементе који су потребни
да буде центар? Трг краља Петра није место размене, већ
место примања, апсорпције,
место које генерише политику, административни и културни центар. Али то јесте Трг
слободе, пословно средиште и
раскрсница долазно-излазних
путева. Он се може сматрати
истинским центром, јер је место велике доступности, размене и концентрације људи и
садржаја.
Светски цењени архитекта и
урбаниста Константин Доксијадис у књизи из 1963. године
„Архитектура у транзицији”
износи своје тумачење система градског центра. Град је састављен од свог компактног језгра и дисперзивног предграђа, а центар града се сели према месту додира компактног и
дисперзивног дела. За разлику
од дотадашњих теорија радијалног ширења града, од центра према периферији, Доксијадис доказује да се центар
природно шири и истовремено линијски помера, те настаје
параболичан модел који назива динамополис. Феномен
премештања градског центра
темељи се на чињеници да се
градска структура формира
око свог средишта, а ако постоје границе центра, он губи
могућност развијања новог са-

држаја и почиње да се гуши.
Град то решава тако што мења
место центра ка новом делу
града, где постоји потенцијал
за већу динамику развоја. Тај
процес ствара парадокс да се
градски центар налази на његовој периферији.
Лоцирањем панчевачких
центара пратимо линију Доксијадисовог динамополиса: од
Гимназијског трга, преко Трга
слободе, до краја Војводе Путника, где су седамдесетих година 20. века изграђени Ауто-

кадашњој индустријској зони.
С пропашћу индустрије указала се идеална прилика за репрограмирање тог дела града у
трговачку зону. Напуштена територија је имала све предиспозиције: јасну парцелацију,
велику површину, доступност
превозним средствима, инфраструктуру и могућност ширења. Цео процес не прати ниједна студија, а комплекс се
развија запањујућом брзином.
После увођења трговачких елемената у следећој фази долазе

буска станица, Пошта, Полиција, пијаца и последњи у низу – „Це-маркет”. Логично,
ширењем града ка истоку, са
изградњом Котежа, Тесле,
Стрелишта и Мисе, гравитациони центар се померио к
новом великом раскршћу око
Аутобуске станице.
Међутим, савремена транзициона кретања створила су нове облике централности, невезане за досадашње друштвене
и амбијенталне вредности које
центар испољава. Нова зона
потрошње у „Авив парку” симулира нови центар града, који је премештен с природне
динамо-параболичне путање,
далеко, на периферију. Неолиберализам забрањује господарење простором без господарења економијом. Настају нове
веома виталне иницијативе,
темељене на логици тржишта,
које стварају нови центар у не-

садржаји попут кафића, ресторана, теретана и мултибиоскопа. Трговачки центар постаје
место сусрета и дружења, а
основа свега је потрошња. За
разлику од традиционалног
центра, нови трговачки центар
вас тера да трошите новац.
Према студији француског
антрополога Марка Ожеа,
комплекси попут ритеил центра „Авив парк” припадају
просторима који нису довољно
упечатљиви да би се називали
просторима испражњеним од
значења, које он назива не-местима. Такви објекти су аутопутеви, хотели, аеродроми, супермаркети и други простори
који су свуда исти. Њих не
памтимо ни по чему нарочитом и доживљавамо их као генеричке форме које се стално
понављају. Ако је „Авив парк”
не-место, а он то по својој
структури свакако јесте, како

је онда он постао нови центар
града? Одговора има неколико, а један од њих лежи у дисконтинуитету нашег друштва,
по коме су, будући деценијама
ускраћени, наши људи жељни
западног шопинга у свом граду. Чистоћа и опремљеност
модерног тржног центра чини
куповину свечаним чином. Такође, проценат дневних кретања аутомобилом је последњих
година знатно порастао. Људи
се много више возе колима него раније, а „Авив парк” је
управо развио снажан капацитет паркинга, као и сви други
слични трговачки центри у
свету. Са уласком аутомобила
у све породице „Авив парк” је
постао главно потрошачко место за готово цео јужни Банат,
не само за Панчевце. Њему
гравитира око 200.000 људи.
Али ипак постоји битна разлика између старих градских
центара и нових трговачких
центара – а то је јавни простор. Док традиционални центар обилује местима задржавања и сусрета за које не морате ништа да платите, нова
трговачка зона има врло уску
намену – потрошњу, а велики
простор који заузима је готово
цео у приватном власништву.
Људи ће се брзо заситити овог
концепта. То је пут којим се у
развијеним земљама центар
града вратио на своје природно место. Потребно је разумети процесе развоја града и његових функција, саобраћаја и
слободног времена, а затим их
преусмерити. „Авив парк” и
остали велики трговачки комплекси у земљи („Делта сити”,
„Ушће”, „Биг”) с временом ће,
успостављањем
тржишног
континуитета нашег друштва,
постати одлична допуна програма који нуде садржаји старог градског центра и малих
локалних центара.
Архитекта А. Станојловић
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ЕВРОПСКА НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ

БИЦИКЛОМ ДО ШКОЛЕ
Промоција здравог
начина живота
Иницијатива за
увођење електронске
регистрације „бајса”
Панчево је и ове године део велике европске породице градова у којима се од 16. до 22.
септембра одвија еколошка
манифестација посвећена заштити животне средине и одрживом развоју. Реч је о Европској недељи мобилности, која
промовише одрживу урбану
мобилност и идеју да државе,
локалне самоуправе и грађани
промене свест како би у заједници више користили алтернативне врсте мобилности у
сврху очувања животне средине. Покренута је пре четрнаест
година с циљем да се смањи
све интензивније загађење градова и насељених места штетним гасовима услед изразитог
повећања аутомобилског саобраћаја. Ову иницијативу у Србији подржава Министарство
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Републике
Србије, a реализатор овогодишњег планираног програма је
Бициклистички клуб „Црвена
звезда” из Београда.
Наш град је захваљујући Секретаријату за заштиту животне средине редовни учесник
ове значајне европске еколошке кампање што упозорава
да је очување животне средине најважнији задатак у овој
деценији, која афирмише еколошки оправдане начине превоза и здрав начин живота.
Јачање свести
Активности у оквиру овогодишње кампање осмишљене су у

КАМПАЊА НИС-а

Недељa безбедности

Изложени ликовни радови дело су ученика од првог до четвртог разреда основних школа
складу с темом „Изабери –
промени – комбинуј”, коју су
одредили Европска комисија
и национални координатори
манифестације. Идеја је да се
ове недеље промовишу бициклизам и пешачење с циљем
заштите улица од претераног
броја аутомобила. Како кажу
организатори, у складу са заједничким договором, Секретаријат за заштиту животне
средине, Туристичка организација Панчева и Канцеларија
за младе при Градској управи
планираним акцијама желе да
укажу суграђанима на неопходност јачања свести о потреби коришћења еколошки
оправданих видова превоза.
У среду, 16. септембра,
отворена је седмодневна изложба дечјих цртежа на тему
„Бициклом до школе” у холу
Градске управе. Аутору победничког цртежа представници Министарства грађеви-

нарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије
уручиће у понедељак, 21. септембра, бицикл. Изложени
ликовни радови су дело ученика од првог до четвртог разреда основних школа које су
на крају прошле 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 Панчева
ће малим сликарима, ауторима изложених цртежа, поклонити издања намењена едукацији деце из области заштите
животне средине.
Регистрација бицикала
Поред тога, овогодишња
Европска недеља мобилности
била је повод за покретање

иницијативе за увођење електронске регистрације бицикала у нашем граду и насељеним местима. Бесплатна регистрација обављаће се преко
сајта уношењем претходно
регистрованог броја шасије
бицикла и имена власника.
Иницијатори ове идеје истичу
да је реализација овог плана у
интересу свих грађана, јер ће
пружити заштиту од учесталих крађа.
С обзиром на континуитет у
обележавању Европске недеље мобилности, као и на многобројне досадашње акције и
пројекте којим је наш град
потврдио своју друштвену одговорност с циљем очувања
животне средине и афирмације алтернативних видова
превоза и мобилности, идеја
је да Панчево следеће године
озваничи своју кандидатуру
за европски град мобилности.
З. Станижан

МЕЂУНАРОДНА ГОДИНА ЗЕМЉИШТА

Потписана декларација о одрживој будућности
Србија годишње губи
шест до осам хиљада
хектара ораница
Подстаћи употребу
науке и савремене
технологије
Поводом обележавања Међународне године земљишта
2015, на Институту за ратарство и повртарство у Новом
Саду у четвртак, 10. септембра, одржан је научностручни
скуп под називом „Одрживо
коришћење земљишта”. Том
састанку је присуствовао велики број представника међународних организација и домаћих институција које се баве проучавањем, управљањем
и коришћењем земљишних
ресурса у Србији.
Подсећамо, Влада Републике Србије званично је дала подршку иницијативи Уједињених нација да се 2015. прогласи за Међународну годину земљишта, тако да се у нашој
држави, као и широм света,
организују манифестације чији је циљ да се јавности укаже
на то да је очување земљишта
веома важно и да је пред човечанством велики изазов када је реч о одрживом коришћењу тог ресурса.
Нови закон
Скуп је званично отворио Данило Голубовић, државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне
средине. Он је истакао да Србија годишње губи шест до
осам хиљада хектара пољопривредног земљишта и да је
од укупног фонда обрадиве земље само половина искори-

шћена. Ништа боља ситуација
није ни на глобалном нивоу,
јер се сваке секунде у свету губи 900 хектара пољопривредног земљишта због климатских промена, интензивне пољопривредне производње, али
и људског немара. Он је напоменуо и да ће нови Закон о пољопривредном
земљишту
усмерити кориснике да се на
одржив начин понашају према
пољопривредном земљишту,
да се оно редовно обрађује, да
се адекватно уносе хранљиве
материје, те да се не ђубри више него што је потребно.
С друге стране, Пјер Карло
Сандеи, менаџер пројекта у
Србији и програмски званичник УНЕП-ове канцеларије у
Бечу, представио је активности УНЕП-а на очувању земљишта у Србији и рекао да
та канцеларија у блиској сарадњи с Министарством по-

љопривреде и заштите животне средине покреће значајан
пројекат, којим ће се први
пут деградација земљишта и
њене последице посматрати
на националном нивоу. Реч је
о пројекту „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање
коришћења земљишта”, који
треба да подстакне употребу
науке и савремене технологије, јачање институционалних
капацитета, развој партнерства за заједничке акције и
подизање свести о интегралном и одрживом управљању
земљиштем.
Агротехничке мере
Људи нису свесни тога да је
човечанству остала критично
мала површина квалитетног
земљишта на којем се може
производити храна. Опасно-

сти које прете земљишту су
многобројне, а човеков немар
је највише допринео томе –
нарочито загађење и развој саобраћајне и урбане инфраструктуре. Према резултатима
Управе за пољопривредно земљиште, у Србији је знатно
погоршано стање квалитета
земљишта због неспровођења
и неадекватног коришћења
агротехничких мера. Овом
приликом је потписана Декларација о земљишту као допринос Републике Србије међународној иницијативи Уједињених нација.
Главни организатор скупа је
Институт за ратарство и повртарство, у сарадњи са Српским друштвом за проучавање
земљишта. Скуп је реализован
у партнерству с Програмом
Уједињених нација за животну средину (УНЕП), као и уз
подршку привреде.
З. Ст.

НИС и Агенција за безбедност саобраћаја, уз подршку
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, организуjу акцију „Недеља безбедности саобраћаја” у Пословном центру НИС-а у Новом Саду, с
циљем да се утиче на свест

акцентом на деци, старима
и особама са инвалидитетом, као и на значају сигурносних појасева у возилима.
Свим посетиоцима током
трајања акције биће доступни тренажери за показне вежбе и симулатори постављени на платоу Пословног

МЕЂУ НАЈБОЉИМА
Компанија НИС је најбоље пласирана српска компанија на традиционалној ранг-листи „Топ 500 компанија у
централној Европи” коју уређује ревизорско-консултантска кућа „Дилојт”.
На листи 50 најуспешнијих компанија из енергетског
сектора у централној Европи наш нафтни гигант је заузео 34. место, док је на листи „Топ 500 компанија” задржао 63. место, с прошлогодишњим оствареним приходом од 2,19 милијарде евра.
грађана у сфери безбедности у саобраћају. Како кажу
организатори – превенција
и едукација су основ развоја
саобраћајне културе.
Од понедељка до петка,
14–18. септембра, одржавају се тематска предавања о
безбедности у саобраћају са

центра НИС-а. Као финални догађај „Недеље безбедности у саобраћају”, у суботу, 19. септембра, биће одржано традиционално такмичење професионалних
возача НИС-а „Возачки изазов 4” на полигону НИС-а у
Зрењанину.
З. Ст.

СКУП НА ТЕМУ УНАПРЕЂИВАЊА ПЧЕЛАРСТВА

Комуникација
је први корак
На иницијативу појединих
произвођача меда уједињених у кластер „Панонска
пчела” и друштво „Тамишка
матица” и у организацији
Секретаријата за заштиту
животне средине Града
Панчева, у понедељак, 14.
септембра, у просторијама
Градске управе одржан је
састанак на тему унапређивања пчеларства.
Овој вишеслојној дебати,
замишљеној као први корак
у превазилажењу нагомиланих проблема, присуствовали су и стручњаци из
разних сродних области.
Поред представника Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој, ветеринарске инспекције, Института „Тамиш”
и хемијског факултета, у
разговорима су учествовали и пчелари из Старчева и Јабуке, као и представници кластера „Панонска пчела”.
Поред сагледавања нимало ружичасте ситуације, на том скупу се чуло и
много
конструктивних
предлога – од тога да би што
пре требало успоставити комуникацију ратара и пчелара приликом коришћења
средстава за заштиту биља
како не би долазило до нежељених последица, до неопходности озелењавања неискоришћеног земљишта
медоносним и другим биљем. Као велики проблем
истакнут је хаос приликом
постављања кошница на одређеним локацијама, нарочито за време сунцокретове
паше, а указано је и на нужност регистрације произвођача и значај њиховог
удруживања.

Посебно је важна едукација при писању пројеката и
истицању захтева код надлежних органа. На ту тему
је своја искуства и размишљања изнео професор Хаџи Зоран Јовановић, председник Управног одбора
кластера „Панонска пчела”.
Као веома интересантна издваја се идеја о увођењу пашних пољочувара, односно
унапређивање рада данашњих пољочувара, који би,
поред осталог, могли посве-

тити више пажње и бризи о
кошницама. Јовановић је
навео и неке примере добре
праксе из Зрењанина, када
је путем такозване прекограничне сарадње обезбеђена опрема за акредитоване
лабораторије на ветеринарским институтима, као и
специјалне вагице за прецизно мерење меда намењене
произвођачима.
Сви учесници у дебати
сложили су се да би на наредним састанцима овог типа требало окупити што већи број пчелара, осмислити
планове за решавање наведених проблема и конципирати начине за њихову реализацију.
Ј. Ф.
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ХРОНИКА
ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ У ШКОЛСКИМ КЛУПАМА

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Плави борац за здравље
Патлиџан
Садржи чак 92 одсто воде, што га чини идеалном
намирницом у летњим
месецима, а с обзиром на
то да се наш организам
састоји у највећем проценту од воде, јасно је да
се ради о здравој и корисној намирници. Драгоцен је код дијеталних режима исхране јер је нискокалоричан, а даје осећај ситости. Свеж патлиџан на 100 грама има 24
калорије, куван има 35
калорија, али се његова
калоријска вредност повећава зависно од начина
припреме. Од витамина
су најзаступљенији витамини Б-групе (Б1, Б3 и
Б6), као и витамини Ц и
Е. Одличан је извор калијума, калцијума, магнезијума, натријума и гвожђа.
Калијум и натријум регулишу ниво воде у телу и

нормализују рад срца.
Одличан баланс високог
садржаја влакана и слабо
растворљивих угљених
хидрата чини ово поврће
идеалним за регулацију
нивоа шећера у крви.
Сматра се да патлиџан
умирује организам, штити јетру и спречава појаву
анемије, има антивирусно дејство, смањује ниво
ЛДЛ холестерола, има
благо диуретичко и лаксативно дејство, помаже у
превенцији гојазности,
ублажава грчеве желуца и
црева и друго. У народној
медицини корен се користи за лечење астме, а листови као облога за хлађење и ублажавање упала.
Патлиџан се одлично
слаже с паприком, тиквицама и печуркама, а ако
додамо и сир, представља
уравнотежен оброк. Испробајте један такав рецепт.

Ролнице од патлиџана
Потребно: Две супене кашике маслиновог уља, чен белог лука,
500 г плавог патлиџана, 100 г печене паприке, 250 г младог
сира, свеж босиљак и со.
Припрема: Патлиџан опрати, исећи на листове по дужини, па
извући горчину. Направити маринаду од изгњеченог белог лука, једне супене кашике сецканог босиљка и уља. На плех поређати листове патлиџана, претходно премазане маринадом са
обе стране. Пећи у загрејаној рерни 15 минута на 250 степени.
Паприку и сир исећи на коцкице. На прохлађени патлиџан ставити коцкицу паприке и сира, па увијати у ролнице. На врх сваке ролнице ставити лист босиљка, па причврстити чачкалицом.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

НАЗДРАВЉЕ

Без лека
за корупцију
С времена на време из медија процури вест о привођењу лекара због примања
мита. Такви догађаји више
не узбуркавају јавност с обзиром на то да је здравство
већ годинама један од најкорумпиранијих сектора у
држави. Прошлог месеца у
Јагодини је приведен лекар
због примања мита, а пре
неколико дана то се десило
и доктору Клиничког центра у Нишу. Недавно је и у
нашем граду приведена
медицинска сестра због
сумње да је узимала новац
од пацијената како би им
преко реда заказала преглед. Занимљиво је да су
међу корумпираним „белим мантилима” све чешће
угледни лекари који раде у
терцијарним здравственим
установама.
Списак оваквих примера је веома дугачак, али
већина пацијената не пријављује корупцију јер се
плаше како ће бити третирани ако се поново буду
обрели код истог доктора.
Присутна је и бојазан да ће
уколико одбију да дају мито, бити лоше лечени, у чему има и истине. Лекари
се, част изузецима, понашају попут недодирљивих

Четвртак, 17. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

владара, а пацијенти се
осећају сићушно и беспоговорно слушају њихове
налоге.
Најтужније у свему јесте
то што пацијенти који се
лече у државним установама припадају средњем и
нижем сталежу, и управо
од њих се тражи новац који се броји стотинама, али
и хиљадама евра за компликованије захвате. Међутим, корупција није само примање мита, већ и
наплаћивање услуге без
основа, упућивање пацијената у приватне ординације, препоручивање тачно
одређеног лека и друго.
Јасно је да плате лекара
нису достојне њихове дипломе и искуства, али то
не може бити оправдање за
тражење мита. Хипократова заклетва им мора бити
светиња јер су они ту да лече и помажу људима. То
треба да раде за своју плату, као што то чини радник
у фабрици, ауто-механичар у радионици, наставник у школи, радник у
продавници... Сви они поштено зарађују, не очекујући од других да им спакују
новац у коверат како би
боље живели.

www.pancevac-online.rs

АГРЕСИВНОСТ – ПОСЛЕДИЦА
ХАОТИЧНОГ ДРУШТВА
У панчевачким
школама често
вербално и
дигитално насиље
Лош утицај друштва
и медија на ђаке
Почетак школске године обележио је обрачун ученица
средње медицинске школе у
Крушевцу. Узнемирујући снимак на којем се види како једна девојка лежи на земљи, док
је друга удара песницом у главу и чупа за косу, а публика за
то време навија, оживео је
бројна питања о вршњачком
насиљу и изазвао забринутост
за данашњу омладину. Овај
догађај потврђује чињеницу
да вршњачко насиље више
није резервисано само за дечаке, већ је данас једнако заступљено и код девојчица.
Разлика је само у начину, јер
мушки пол обично прибегава
физичком насиљу, док је код
девојчица чешће социјално
искључивање.
Поменути случај је, нажалост, само један у мору обрачуна међу школском децом, а
поред физичког насиља, које
је лако препознатљиво, веома
је често и психолошко насиље
(малтретирање, избацивање из
групе, давање увредљивих надимака, претње, застрашивање
и друго). Последњих година у
порасту је дигитално насиље.
Да је ситуација алармантна, говори и извештај омбудсмана из 2011. године, који је
показао да се 80 одсто ђака
основних школа сусрело с насиљем, док је у средњим школама насиље доживело 60 одсто ученика. Психолози и педагози оцењују да је агресивности код деце увек било, али
да се данас о насиљу много
више прича, те делује као да
га има више. Весна Зенг, педагог у основним школама
„Бранко Радичевић” и „Стевица Јовановић”, и Ивана Раичковић, психолог у ОШ „Бранко Радичевић”, кажу да је
друштво сензибилисано да
препозна насиље и на њега
адекватно одговори, али да су,

с друге стране, вредности у
друштву нарушене, што утиче
на појаву насиља.
Идентификација с насилницима
Љиљана Шелмић, психолог у
Машинској школи, наглашава да насиље не може решити
једна институција и да је, поред породице и школе, у које
се увек упире прстом, дру-

јер им се с једне стране нуди
тај образац понашања кроз
пласирање агресивних садржаја у медијима, а с друге стране
се уче да не трпе насиље. Она
каже да се у оквиру школе
спроводе разни програми за
превенцију насиља, као што су
радионице у оквиру којих се
ђаци уче толеранцији. Гордана

Малтретирање је данас једнако заступљено и код девојчица
штво као целина одговорно
за амбијент где малишани
расту.
– Живимо у хаотичном моменту. Деци се свашта пласира путем медија, а цензура не
постоји. Такође, нема ни граница, нити јасно дефинисаног
система вредности, тако да
они заправо не знају шта је
добро, а шта лоше – објашњава Љиљана Шелмић.
Њена колегиница Гордана
Васић, педагог, сматра да у
друштву не постоји јасна осуда
насиља и да су деца збуњена

Васић истиче и да су ђаци врло
отворени и спремни за сарадњу и често се сами обраћају
психолошко-педагошкој служби. Према речима наших саговорница, у Машинској школи последњих година није било већих инцидената међу ученицима, али је психолошко насиље присутно.
– Када нам се дете обрати,
увек реагујемо, чак и ако проблем делује банално, јер и такви наизглед безначајни догађаји њих могу јако да повреде и
да евентуално касније доведу

до насиља. О томе обавештавамо родитеље, разговарамо са
учеником, а по потреби укључујемо и клиничког психолога
из Дома здравља, Центар за социјални рад и друге институције – објашњава Гордана Васић и
додаје да је најстрожа мера која се средњошколцу може изрећи искључење из школе.
Недостатак пажње и љубави
Према речима Весне Зенг и
Иване Раичковић, вербални
облици насиља су свакодневна
појава и у основним школама,
а тежих облика насиља у последње две школске године у
основним школама „Бранко
Радичевић” и „Стевица Јовановић” није било. Оне наводе да
се у тим образовним установама спроводе и превентивне мере, као и да постоји Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
Стручњаци сматрају да су,
поред утицаја друштва и медија, неки од најчешћих узрока насилног понашања недостатак пажње и љубави родитеља у детињству, претерана
агресивност родитеља, али и
непостојање граница у понашању, те непоштовање ауторитета. Наше саговорнице кажу да родитељи морају активно учествовати у животу и одрастању своје деце.
– Само доследно и преко
личног примера они треба да
уче дете о свакодневним животним приликама. Разговор
и рад на константном унапређивању односа родитељ–дете
могу довести до добрих резултата. У преводу: да дете има
поверење у своје родитеље, да
гради самопоуздање и да развија исправан став према животу и вредностима – истиче
педагог Весна Зенг.
Уколико родитељи примете
било какве промене у понашању детета (потиштеност,
проблеми са сном или апетитом, ноћно мокрење, пад
успеха у школи, агресивност...), не треба да се устручавају да се обрате психолошко-педагошкој служби школе и одељенском старешини
како би проблем заједничким
снагама био решен.

ПОКАЗНА ВЕЖБА У ПРУЖАЊУ ПРВЕ ПОМОЋИ

Улога лаика од изузетне важности
Поводом Међународног дана
прве помоћи – 11. септембра
екипа Теренске јединице
„Прим. др Јован Милановић”
Црвеног крста и тим Службе
за хитну медицинску помоћ
Дома здравља Панчево извели су тог дана показну вежбу
пружања прве помоћи. Несрећа је инсценирана испред
просторија Црвеног крста, у
Улици Жарка Зрењанина 15,
а колико је била добро осмишљена, говори и податак да су
грађани који су се ту затекли
помислили да се она заиста
догодила.

ПОЗИВ ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА

Пријаве до 30. септембра
Покрајински фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписао је јавни позив за пружање једнократне финансијске
помоћи ученицима средњих
школа из избегличких и расељеничких породица на територији АП Војводине. Кон-

курс траје од 1. до 30. септембра, а пријаве се могу преузети у канцеларији Повереништва за избеглице града Панчева, Трг краља Петра I 2–4,
радним данима од 8 до 15 сати. Додатне информације је
могуће добити на телефон
013/308-818.

Међународни дан прве помоћи посвећен је ове године
старим особама, па је идеја организатора била да се прикаже
пружање прве помоћи старим
особама. У конкретном случају
омладинци Теренске јединице
и екипа Хитне помоћи указали
су помоћ жени која је доживела срчани удар и учесницима у
саобраћајној несрећи.
Секретар Црвеног крста Ђура
Бугарски истакао је да чланови
Теренске јединице (подмладак
и омладина) током целе године
раде, уче и такмиче се, а у по-

следње време се појављују и на
културним манифестацијама,
где нашим суграђанима демонстрирају пружање прве помоћи. Он је нагласио да је сарадња са Службом хитне медицинске помоћи добра и изразио нада да ће бити још боља. Најавио
је и Државно такмичење у пружању прве помоћи, које ће бити одржано већ у суботу, 19.
септембра. На Покрајинском
надметању Панчевци су заузели четврто место.
Када дође до повреде, првих неколико минута је од изузетне важности за унесрећеног и представља, како лекари
кажу, разлику између живота
и смрти. Због тога др Мирослав Тепшић, начелник Службе хитне медицинске помоћи, истиче улогу лаика у пружању прве помоћи, нарочито
када су у питању ургентна стања која угрожавају живот.

Страну припремила

Ивана
Предић
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АЛЕКСАНДАР РАДУЛОВИЋ, В. Д. ДИРЕКТОРА ЈКП-а „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

АКЦИЈА АКТИВИСТА СНС-а

ВРАТИЋЕМО ПОВЕРЕЊЕ ГРАЂАНА
У КВАЛИТЕТ ПАНЧЕВАЧКЕ ВОДЕ

Уклањали плакате
из центра града

Међу приоритетима
су ревитализација
постројења за
производњу воде,
осигуравање
довољног капацитета
бунара и сигурност
водоводне мреже
У плану и проширење
броја корисника
услуга на становнике
околних села
Александар Радуловић, вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација”,
изабран на ту функцију на седници Скупштине града одржаној 14. септембра, изјавио је за
„Панчевац” да ће му један од
приоритета бити поновно успостављање поверења грађана
у исправност и квалитет воде
за пиће из градског водовода.
– Запослени у ЈКП-у „Водовод и канализација” желе да
оправдају некадашњи углед и
да својим корисницима поново испоручују воду за пиће која ће бити једна од најбољих у
Србији. Због тога ћемо у наредном периоду спровести
мере за ревитализацију наших постројења за производњу воде и обезбедити довољан
капацитет бунара и сигурност
водоводне мреже – истакао је
Радуловић.

Активисти месног одбора
Српске напредне странке
„Центар 1”, предвођени
председницом МО Бранком
Петровић, 16. септембра су
спровели акцију током које
су уклонили плакате политичких странака, разне рекламе и позиве на концерте
излепљене по стубовима и
зидовима у Улици Петра
Драпшина, преко пута зграде Градске управе и у пасажу поред управе „Зеленила”.
– У Панчеву недостају
места за лепљење плаката

сти СНС-а су се зато потрудили да очисте овај део
центра. Тиме желимо да пошаљемо поруку свим грађанима Панчева да град треба
да нам буде чист и леп јер
га сви волимо – рекла је
Бранка Петровић.
Она је позвала и друге политичке партије да покажу
одговорност и да више не
дозвољавају ружење градских улица.
Успешном завршетку ове
акције допринели су најстарији и најмлађи члан

политичких странака, али
то није разлог да они остају
залепљени много времена
након избора. То нећемо
више дозвољавати. Активи-

месног одбора СНС-а „Центар 1” – Милета Шљивић,
који има 78 година, и осамнаестогодишња Ивана Синадиновић.

Убудуће ће се више пажње поклањати селима, најавио је Радуловић
Одговарајући на новинарско питање о томе да ли ће
вода поскупети, он је рекао
да се у „Водоводу” засад о томе не размишља. Према његовим речима, запослени у
том јавном комуналном
предузећу су свесни тренутне економске ситуације у којој се сви налазимо. Међутим, без обзира на то, одговорни у „Водоводу” ће настојати да обезбеде позитивно
пословање.

– У будућем периоду ће нам
подједнако бити важно и то да
проширимо делатност на целу територију града Панчева.
Кад то кажем, мислим на становнике Долова, Качарева,
Старог Тамиша, Јабуке, Глогоња и других села. Желимо
да и они као и Панчевци уживају највиши могући стандард
када је реч о снабдевању чистом и квалитетном водом за
пиће и одвођењу отпадних вода – нагласио је Радуловић.

Нови вршилац дужности директора „Водовода” изјавио је
да то јавно комунално предузеће планира и да настави изградњу канализације у деловима
Панчева у којима је још нема.
Истакао је и да ће се залагати за редовну замену водомера, као и за њихово тачно и
правовремено очитавање и
слање рачуна грађанима с
прецизним информацијама о
потрошеним количинама воде на време.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПАНЧЕВА И ДИРЕКТОР „ЗЕЛЕНИЛА” ИЗЈАВИЛИ

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Покривање Зелене пијаце и даље међу приоритетима

Ко је испод пудера?

Без обзира на кризу и мањак
новца у градском буџету садашња локална власт није одустала од пројекта покривања Зелене пијаце – изјавили су градоначелник Панчева Саша Павлов и
директор „Зеленила” Драган
Катуца на конференцији за новинаре после седнице Управног
одбора Пословног удружења
„Пијаце Србије” која је одржана
10. септембра у Панчеву. Домаћини те седнице били су Градска управа и ЈКП „Зеленило”.
Они су најавили и да ће у
Панчеву крајем маја идуће године бити одржана манифестација „Дани пијаца Србије”,
на којој ће пијачне управе из
свих крајева наше земље нашим суграђанима понудити
органску и домаћу храну, воће, поврће, млечне производе,
вино, ракију, производе старих заната и рукотворине.
У обраћању новинарима Катуца је подсетио да је Панчево
већ требало да буде домаћин
те манифестације у мају прошле године, али да је она отказана због поплава.

Он је рекао и да ће „Зеленило” тражити да се из градског
буџета за 2016. годину издвоји
новац за покривање Зелене
пијаце.
Према речима Саше Павлова, градоначелника Панчева,
идеју о покривању Зелене пијаце подржава и Градска управа, без обзира на то што се тај

пројекат до сада није могао
остварити због тешке економске ситуације.
– У наредном периоду ћемо
издвојити новац из буџета и
конкурисати за средства из
фондова Европске уније. Не
могу тврдити да ће тај посао
бити завршен идуће године,
али да ћемо ући у њега, то је

сигурно. Желимо да додатно
побољшамо квалитет услуга
које „Зеленило” пружа грађанима, иако су оне и сада на
изузетно високом нивоу. На
пример, објекат за продају
свеже и замрзнуте рибе на Зеленој пијаци задовољава све
санитарне услове и један је од
првих у Србији – рекао је Павлов.
Катуца је одговорио и на
новинарско питање да ли су
приходи „Зеленила” с пијаца
ове године нижи него раније.
– Нажалост, што се тиче пословања пијаца, прошла и ова
година су знатно лошије него
све претходне године. Имамо
мањак прихода на бувљаку и
доста закупаца је отказало тезге. То је, као прво, последица
пада куповне моћи грађана, а
други проблем је то што још
увек трају радови на прузи
Панчево–Београд. Чули смо
да ће они бити завршени пре
рока и то жељно ишчекујемо,
јер ће нам се тако вратити један број муштерија и закупаца тезги – рекао је Катуца.

РЕВОЛТ ЈЕДНОГ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

Нећу да платим, нека ме туже
Наш суграђанин Душан Дрљача не жели да плати „Хигијени” рачун за одношење ђубрета по цену да буде тужен.
Према његовим речима, из
тог јавног комуналног предузећа му је недавно на кућну
адресу стигла опомена да у
року од три дана мора изми-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

рити дуг од 1.398 динара на
име изношења ђубрета из пословног простора чији је власник, иначе ће против њега
бити поднета тужба. У опомени пише и да ће, у случају да
Дрљача не испуни своју обавезу, потраживање „Хигијене”
бити увећано за припадајућу
камату и судске трошкове.
– Нећу да платим ништа,
нека ме туже па ћемо видети.
Има већ три године како сам
затворио радњу која је била у
мом власништву, а „Хигијена”

ми и даље шаље рачуне за одношење ђубрета из пословног
простора као да радња и даље
ради, што је апсурдно! Сматрам да је њихово потраживање према мени неосновано и
спреман сам да докажем то на
суду – рекао је Дрљача.
Подсећамо, након што је му
је у јануару ове године из „Хигијене” упућен први захтев да
плати рачун за одношење ђубрета из пословног простора
који му је припадао, затражили
смо објашњење у „Хигијени”.

У том ЈКП-у нам је речено
да је Дрљача до почетка ове
године на сваких шест месеци доносио потврду из „Електровојводине” по којој потрошња струје у локалу који не
користи не прелази педесет
киловати и да су му на основу
те потврде умањивани рачуни за одношење смећа. Међутим, према речима нашег саговорника из „Хигијене”, почетком ове године то није
учинио, па нема основа да се
љути.

У прошлом броју нашег листа питали смо вас под чијим
утицајем је најгоре бити и
због чега. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Под туђим утицајем” Џејн Остин за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Најгоре је бити под утицајем власти. Зарад своје
’среће’ човек је у стању продати и најближе, јер власт је
најгори порив код човека.”
060/5513...
„Најгоре је бити под утицајем овог извитопереног
друштва, јер оно убија сву
лепоту и креативност у људима.” 060/0701...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање шта за њих значи „поново
открити себе”. Они ће освојити по један примерак књиге „Ми” Дејвида Николаса.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„Поново открити себе
значи да ми је поново било

топло, па сам скинула покривач са себе и покрила се
фротиром.” 062/8183...
„Поново открити себе
значи скинути слојеве
шминке, разних подлога, ајлајнера, пудера, ружева... и
коначно видети праву себе у
огледалу.” 064/9694...
Салон лепоте „Бојана 24”
поклониће бесплатно исцртавање обрва јапанском методом читатељки која је најкреативније одговорила на
питање чему служе обрве.
Третман у овом салону може заказати ауторка следећег одговора.
„Обрве служе да, кад си у
браку, припитог мужа сачекаш у мраку. Обрве служе и
томе да кад извијеш једну,
све буде по твоме. Обрве и
томе служе да се, кад побесниш, с тобом удруже. Обрве нам добро дођу и кад грашке зноја са чела нам пођу.
Обрве помажу и кад осмех
делиш, да се боље види да се
баш веселиш. Две линије тако читав живот кроје, зато
пази увек да ти добро стоје.”
065/5298...
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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Четвртак, 17. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕ ДВЕ НЕДЕЉЕ

УСПЕШНА АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Нестао суграђанин из
Војловице

ОТКРИВЕНО 37 КИЛОГРАМА ДРОГЕ!

Панчевачка полиција трага
за нашим суграђанином Белом Ковачем, рођеним
1955. године, који је нестао
пре око две недеље. Он станује у Војловици, у Улици
Шандора Петефија, а последњи пут када је виђен,
био је у фармеркама. Они
који имају неке информације за које сматрају да би
помогле његовом проналажењу, могу се јавити на број
060/31-57-8102, или на телефон полиције.

Није први пут да је
откривен илегалан
засад овог наркотика

УДЕС НА РАСКРСНИЦИ У ЦЕНТРУ ГРАДА

Лакше повређен
мотоциклиста

Шеснаестог септембра у
поподневним часовима, на
раскрсници улица Браће
Јовановића и Димитрија
Туцовића догодила се саобраћајна несрећа у којој су
учествовали мотоциклиста
и возач путничког аутомобила.

Према незваничним информацијама које смо добили од надлежних, возач мотоцикла је повредио лакат,
препоне и рамена, али није
задобио ниједан прелом. И
поред тога што је пао с мотора није изгубио свест зато
што је носио кацигу.

ПРОШЛЕ СРЕДЕ У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ

Случајно убио мајку?

Више јавно тужилаштво у
Панчеву покренуло је истрагу против Драгана П.
(55) из нашег града како би
се утврдило да ли је тачно
да је 9. септембра у вечерњим часовима случајно, хицем из пиштоља, убио осамдесеттрогодишњу мајку у
њеном стану на Котежу, као
што је након тог догађаја
испричао полицији.
С обзиром на то да су у
моменту када се то десило

Пронађена
марихуана би на
црном тржишту
вредела 10.000 евра

њих двоје били сами у стану, Више јавно тужилаштво
је затражило да се спроведе
вештачење како би се утврдило да ли је тачна његова
верзија да је испалио хитац
из нехата, док је чистио пиштољ.
Након саслушања Драгана
П. у полицији утврђено је да
он није имао никакав финансијски мотив да убије мајку.
У прилог му иде и то што живи и ради у Швајцарској.

У акцији спроведеној по одобрењу Вишег јавног тужилаштва панчевачки полицајци и
њихове колеге из Беле Цркве
ухапсили су две особе због узгајања марихуане. На засаду
те биљке који је откривен у
околини Беле Цркве пронађено је 135 стабљика, а укупна
количина марихуане била је
тешка 37 килограма. На уличном тржишту она би вредела
најмање 10.000 евра.
У кривичној пријави која је
поднета против ухапшених
полиција их је осумњичила за
кривично дело неовлашћена
производња и стављање у промет опојних дрога.
За то кривично дело се по
Кривичном законику може изрећи затворска казна у распону од три до дванаест година.
У члану 246 Кривичног законика пише да под удар те
одредбе долазе лица која узгајају, прерађују, продају и преносе дрогу, они који посредују у њеној куповини или продаји, или стављају у промет
лекове и медицинске препарате који се налазе на листи
забрањених психоактивних
супстанци зато што су проглашени за наркотике.
У Кривичном законику пише и да се додатно кажњавају
лица која су производила,
прерађивала и продавала наркотике у организованој групи

Припадници полиције прошле недеље су претресли више станова у Панчеву, Београду, Суботици, Жабљу,
Краљеву, Жабарима и Зрењанину и ухапсили три лица.
Они су лишени слободе у
оквиру акције „Армагедон”
која се спроводи ради онемогућавања и спречавања
злоупотреба деце и малолетника на интернету. Утврђено
је да су од почетка ове године преко интернета приба-

вљали и размењивали аудиовизуелне материјале настале
сексуалном злоупотребом
малолетних лица и деце.
Приликом контроле њихових компјутера утврђено
је да је у меморијама било
више од једног терабајта
спорних материјала, због
чега су по истеку дводневног притвора приведени
Посебном тужилаштву за
високотехнолошки криминал у Београду.

која је имала више лица. За
такве преступе могуће је изрећи строже казне – у распону
од пет до петнаест година.
Ово није први пут да је панчевачка полиција пронашла
илегалан засад марихуане.
Полицијска управа је 27. јула
саопштила да су у околини
Вршца ухапшена три лица
због тога што су гајила марихуану у једној кући. Вредност
тог наркотика је процењена
на око милион динара.
Ухапшени су осумњичени и
да су у претходном периоду
починили и друга кривична
дела, као што су разбојништво, тешка крађа и напад на
овлашћено службено лице.
Србија је једна од водећих
европских држава када је реч
о илегалном узгоју марихуа-

не на њивама и у кућним
условима. Уколико се определе да саде ту дрогу на отвореном, дилери за то углавном
бирају њиве које су забачене,
далеко од путева, да би што
теже били откривени. Важно
је да се марихуана често залива, па се због тога сади на
њивама које су близу река,
или се за то користе системи
за наводњавање.
Узгајање дроге на нашим
њивама је све популарније зато што је она знатно јевтинија
од оне која се увозила из Црне
Горе, Албаније и с Косова, као
и зато што је мањи ризик да
тај посао поквари полиција.
Највеће зараде доноси производња дроге „сканк” у кућним условима зато што је његова THC вредност знатно ве-

ћа у поређењу с марихуаном.
У лабораторијама за производњу те дроге које су до сада
откривене полиција је проналазила више јаких светиљки
које су служиле за постизање
жељене топлоте и биле укључене без престанка, као и специјалне прскалице за стално
заливање. У тим лабораторијама се годишње обави неколико берби, а према неким
проценама, само с једне стабљике може се добити око сто
грама наркотика.
Према незваничним информацијама, панчевачка полиција спроводи истрагу поводом информација да има
још илегалних засада марихуане на пољима у јужном Банату, тако да се ускоро могу очекивати нова хапшења.

У КАСАРНИ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ” 18. СЕПТЕМБРА

Дружење припадника 51. бригаде
Панчевачко Удружење за неговање традиција 51. механизоване бригаде обележиће 18.
септембра у касарни „Стевица
Јовановић” 47-годишњицу од
формирања те бивше војне јединице.
Свечаност ће почети у 10.45
и биће то прилика да се некадашњи припадници „Педесет
прве” поново сретну, да оживе
сећања и успомене и да се
друже с домаћинима – представницима Војске Србије.
Педесет прва механизована
бригада некадашње ЈНА расформирана је 1997. године, у
склопу реформе наше армије.
Та јединица била је настављач
традиција 12. војвођанске бригаде партизанске војске, која
је почела свој ратни пут у Војловици октобра 1944. године.
Након тога 51. бригада је
била у правом смислу речи
једна од елитних јединица Југословенске народне армије, а
потом и Војске Србије и Црне
Горе. То потврђује податак да

је два пута била најбоља јединица у војсци, а више пута је
била најбоља у армији и корпусу. Занимљиво је и то да су
од једанаест команданата 51.
механизоване петорица унапређена у генерале, а да је један од њих деведесетих годи-

на био и начелник Генералштаба. Остали су након командовања бригадом обављали и друге важне послове у
војсци у чину пуковника.
Током ратних сукоба 1991.
године 51. механизована бригада била је међу јединицама ЈНА

које су поднеле главни терет у
борби с непријатељем на територији Хрватске. О обучености
њених припадника и команданата говори то да су о њима са
уважавањем говорили чак и
њихови противници и наводили да су они, као и тадашњи командант бригаде Енес Тасо, међу ретким припадницима ЈНА
који заслужују поштовање.
О том времену и припадницима 51. бригаде који су страдали у Хрватској говори се у
монографији о 51. бригади, коју је пре неколико година издало удружење за неговање њене
традиције, основано у нашем
граду 2002. године. За своје
ратне заслуге 51. бригада је одликована Орденом заслуга за
народ са златном звездом.
Током постојања 51. механизоване бригаде кроз њу је
прошло више од 50.000 активних војника и преко 40.000
резервиста из Панчева, Кикинде, Зрењанина, Вршца и
других околних места.

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

У ПАНЧЕВУ И ДРУГИМ ГРАДОВИМА

Потрага за педофилима

Узгајање марихуане у кућним условима – не кошта много, а зарада је велика

Поново награђен најбољи полицајац
Иницијатива да сваког месеца буде награђен најбољи полицајац, коју је покренуо начелник Јужнобанатског округа Зоран Тасић, настављена је
14. септембра уручивањем
признања Предрагу Николићу, млађем полицијском на-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

реднику прве класе, стално
запосленом у Одељењу криминалистичке полиције у
Полицијској станици у Алибунару.
Комисија коју чине највише
старешине у Полицијској управи Панчево оценила је да он заслужује ту награду јер је остварио добре резултате у расветљавању тешких кривичних дела и показао храброст, одговорност и велику посвећеност
свом послу.

– Ова награда је за мене велика сатисфакција да сам добро радио у претходном периоду, а добио сам је због бројних тешких крађа које сам расветлио. Надам се да ће награда бити подстрек и другим
колегама да вредно раде па да
је и они добију – изјавио је награђени полицајац.
Начелник Јужнобанатског
округа Зоран Тасић уручио му
је плакету и таблет компјутер.
Он је позвао све локалне вла-

сти на територији јужног Баната да онолико колико могу
помогну полицијским станицама у тим општинама и Полицијској управи Панчево, јер
је материјално стање у полицији веома тешко.
Најбољег полицајца награђује и градоначелник Панчева, али овог месеца награда
још није уручена због седнице
Скупштине града. Најављено
је да ће та церемонија бити
одржана ових дана.
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Мини-пич коштао
близу четири милиона
динара

да је у неким протеклим временима било неумесно поредити колико је Влада Војводине више новца усмеравала
ка Новом Саду и Бачкој у односу на јужни Банат.
– Зато не треба да чуди што
је секретаријат којим руково-

Многобројна улагања
у панчевачке
образовне установе
из смера Новог Сада
Захваљујући Покрајинском
секретаријату за спорт и
омладину у још једном панчевачком селу недавно је освануо модеран отворени спортски објекат. Та вест овог пута
је обрадовала житеље Иванова, па углавном млади већ данима опседају нови мини-пич
терен којим управља Основна
школа „Моша Пијаде”.
Базен у Омољици?!
Његово званично отварање
приређено је петак, 11. септембра, када су ревијалне
утакмице у фудбалу и кошарци одиграли ученици ивановачке и омољичке школе;
одржана је и пригодна приредба, чему je, поред осталих,
присуствовала и покрајинска
секретарка за спорт и омладину Мариника Тепић.
– Још прошле године смо
справама за спортску гимнастику опремили простор у којем се обавља настава физичког васпитања, а недавно је
урађен мини-пич терен, вредан три милиона и осамсто
хиљада динара. Овај мултифункционални објекат с вештачком травом употребљив
је не само за мали фудбал већ
и за друге мале спортове, а
подлога је равнија, мекша и
самим тим безбеднија него
све друге – наводи ова функционерка Владе Војводине.
Готово да нема места у
Панчеву у које поменути покрајински секретаријат од
2012. није улагао. За то, према речима Маринике Тепић,
постоји јак аргумент, будући

так дана добила на десетине
реквизита превасходно намењених ученицима нижих разреда. На основу тога, учитељице у минималном простору
могу остварити максималан
учинак, тако што ће тим справама код ученика бити стиму-

Још само рефлектори фале
дим до овог тренутка пре свега у панчевачке основне школе уложио око сто двадесет
шест милиона динара. Надам
се да ћемо до краја године моћи још неког да обрадујемо, па
с тим у вези најављујем план
према којем би први школски
затворени базен био изграђен
баш на територији Панчева и
зашто не у неком мањем месту, попут Омољице. Притом,
за школе имамо још два конкурса – превенција насиља и
дискриминације, као и активан зимски распуст, путем којег се врло често може добити
и одређена опрема – наглашава Мариника Тепић.
Реквизиторијум
Као једна од сто три школе у
Покрајини које немају адекватан простор за извођење наставе физичког васпитања, ивановачка образовна установа је
од Владе Војводине пре десе-

лисане тачно одређене групе
мишића и активности.
Директорка ОШ „Моша Пијаде” Сања Симић Мијатовић

додала је да њихова фискултурна сала није по нормативима, с обзиром на то да се ради о
некадашњим становима адаптираним за потребе обављања
наставе физичког васпитања.
– На срећу, Град је издвојио
новац за адаптацију просторија и, колико сам информисана, јавна набавка је завршена; треба да се оконча преостали законски поступак, па
очекујем да ће радови почети
у октобру. Све у свему, могу
рећи да је у години обележавања сточетрдесетогодишњице оснивања школе стање
објеката задовољавајуће; сви
су релативно скоро реновирани, премда захтевају што редовније одржавање с обзиром
на то да су саграђени крајем
19. века – истиче директорка.
Да сумирамо – ивановачка
школа је од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину ове године добила око
шест милиона динара, а у најави је и пројекат за набавку
расвете и покривање тартанском подлогом кошаркашког
терена, који је недавно асфалтиран средствима из градског
буџета.

МЕКШЕ ЈЕ И НЕ БОЛИ
Окупљени малишани нису крили усхићење због тек саграђеног објекта. Тако Андрија Немет, ученик петог разреда, каже
да је терен супер, нарочито зато што када се оклизне и падне, нема никакве последице. Ненад Романов (шести разред)
свакодневно проведе по два-три сата у омиљеном спорту –
фудбалу; досад није играо на вештачкој трави, која је, како
каже, неупоредиво боља од бетона или обичне траве.
Данијел Кирхнер (пети разред) такође је редован на новом терену и фудбалу; најчешће брани, па сада може да с
много мање бојазни прави бравурозне параде.
Сара Гајин (шести разред) каже да им је много лакше, јер
док није био направљен нови терен, изузев што је подлога
била од бетона и самим тим неупоредиво опаснија, на једном голу није било мреже, па се редовно догађало да лопта побегне далеко.

ОДРЖАНИ ЧЕТВРТИ „ДАНИ РУМУНА”

Весеље у Глогоњу уз дојне
Четврти „Дани Румуна” одржани су прошлог викенда у Глогоњу, у организацији КУД-а „Веселија”.
Програм је отворен у суботу,
12. септембра, изложбом старих фотографија и народних
ношњи, прикупљених од мештана. На осамдесетак пожутелих слика могли су се, поред
осталог, видети некадашњи
чланови из средине прошлог
века, оркестар који је био одведен на фронт, а на најстаријој
фотки, из 1903. године, приказана је породица Боару на дан
сеоске славе Велике Госпојине.
Цео један зид био је покривен с
тридесетак ношњи, од којих су
неке старе и читав век. Испод
сваког експоната је стајао двојезични опис.
Наредног дана је приређен
централни догађај – фолклорни концерт, који је са две изворне песме отворио хор из
Долова. Потом су наступили
њихови суграђани – солисти
Аурел (вокал) и Сава Бањаш
(труба). Обојица су у пратњи

оркестра КУД-а „Веселија” извели по једну дојну (баладу налик севдалинки) и једну бржу
нумеру. То су учинили и Кристина и Теодора Мик из Новог
Села, Александра Ранковић из
Николинаца, као и четворочлана женска вокална група
КУД-а „Веселија”. За крај су
остављени домаћини (оркестар и фолклорна група од девет парова), гости из Ритишева – фанфара „Дојна” и фолклораши и вокални солисти из
румунске Дете. Многобројну
публику је шалама на румунском језику до суза насмејао
комичар Јонел Лазар из Овче.

Вече је завршено дружењем
уз банатске специјалитете које су припремиле вредне Глогоњке, а за штимунг се постарао оркестар КУД-а „Веселија” уз помоћ гостију из Ритишева и Румуније.
Овом изузетном догађају
присуствовали су аташе за културу румунске амбасаде Александру Петрус, као и представници департмана за дијаспору
владе Румуније, који је материјално помогао манифестацију. Из истог извора прошле
године је финансирано двадесет комплета нове ношње, а
ове године и набавка музичке

опреме, пут у Румунију и трошкови израде кореографије за
народну игру из Арђала.
Напомене ради, из те области у Румунији су 1750. године
дошли преци глогоњских Румуна у Јанков Мост, а одатле
сто десет година касније у ове
крајеве. И док су некада у селу
чинили чак једну трећину (било их је око осамсто), данас их
је остало тек око сто педесет.
Ипак, доказ да не желе да изгубе свој идентитет, јесу и „Дани
Румуна”, који се приређују око
рођендана КУД-а „Веселија”,
основаног 1938. године.
Друштво данас чини двадесеторо деце фолклораша, десеторо музичара у оркестру и
петнаестак осталих чланова. У
току текуће године ови Глогоњци су забележили десет наступа у земљи и два у иностранству, а на манифестацијама у Београду и Ритишеву
фолклораши су освојили пехаре, док је оркестар добио специјално признање на Великом
фестивалу Румуна у Уздину.

КОНКУРС ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Подршка удружењима
Градска управа Панчева расписала је јавни позив за (су)финансирање пројеката из области пољопривреде и руралног
развоја. Ти програми биће подржавани на основу мера које је
формулисала локална самоуправа с циљем да се оснажи рад

постојећих удружења пољопривредних произвођача и прерађивача и да се формирају нова.
На конкурсу ће моћи да
учествује свака организација
цивилног друштва регистрована у складу са законом и
под условом да је поднела из-

вештај за претходну буџетску
годину.
За ову намену укупно је предвиђено два и по милиона динара,
а максималан износ по једном
пројекту је двеста педесет хиљада
динара. Рок за подношење пријава је уторак, 22. септембар.

Заинтересовани се за све неопходне информације могу обратити Одељењу за развој села и
рурални развој (трећи спрат,
канцеларија 312 у згради Градске управе), на телефон 308752, или путем електронске поште на адресу selo@pancevo.rs.

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Изложба фотографија под називом „Индија – два погледа”
биће отворена у петак, 18.
септембра, у 19 сати, у галерији у Ватрогасном дому.
Том приликом ће, у организацији Дома културе и Кино-фото клуба „Поњавица”,
своје радове представити
уметнички фотографи Золтан Бисак и Жељко Ђурић.
Банатско Ново Село: Оркестар Дома културе одржао
је целовечерњи концерт у
суботу, 12. септембра, у месту Торак код Сечња. Поменута установа припрема
централну прославу великог јубилеја – 250 година од
оснивања Новог Села, које
ће од наредне недеље бити
обележено бројним програмима.
Долово: Такмичење у кувању рибље чорбе под називом „Доловачки котлић”
осми пут је приређено у суботу, 16. септембра, у учитељском парку. Рукометаши и рукометашице наредног викенда започињу овогодишња првенства.
Глогоњ: „Дани Румуна” су
приређени у недељу, 13.
септембра, у организацији
КУД-а „Веселија”. Месна
заједница је добила гребани
асфалт од „Србијапута”, који ће послужити за пресвлачење калдрме у Улици Бориса Кидрича, као и у делу
Првомајске (од Б. Кидрича
до Дома културе). Очекује
се да ће ускоро почети реконструкција
водоводне
мреже у делу Улице ЈНА.
Иваново: Нови мини-пич
терен званично је отворен у
петак, 11. септембра, чему
је присуствовала и покрајинска секретарка за спорт
и омладину. Наредног дана
су чланови Удружења банатских Бугара „Иваново–Банат” гостовали у селу
Брешћа и представили се
фолклорашким и свирачким тачкама.
Јабука: У склопу „Дана македонске културе”, у поне-

дељак, 14. септембра, у Дому културе је одржано двојезично књижевно вече, на
којем је, поред песника
Илије Бетинског, Живка
Николића, Гордане Симеуновић и писца Небојше
Ћосића, учествовао и глумац Љубивоје Тадић, који
је рецитовао македонску
поезију.
Качарево: Директорку Дома културе – Марију Јевић,
која је отишла на другу
функцију, требало би да замени Зоран Марковић, тренутно запослен у локалном
комуналном
предузећу.
„Дани македонске културе”
биће настављени књижевном вечери у понедељак,
14. септембра, од 18 сати, у
Дому културе.
Омољица: Дирекција за изградњу и уређење Панчева
окончала је јавну набавку за
прву фазу радова на поста-

вљању канализационе мреже
у дужини од 1.200 метара, а
као најповољнији понуђач
изабрана је фирма „Финнет
инжењеринг” д. о. о. Комунално предузеће је конкурисало за јавне радове код
Националне службе за запошљавање.
Старчево: Још увек траје
процедура јавне набавке
за радове на реконструкцији Вршачке улице и асфалтирању делова улица
Николе Тесле и Ритске.
Представа за децу „Маша
и медвед” биће изведена у
суботу, 19. септембра, у
великој сали Дома културе. Зоран Михајловић,
сликар из Београда, изложиће аквареле у четвртак,
24. септембра, од 19 сати,
у галерији „Боем”.

ИВАНОВЧАНИ У РУМУНИЈИ

Дружење Палћена

„ПАНчЕВЦА”

МОДЕРАН ТЕРЕН У ИВАНОВУ

Месне актуелности

АРХИВЕ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ПОМАЖЕ СЕОСКИМ ШКОЛАМА

ИЗ
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Чланови Удружења банатских Бугара „Иваново–Банат”
су у суботу, 12. септембра, гостовали у румунском селу
Брешћа, недалеко од граничног прелаза Ватин у близини
Вршца. Разлог гостовања био
је сеоски празник у поменутом месту, претежно насељеном Палћенима, поводом којег је приређен културноуметнички програм.
Ивановчани су се представили с неколико тачака.
Фолклорни ансамбл је извео
оригиналан традиционални сватовски палћенски
плес из деветнаестог века,
као и кореографије за игре
из Кривог Вира, Пирота и
из бугарске Тракије.

Оркестар је свирао мелодије из Србије, а вокалне
солисткиње Сања Мојсиловић и Николета Калапиш
отпевале су по једну македонску и влашку нумеру.
У програму су наступили
и гости из оближњих места
– Денте, Винге и Старог Бешенова. Након официјелног дела за све учеснике је
приређена журка, која је
трајала до дубоко у ноћ.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

12

КУЛТУРА
СКУЛПТУРЕ ЂОРЂА АРАЛИЦЕ

Културни телекс
Изложбе
Четвртак, 17. септембар, 19 сати, фоаје Културног центра:
отварање изложбе слика „Abbracci/Загрљаји” Мионе Марте
Марковић.
Петак, 18. септембар, 19 сати, Народни музеј: отварање
тактилне изложбе радова „Додирнимо природу 2” Природњачког музеја из Београда.
Уторак, 22. септембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба слика Момира Кнежевића, Зорана Тодора
и Жарка Вучковића.
Среда, 23. септембар, 19 сати, Народни музеј: изложба
радова чланова УЛУС-а.

ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈИХ ФОЛКЛОРНИХ
АНСАМБАЛА

Панчево – град игре
Ових дана у Панчеву ће бити приређен Седми међународни фестивал дечјих
фолклорних
ансамбала
„Панчево – град игре”. Манифестација ће бити отворена у недељу, 20. септембра, у 17 сати, у Дому Војске
Србије, заједничким концертом фолклорних ансамбала. Наредног дана, у понедељак, 21. септембра, у

етнокореолошка радионица. У уторак, 22. септембра,
од 21 сат, публика ће у Дому војске бити у прилици да
погледа још један концерт
фолклорних ансамбала.
Организатор фестивала је
КУД „Станко Пауновић”
НИС–РНП, а у програму ће
учествовати: Дечји фолклорни ансамбл „Тракијче”
из Сливена (Бугарска),

12 сати, у ОШ „Мирослав
Антић” представиће се дечји фолклорни ансамбл
„Тракијче” из Сливена (Република Бугарска), док ће
од 19 сати, у просторијама
КУД-а „Станко Пауновић”
НИС–РНП бити приређена

Фолклорни ансамбл „Јонче
Христовски” из Скопља
(Македонија), Дечји фолклорни ансамбл Удружења
грађана „Ера” из Ужица,
КУД „Батајница” из Батајнице и КУД „Станко Пауновић” НИС–РНП Панчево.

Културни центар

чет пет суб нед пон

ТОМА ПАЛЧИЋ

18.00

уто сре

СМОТАНКО И ТРАПАВКО

17.00

ЛАВИРИНТ

19.00

ХИЉАДАРКА

21.00

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Борнова доминација”
Роберта Ладлама
Северус Домна, древна
тајна организација, сазива
чланове са четири краја
света како би уклонили јединог човека који може да
им поремети планове –
Џејсона Борна. А да би постигли оно што никоме
још није пошло за руком,
имају паклену идеју: оружје Борновог уништења биће једина особа којој он
безусловно верује.
Борис Карпов је најзад
достигао врхунац своје каријере – постављен је на чело руског ФСБ-2, једне од
најмоћнијих безбедносних
организација на свету. Међутим, нови положај долази
уз цену какву није могао ни
замислити. Карпов добија
задатак који не сме одбити:
да пронађе и убије Борна.
Од дивљих предела Колумбије до Минхена, Кадиза и Дамаска двојица
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старих пријатеља упуштају
се у трку с временом и немилосрдни лов у којем само један може бити победник. Док свету прети катастрофа глобалних размера,
само они имају шансу да је
спрече. Осим ако прво не
униште један другог.

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, 23. септембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Шта је за вас задатак који не смете одбити?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Борнова доминација” Роберта Ладлама. 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.

МЕКЕ МЕТАЛНЕ ТОРБЕ, КЊИГЕ И ШЕШИРИ
Мала (петогодишња)
ретроспектива
радова уметника
из Београда
Када куће-кофери
добију точкиће...
„Метал брут” је назив изложбе скулптура академског
уметника Ђорђа Аралице која
је отворена 8. септембра у Галерији савремене уметности и
може се погледати само још
до петка, 18. септембра. Иако
ствара у различитим медијима, уметник се овом приликом представио серијом радова који су урађени искључиво
у сировом металу (отуда и наслов „Метал брут”), с тим да
су неке офарбане у црно, а поједине су пластифициране.
– Неке од тих скулптура су
предмети из нашег окружења,
објекти које виђамо свакодневно, као што су капе, шешири и кофери, с тим да су
они направљени од вареног
гвожђа, тако да све оно што
асоцира на нешто меко и емотивно, заправо је сасвим супротно – објаснила је Ивана
Маркез Филиповић, уредница
ликовног програма Галерије
савремене уметности.
О томе на једном месту
проговара и сам аутор: „Моје
књиге, капе и торбе опште су
препознатљиве и лако се до-

Необични предмети из нашег окружења
воде у везу са обичним људским ситуацијама. Међутим,
ја никада не употребљавам
праве предмете као у уметности асемблажа, него радије
градим своју личну асоцијативну и монументализовану
интерпретацију форме”.
У избору се нашло дванаест
радова. Аралица је водио рачуна о њиховом распореду,
како не би настала гужва, јер
је, по његовом мишљењу, око
сваке скулптуре потребно
оставити довољно простора,
не би ли се оне могле сагледати из више углова.

– У последњих пет година
имао сам девет самосталних
изложби, од којих је пет било
тематског карактера. Може се
рећи да је ово моја мала ретроспектива свега што сам радио од 2010. до сада и њоме је
обухваћена тек петина онога
што сам у том периоду направио – каже Аралица.
Занимљиво је да поједине
скулптуре Ђорђа Аралице
имају точкиће. На питање откуд то, он објашњава да је
много путовао по свету и да
су му пред очима често били
кофери с точкићима и гоми-

ле људи који некуд иду или се
однекуд враћају. Тако је почео да прави комаде који су
нешто између кофера и куће
и њима придодао точкове,
чиме се на посебан начин
осврнуо на тему путовања и
мобилности.
„Метал брут” је Араличина
прва самостална изложба у
Панчеву (иначе је једанаеста).
Досад се у оквиру групних поставки овде представио у два
маха, а последњи пут на изложби „Вајари Србије” пре годину дана у Галерији савремене
уметности.

ПАНЧЕВАЧКЕ БАЛЕРИНЕ У БОСТОНУ

Маја и Милена, напред, на прстима
Наше две изузетно успешне
младе балерине Маја Стојаков и Милена Огризовић,
ученице Средње балетске
школе „Димитрије Парлић” у
класи балетског педагога Наташе Тодовић, од 29. јуна до
7. августа учествовале су у
летњем програму International Ballet Intensive у Бостону.
Оне су ту могућност оствариле захваљујући награди (стипендији) освојеној на светском балетском такмичењу у
граду Сибију у марту текуће
године. Поред тога, Покрајински секретаријат за омладину и спорт сносио је тро-

шкове авионских карата за
њих две.
Током шест седмица боравка у Бостону оне су радиле с
предавачима из целог света, а
вежбе су трајале од девет ујутру до шест по подне (с једночасовном паузом), сваког дана осим недељом.
„Обавезно смо почињали
кондиционим вежбама и вежбама загревања, затим смо имали
класичан балет, репертоар, савремени плес, дуетне игре и џез,
а имали смо и термин за увежбавање сопствених кореографија”, наводе Маја и Милена у
извештају поводом семинара.

У програму семинара су
учествовали балетски играчи
различитих узраста из разних делова света – из Аргентине, Румуније, Кореје, Америке и Русије. Све то је панчевачким балеринама омогућило да много тога науче и
јасније сагледају своје место
у балетској игри. У томе им
је помогао и балетски педагог Cosmin Marculetiu, који
је позитивно мишљење о
панчевачким балеринама забележио у препоруци и притом их је позвао да и наредне
године буду гошће овог летњег програма.

НОВА СТРИП-ИЗДАЊА ЗОГРАФА И СТАНИЋА

СФЕРА У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

Излазак
из зоне комфора

Банатске куће,
прозори, креденци

У оквиру пратећег програма
„Панчево филм фестивала”, 5.
септембра је у некадашњим
просторијама „Панчевца” (Ж.
Зрењанина 1) приређена промоција нових стрип-издања
Бориса Станића и Александра
Зографа, а разговор с њима водила је Александра Секулић из
Центра за културну деконтаминацију. Тачније, презентована је одлична књига Бориса
Станића и Гвида ван Хенгела
„Атентат” и најављен је излазак
збирке сачињене од Зографових стрипова објављиваних током 2011. године у недељнику
„Време”. Зограф је открио да је
и сам запрепашћен бројем
стрипова које је из недеље у недељу, од 2003. до данас, урадио
за „Време”, а недавно је схватио да је то око 830 страна!
Он тренутно ради на циклусу „малих открића”, како би
кроз мале ствари/приче приказао ширу слику. Тако ће његова нова књига носити назив
„Злато на Месецу”, а заснована је на причи девојчице из
1959. године о путовању на
Месец и доношењу злата с ње-

га (које ће поклонити Југославији!), што му је послужило
као грађа за сценарио.
Како је приметила Александра Секулић, Борис Станић излази с причом о Сарајевском атентату тек пошто је
хистерија око обележавања
стогодишњице тог догађаја
спласнула. Како је казао Станић, холандски историчар
Гвидо ван Хенгел је баш њега
позвао, иако познаје и много
других цртача, јер сматра да
Станићев цртеж највише одговара тој теми.
– Прихватио сам то да радим јер ми је било изазовно.
Мислим да је и одлика бављења стрипом излазак из зоне
комфора, јер ако стално црташ једно те исто, постанеш
досадан и себи и другима –
додао је Станић.
Оно што се испоставило као
тачка спајања поетика ових
панчевачких уметника, јесте
чињеница да обојица, свако на
себи својствен начин, успевају
да дају субјективан и оригиналан поглед на велика и/или мала историјска збивања.

У Културном центру у
Великој Плани у четвртак, 17.
септембра, биће отворена
самостална изложба слика

Емила Сфере. Он је за ту
прилику приредио радове с
мотивима банатских кућа,
прозора и креденаца.

ПАНЧЕВЦИ СВИ/СВУДА

Колоније у Гамзиграду
и Рашкој
Наша суграђанка мр Јелена Лалић била је учесник овогодишње, 22. међународне ликовне
колоније „Гамзиград 2015”, чији су организатори Центар за
културу града Зајечара и Туристичка организација града Зајечара. Током трајања манифестације, поред тога што су сликали, десеторо сликара, један
песник и један фотограф дружили су се с ликовним ствараоцима из Зајечара у царској палати Феликс Ромулијана, посетили су „Антика фест” и присуствовали позоришним представама, музичким и поетским
програмима итд.

Јелена Лалић ће од 18. до
23. септембра бити учесник
још једне престижне међународне колоније – „Санџак,
инспирација умјетника” у
Рашкој, која се организује с
циљем развијања мултиетничности и мултикултуралности, те афирмације савремене ликовне уметности у
региону.

Страну припремила

Драгана
Младеновић
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ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: НЕМАЊА ВУЈИЋ, ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

KАКО ИЗМИСЛИТИ ИДЕНТИТЕТ?

ПАНЧЕВАЦ: Шта je визуелни
идентитет културне манифестације, догађаја или фестивала? Имаш ли циљ да својом
креацијом скренеш пажњу на
неке аспекте догађаја или ну диш само информацију?
Н. ВУЈИЋ: Визуелни идентитет манифестације доприноси стварању препознатљивог имиџа, а чини га више материјала: каталози, програми,
плакати, панои, билборди, као
и дигиталне форме намењене
сајтовима и друштвеним мрежама на интернету. То је својеврстан креативни додатак
основном уметничком току
манифестације, примарној
нарацији којим год она језиком била причана. Тај наратив, био он музички, филмски, сценски или ликовни, бива заокружен визуелним
идентитетом. У питању је, дакле, допуна, употпуњење тог
основног уметничког тока који догађај заправо представља.
Својим радовима покушавам
да привучем и заинтересујем
публику. Они треба да буду
нешто што, већ издалека, саопштава први ниво поруке,
упућује позив на потпунији
визуелни контакт. Волим да
направим плакат који привлачи, али подједнако ми је важно и да садржи потпуну информацију. С друге стране,
количина неопходних информација често ограничава моја
размишљања или донекле мења моју првобитну намеру.
Али свестан сам да је то неизбежно и апсолутно неопходно,
да се мора одговорити практичној потреби.
• У новембру ђ
ће бити одр жан осамнаести „ђ
Џез фести вал” у Панчеву. За свих осамнаест си радио графичка ре шења. Тринаест година сарађујеш на организацији и ди -

Фото А. Стојковић

Наш суграђанин Немања Вујић креирао је до сада визуелни идентитет многих важних
културних манифестација у
Панчеву, а учествује и у организацији неких од њих. Почео
је с панчевачким „Џез фестивалом”, осмислио визуелни
идентитет за world music фестивал „Ethno.com” (организатор обају догађаја је Културни центар Панчева), „Дане духовне музике” и „Мајске дане
књиге”, био у организацији и
радио графички дизајн за још
једну књижевну манифестацију у организацији Градске
библиотеке: „Једна књига – један град”. Његове креације су
једноставне, али ефектне, ликовно дотеране, информативно јасне и разумљиве. Воли да
вози бицикл јер, каже, на бициклу се добро размишља.

зајну „Дана духовне музике”...
Да ли си се заситио радеђ
ћи за
исте догађаје толико пута и да
ли ти понестане идеја?
– За „Џез фестивал” сам урадио највећи број решења. Из
године у годину се трудим да
избегнем самоцитирање, тј. да
свако решење учиним потпуно
новим и оригиналним. Учествовати у изградњи идентитета сваког новог „Џез фестивала” за мене је велико задовољство, посебан догађај, који
представља увек нови изазов.
Нисам се заситио и не понестаје ми идеја. Основни разлог
због којег се и даље радујем да
сарађујем на ове две манифестације су, заправо, људи с којима волим да радим. Имам
веома лепо искуство у сарадњи
са оба тима. Они добро раде
свој посао и заједно добро
функционишемо.
• Колико је континуитет важан, односно провлаче ли се,
из године у годину, исти или
слични мотиви у твојим радовима, рецимо птичица на пла кату за фестивал „Ethno.com”,
или је битнија разноликост?
– Ако погледамо ту шарену
птичицу у визуелном идентитету фестивала „Ethno.com”, реч
је заправо о ономе што зовемо
општи визуелни идентитет. Дакле, то је основна графичка, визуелна нит која се провлачи
кроз све фестивале. Мења се
специфични визуелни идентитет везан за конкретну годину.
Прошле године смо, на пример,
имали пустињски мотив с тра-

говима те птичице на пешчаним динама, јер је тема била
музика која потиче из Африке.
Ове године ће се птичица поново појавити негде, али ће све
изгледати потпуно другачије,
јер је промењено поднебље из
којег нам музика долази. Слична ствар је и када су у питању
„Мајски дани књиге”. Цвет који
израста из књиге је основни,
општи визуелни идентитет. Он
је увек присутан, док се конкретни графички оквир мења.
• Прошле године је књига
„Ван Гог – Трагови прошло сти”, чији си графички дизајн
радио, проглашена за најбољу
фото-монографију на бео градском Сајму књига. Каква
је разлика у изради визуелног
идентитета неког догађаја и
дизајна књиге, плоче и сл.?
– То су потпуно различите
ствари. Промотивни материјал за неки догађај је рекламне природе. То су, у крајњој
линији, разне врсте огласа.
Другим речима, то је паковање у које је догађај „умотан”
унутар јавног простора. Наравно, увек се трудимо да та
графичка форма кореспондира са суштином, са идејом и
темом догађаја. Дизајн за
књигу, часопис или музички
албум је, међутим, врло често
саставни део уметничког
производа. Поменули сте
„Трагове прошлости”. Дизајн
је ту саставни део књиге. Он
је потпуно равноправан са
осталим компонентама, јер је
реч о књизи коју чине текст,

фотографије и дизајн који их,
заправо, везује и производи
сасвим нов квалитет. Без
свих тих многобројних графичких решења и интервенција то више не би била та
књига, не би било то што јесте. То би била нека друга
књига.
• У Панчеву си 2011. орга низовао обележавање дана
Леополда Блума, јунака романа „Уликс” Џејмса Џојса (16.
јун је дан када се дешава радња тог култног романа). Шта
се догодило с тим пројектом и
имаш ли намеру да поново организујеш Блумов дан?
– Тај догађај који сам организовао пре неколико година
имао је леп успех иако је то,
рекао бих, био нулти „Блумсдеј” у Панчеву. Не бих га назвао првим, зато што је представљао причу о томе шта
„Блумсдеј” заправо јесте. Ми
смо тада причали ту причу о
Џојсу, о Нори, о њиховом животу и његовој књижевности,
о „Уликсу” и тиме смо одшкринули врата „Блумсдеју”.
Али прави циљ је да се успостави један књижевни празник и да он буде обележаван
онако како се то ради широм
света, кроз конкретне програме који би утемељење имали
у „Уликсу”. Имам идеју за
следећу годину. И надам се да
ћу је заокружити до краја године како бих имао довољно
времена да остварим оно што
сам намерио.
М. Манић

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА „СМРТ АРТЕМИЈА КРУЗА” КАРЛОСА ФУЕНТЕСА

„Грађанин Кејн” светске књижевности
Књига „Смрт Артемија Круза”
Карлоса Фуентеса представљена је у четвртак, 10. септембра, у Градској библиотеци Панчево. О књизи су говорили Александар Шурбатовић, главни и одговорни уредник издавачке куће „Дерета”,
Ђорђе Савић, председник
Удружења хиспаниста „Панчево–Тарагона”, и Дејан Боснић, директор Градске библиотеке Панчево.
Александар Шурбатовић
сматра да је Фуентесов књижевни опус био неоправдано
запостављен код нас, па ће
читаоци тек сада имати прилику да на српском читају његово најбоље дело „Смрт Артемија Круза”. Роман прати
историју Мексика од Мексичке револуције почетком 20.
века, све до после Другог

светског рата, а због коришћења приповедачких техника које су ближе филмском

него књижевном делу, сматрају га за „Грађанина Кејна”
светске књижевности.
– Наративна структура
овог романа није баш тако
чврста. У питању је ток свести, нарација се води из више
углова, некада из првог лица,
некада из другог, некада из
трећег. То би требало упоредити с филмским техникама
и филмском монтажом. Зато
се за ово дело каже да је
„Грађанин Кејн” светске
књижевности. Не постоји тако добар и уравнотежен приступ, та транспозиција једног
„страног” језика као што је
филмски језик у књижевни.
У филму је најтеже адаптирати књижевно дело. Исто
тако, читав поступак примењивања филмског језика у
књижевном делу подједнако

је тежак и захтеван – рекао је
Шурбатовић.
Дејан Боснић је истакао да
је Фуентес био ангажовани
уметник, али не у дневнополитичком смислу, већ у смислу односа према цивилизацијским и темељним категоријама као што су добро,
правда, социјална једнакост и
слично. Својим животом и делом демонстрирао је како интелектуалац треба да се односи према свету и снагом свог
уметничког дара је, језиком
уметничке имагинације, транспоновао свој интелектуални
бунт у нешто што је оставило
трага, између осталог, и у делу
„Смрт Артемија Круза”.
Одломке из књиге је читао
Драган Стокић, филмски и позоришни глумац из Крагујевца.
M. M.

„Убити птицу ругалицу”
Харпер Ли
Из перспективе Скаут
Финч, шестогодишње девојчице одрасле у малом
граду на југу земље, Харпер Ли на духовит и аутентичан начин критикује расне и класне предрасуде у
америчком друштву тридесетих година прошлог века. У учмалој средини
огрезлој у насиље и хипокризију морална снага једног човека, адвоката Атикуса Финча, подсетиће становнике Округа Мејком,
али и самог читаоца, колико је тешко и важно истрајати у томе да се буде човек.
Бранећи црнца оптуженог за силовање беле жене,
Атикус стаје у одбрану људског достојанства и вере у
исправност законодавног
система. Захваљујући снази
свог карактера он се тако
сврстава у ред оних ретких
јунака који, превазилазећи
оквире једног књижевног

дела, постају симбол универзалне правичности.
„Несвакидашњи ум је изнедрио овај изузетан роман.
Харпер Ли је ауторка која
живот осликава у свој његовој пуноћи на један аутентичан и хумористичан начин.
Дирљива прича, тако занимљива, тако пријемчивa”,
написао je Труман Капоте.

Два најбржа читаоца који до среде, 23. септембра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питање: „Које су предрасуде најзаступљеније
у нашем друштву?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Убити птицу ругалицу” Харпер Ли. 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

Могућност острва
Сташа Букумировић,
фотографкиња
ПИСЦИ & КЊИГЕ: Мишел Уелбек, у својим
карактерима увек контрадикторан са свих
становишта, у „Могућности острва” открива
испрекидану, болну,
колико сентименталну,
толико и искрено циничну исповест човека
– једног од последњих
примерака људи какве
знамо; и, наспрам њега,
генерацију бића која су
заменила људе, попримајући њихов код, али
губећи сваки вид физичког контакта, осећања и жељу за њима.
Ови „новољуди”, читајући „Коментаре”, тј.
животне приче својих претходника, закључују да се
сви слажу у једној ствари:
да је неподношљив „карактер моралних патњи изазваних старењем”. Прича о
старом телу пуном младалачких жеља. Прича о љубави, која у исто време
представља врхунац и немогућност. О нестанку социјалног живота као „чудноватој горчини лишеној
илузија”. Препоручила бих
и Курта Вонегата, који нас
својим без премца другачијим хумором учи како да
перципирамо појам истине.
Уз невероватну моћ имагинације и стварајући ишчашене светове, забавније него ико – он забада прст у
око свим могућим горућим
проблемима ове цивилизације.
ФИЛМ „Дивље трске” („Les
roseaux sauvages”, AndrеTеchinе) приказује одрастање тинејџера на начин који
је толико стваран да сам желела да се створим у њему,

поистовећујући се наизменично са сваким од четири
главна лика. Веома снажан
осећај, никада до тада тако
прецизно пренесен. Нешто
што најближе подсећа на
живот који ми се дешавао,
иако се никада заправо није
десио. Живот који постоји у
мом сензибилитету и начину на који бих желела да
ствари теку. Нимало патетичан, а о комплексним и
деликатним темама као што
су рат, поделе, сексуално
тражење и инсистирање на
храбрости и трагању за
истином говори непретенциозно и суптилно.
МУЗИКА: За крај, с надолазећим хладнијим периодом, кад већ губимо пољуљану, имагинарну безбрижност лета, замислићу како
лежим и кроз прозор гледам у небо / врх нестајуће
крошње / снег, у миру, слушајући Суфјана Стевенса.
Рецимо, албуме „Illinois”,
„Seven Swans” и овогодишњи „Carrie and Lowell”.
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ГОДИШЊЕ ПРИЗНАЊЕ У ОБЛАСТИ
РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА

Предложите кандидате
Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова расписао је позив за предлагање
кандидата за доделу Годишњег признања у области равноправности полова за 2014.
годину. Рок за достављање
пријава је 2. октобар у 14 сати.
Признање се додељује у
две категорије – појединцима и организацијама које
имају седиште на територији
Аутономне Покрајине Војводине, односно онима који су
својим радом допринели развоју демократије и постигли
значајне резултате у спровођењу политике једнакости
полова у областима рада и
запошљавања, политичког и
јавног живота, социјалне и
здравствене заштите, образовања, информисања, културе
и спорта, као и онима који су

остварили резултате препознатљиве у међународним
оквирима. Одлуку о добитницима доноси влада Аутономне Покрајине Војводине,
на предлог Савета за равноправност полова, која ће након тога доделити диплому,
статуу и новчану награду.
Пријаве морају да садрже
биографију предложеног лица или податке о организацији, кратко образложење разлога за доделу признања и податке о предлагачу. Документација се доставља у писаном
облику на адресу Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, у Булевару
Михајла Пупина 16, 21000
Нови Сад, с назнаком „за доделу признања” или на имејл
адресу office.privreda@vojvodina.gov.rs.
А. Б.

АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Расветљено силовање
у Ковину
Припадници панчевачке
полиције расветлили су силовање које се догодило у
Ковину у ноћи између 7. и
8. септембра ове године.
Поводом тога, по налогу
заменика вишег јавног тужиоца у Смедереву (који је
надлежан за територију
Ковина), ухапшена су тро-

јица малолетника и против њих је поднета кривична пријава због постојања основа сумње да су
извршили ово кривично
дело на штету осамнаестогодишње девојке, а један
малолетник је пуштен због
кривичне неодговорности.
М. Г.

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Народ без шансе
Промоција књиге „Народ без
шансе” аутора Момчила Диклића одржана је у читаоници Градске библиотеке у среду, 16. септембра, у организацији Крајишког демократског форума.
Аутор у овој књизи говори
о томе како српски народ у
Хрватској приликом распада
СФРЈ није имао прилике да
се изјасни о својој судбини
на демократски начин.
– Народ је с демократским
изјашњавањем покушао у
мањим местима, док им у великим није било дозвољено.
Институције међународне
заједнице су приликом распада СФРЈ заузеле став да
Срби, Хрвати и Муслимани
не могу обитавати заједно.
Након само годину и по дана, када се и распала Југославија, констатовале су да
ти исти народи морају живети скупа у Босни и Херцеговини – рекао је Диклић.
Он је додао како су сви морали избеглом становништву
да врате станове, а једино нашим људима у Хрватској ни-

су због измене закона о станарском праву, коју сматра
формалним образложењем.
Поред аутора, о књизи је
говорио и Милан Мркела,
председник КДФ-а, који је
овом приликом изјавио:
– Ово дело је суво злато и
права тољага истине за вечну
борбу нашег народа с простора Хрватске и бивше Републике Српске Крајине.
У књизи се налазе бројне
изјаве Хрвата, описана је
функција Ивице Рачана у расходу Југославије, као и улога
Слободана Милошевића.
С. П.

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

Добри Лазар
С баком и тетком сам била
на мору у месту Полихроно у
Грчкој. Једне вечери смо шетале обалом. Желела сам да
се фотографишем поред једне необичне светиљке у близини кафића „Beach Bar Isalos”. Након фотографисања
селе смо на клупу да се одморимо. Ту смо заборавиле
фотоапарат, што смо закључиле тек наредног дана.
С неверицом смо одлучиле да одемо до кафића и питамо послугу да ли је можда
пронађен изгубљени фотоапарат – највише нам је било
жао породичних фотографија у њему. Прва особа коју
смо срели и којој смо саоп-

штили проблем био је Панчевац Лазар Рајков, који ради у том кафићу. С журбом и
радошћу је отрчао иза барског пулта. Носећи у руци
наш мали црвени фотоапарат, рекао је:
– А ми смо гледали фотографије да бисмо препознали власника! Иако смо сви
Панчевци, нисам вас препознао, али сад видим да је на
сликама баш ова девојчица.
Биле смо пресрећне, а нарочито ја. Обећала сам да ћу овог
момка похвалити у нашем
„Панчевцу” – међу својима.
Анђела Миленковић, IV разред,
ОШ „Стевица Јовановић”

Четвртак, 17. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАНАТСТВО У ПАНЧЕВУ (1795–2015), ПРВИХ 220 ГОДИНА (8)

Пише: Зоран Ротар

ПАТОСИРАНИ ПОЛИЦАЈЦИ
ЧУВАЈУ РЕД И МИР
Настављамо причу о панчевачком зидарском мајстору и
грађевинском предузимачу
Фридриху Кверфелду.
Дана 15. септембра 1833.
свечано је положен камен темељац нове градске куће (Магистрата) на Великом градском тргу. План и предрачун
градње израдио је граничарски грађевинар мајор Хајман.
Градња је поверена панчевачким мајсторима: зидарима
Фридриху Кверфелду и Францу Добију, тесарима Венцелу
Фомбергеру и Михајлу Штоку, столарима Хајнриху Кверфелду (Фридриховом рођеном брату) и Венцелу Кристијану и бравару Антону Грамбергу. Главни добављач-лиферант грађевинског материјала био је познати панчевачки трговац Ђорђе Варсан.
Зграда Магистрата зидана
је, као и све тадашње јавне
зграде, у стилу класицизма, са
упадљивом позлаћеном изреком цара Фрање: „Iustitia fundamentum regnorum” (праведност је темељ државе). Зграда
је завршена 1838. године.
Године 1835. Кверфелд са
Фомбергером и 20 калфи зида у Београду спратну кућу Јеврему Обреновићу. Колико је
то замашан грађевински посао био, можемо закључити и
по броју калфи. Ако су на сваког калфу, у просеку, долазила два до три шегрта, то је била заиста велика панчевачка
грађевинска екипа! А и газда
Јеврем је у то време био „велика марка”!
Кверфелд и Франц Доби су
1836. године извршили калдрмисање Провијант улице
или Улице хране (данас Игњата Барајевца). Године 1839.
Кверфелдов син Антон постаје зидарски мајстор, а млађи
син Фердинанд уписује Вишу
политехничку школу у Загребу (грађевински одсек).
Фридрих Кверфелд 1840.
године оснива Евангелистичку црквену општину и постаје
њен први председник. Суоснивач је био панчевачки браварски мајстор Антон Грам-

берг. Кверфелд је годинама у
Панчево и Београд доводио из
Бачке грађевинске раднике
евангелисте.
„Половином 19. века градови примају своје насељенике
из околних села, само Панчево још из Бачке. То су Немци
евангелистичке вероисповести, циглари, пореклом из Хановера, које је Фридрих Кверфелд, око 60 породица, доселио из Црвенке, а поред њих и
око 500 калдрмских радника
из Врбаса и Сивца. Већина се
вратила у Бачку, а остали су
1841. године у Панчеву основали евангелистичку црквену
општину.”
Од 1841. до 1845. године
Фридрих Кверфелд, са сином
Антоном и Францом Добијем,
зида више кућа за породицу
Обреновић, велику гостионицу „Код златног јелена” и двоспратни хотел „Цинцар хан”.
Дана 2. јула 1841 „зидар и грађевински предузимач Фридрих Кверфелд моли од Магистрата дозволу да са 46 калфи
и шегрта и 4 запрежних кола
пређе у Београд да зида куће
за породицу Обреновић. Са
њим полазе и Рада Мартин,
тесарски мајстор, и Франц Доби, зидарски мајстор”.

ПОКЛОН ЧЕШКЕ ЈУЖНОБАНАТСКОМ ОКРУГУ

Опрема за ванредне
ситуације
Заједнички пројекат Јужнобанатског управног округа и Устецког региона у Чешкој који
се односио на управљање у
кризним ситуацијама окончан
је у среду, 16. септембра, потписивањем уговора о донацији
опреме коју су Чешка развојна
агенција и Устецки регион поклонили Сектору за ванредне
ситуације у Панчеву.
Зоран Тасић, начелник нашег округа, рекао је да се ради
о четири црпне пумпе и четири агрегата, који ће бити распоређени ватрогасно-спасилачким јединицама у свих
осам локалних самоуправа јужног Баната. Перт Чомка,
представник Устецког региона, ову опрему вредну 25.000
евра предао је ватрогасцима у
Панчеву, који су демонстрирали њену употребу.
Он је подсетио да су наши
ватрогасци-спасиоци и чланови кризних штабова Јужнобанатског округа током реализације пројекта могли да виде
како је систем заштите од
природних несрећа организован у Чешкој.

– Веома смо срећни што ће
ова искуства и опрема помоћи
ватрогасцима и систему заштите у Јужнобанатском округу. Верујем да ћемо и надаље
сарађивати и унапређивати
наше пријатељство – рекао је
Чомка.
Горан Николић, начелник
Управе ватрогасно-спасилачких јединица у МУП-у Србије,
захвалио је Тасићу што је донација у виду агрегата и црпних пумпи предата професионалцима.
– Гарантујем да ће ова опрема бити максимално професионално искоришћена онда када то буде затребало нашем народу или некоме ван граница
Србије – рекао је Николић.
Тасић је изјавио како округ
почиње сарадњу и с другим
административним деловима
Чешке и најавио да ће следећи задатак бити да Чешка развојна агенција Панчеву поклони мотор и опрему за чамац који ће наш град уручити
полицији ради контроле 80
километара обале Дунава и
Тамиша.
Д. В.

Године 1851. почела је да
ради Евангелистичка основна
школа, а 1861. освећено је ново Евангелистичко гробље.
Евангелистичка црква је
подигнута 1906. године.
Феликс Милекер је у
„Историји Панчева” забележио: „Улепшавање града
Панчева тесно је скопчано са
два имена. Од 1816. до 1831.
године, био је пуковник Миховил Михаљевић, командант 12. Немачко-банатске
регименте (касније и Бригаде), човек коме је опште добро на срцу лежало. Други је
био грађевинар Фридрих
Кверфелд, који је почев од
1818. подигао у Панчеву приличан број зграда, као што су:
Магистрат, Сиротињски дом,
Реална школа, кућа градског
начелника и многе друге приватне куће. Он се развијао са
нашим градом и допринео да
наша варош има тако богату
историју”.
А сад – занимљивости из
19. века.
Полиција 28. априла 1859.
извештава Магистрат да је
обућар Георг Вистра, на своју
руку, продао кућу, а како се
одао пићу, постоји могућност
да жени и деци ништа не остави. Магистрат је наредио полицији да посредује да се
брачни пар Вистра помири, а
да од купца куће узме новац и
ликвидира све Вистрине дугове и порез, а остатак нека у
присуству његове жене, уз потврду о пријему, уручи Георгу.
Брзо, строго и детаљно.
Жандармерија 2. фебруара
1859. извештава Магистрат

да су Венцел Мат и Пал Ковач, који су од стране полиције били одређени за надзорнике на синоћној игранци,
ухваћени у потпуно пијаном
стању. Магистрат је наредио
полицији да казни именоване
полицајце.
Сироти полицајци, мало
гледали лепо женскиње, а не
смеју ништа јер су на дужности, мало пијуцкали пошто су
их сигурно стално нуткали да
зажмуре на неке неморалне
несташлуке веселе омладине
и... узео их ђаво! Жандармерија је, очигледно из пакости,
Магистрату тужакала „набарене” полицајце. Али је бар
била колегијално коректна,
јер је у извештају навела да их
је ухватила у пијаном стању.
Биће да их је покупила из неког буџака или с патоса.
Полиција 7. јуна 1845. извештава Магистрат да су се
коларски калфа Август Ковачевић и Марија, удовица коларског мајстора Добросављевића, поравнали, по предмету
Маријиног захтева за издржавање њиховог ванбрачног детета. Магистрат је прихватио
ову нагодбу о новчаној одштети и издржавању и наложио
Еснафу да се Марији додели
нов коларски пословођа, а полицији наредио да се Август
протера из Панчева.
Кратко и јасно. Калфа Август се мало занео и заборавио, мајсторица се исто занела и зачела, а Август је, на
крају, испао глупи август,
платио дебело, покупио своје
пинкле и напустио нашу стару варош.

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ У ДОЛОВУ

Песмом за Славка
На иницијативу Ивана Петрова
из Долова, у овом месту je у понедељак, 7. септембра, одржан
први хуманитарни фестивал
под слоганом „Песмом за Славка”. Идеју су подржали и помогли да се реализује оркестар
„Амбасадор”, доловачки Дом
културе, Месна заједница, ЈКП
„Долови” и други спонзори.
Славко Живанов, који је недавно напунио 18 година, оболео је од хроничне инсуфицијенције бубрега и чека трансплантацију. Док се то не
оствари, он има одређену терапију, која је прилично скупа, а његова породица са
скромним примањима не може да финансира све трошкове. Уз сарадњу с већином институција у селу, Иван Перов
дошао је на идеју да организује фестивал хуманитарног ка-

рактера, а да сва прикупљена
средства буду уплаћена управо породици Живанов.
Та замисао је реализацију доживела у понедељак, 7. септембра, а место догађања било је
двориште локалног Дома културе. На великој бини смењивали су се вокални солисти из
околних панчевачких места,
али и из ковачичке и ковинске
општине. Све певаче пратио је
бенд „Амбасадор”, без којег се
ово хумано вече не би ни догодило. Након што је у доброј песми уживало више стотина окупљених, сав приход од око шездесет хиљада динара од продаје пића и новац из кутија које су
биле постављене на неколико
пунктова прослеђен је породици Живанов, што ће им и те како значити у борби са Славковом болешћу.
Н. Р.
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЏУДО АКТУЕЛНОСТИ

„ЛЕПЉИВА ЛОПТА” ПОНОВО У МОДИ

ЗЛАТНА АНДРЕА

За панчевачке
прволигаше овог
викенда почињу нови
спортски изазови
Љубитељи рукомета у нашем
граду коначно су дочекали
својих пет минута. Пред нама
је нова првенствена трка за
бодове, а после више година
имаћемо прилику да чак три
тима из Панчева видимо у високом рангу такмичења.
С разлогом, највише се очекује од рукометаша Динама.
Популарни „жуто-црни” не
скривају амбиције – желе у
српску рукометну елиту, а за
то имају и покриће. Прво, Динамо заиста има квалитетан
тим, а финансијска ситуација
није неповољна. Играчи добијају своје принадлежности на
време, клуб ради несметано.
Ново руководство је амбициозно, зна шта хоће, има визију,
а то је неопходна основа сваког успеха. Такође, са ангажовањем Ивана Петковића клуб
је добио чврстину и у струци.
У првом колу Супер Б лиге
Панчевци ће се састати с Металцем у Ваљеву.
– Већ у првом колу наилазимо на веома незгодног ривала. Домаћини имају добар
тим, а то што играју пред својом публиком, сигурно ће их
додатно мотивисати. Ипак,
ми имамо свој план. Добро
смо радили током припрема,
задовољан сам напретком
екипе, а ако будемо поштовали све договоре, бићемо задовољни и резултатом – истакао
је Иван Петковић.
Пролазом у Супер Б лигу
рукометашице ЖРК Панчева
на велика врата враћају жен-

У Сегедину је прошлог викенда приређен други турнир
Еврорегионалне лиге за џудисте до шеснаест година.
Сјајан успех је
остварила наша суграђанка Андреа Стојадинов, која је освојила најсјајније одличје у категорији до
52 кг. Трећи турнир
ће бити одржан идућег викенда у румунском граду Араду.

ПУНА ТОРБА МЕДАЉА

ски рукомет у наш град. Овај
одличан спортски колектив
напредује стално, бележи све
боље резултате, а сада је главни циљ остати у другом рангу
такмичења.
– Баш тако, то нам је примарни мотив, јер испадају чак
четири најслабије пласирана
тима. Девојке су током припрема добро тренирале, а с доласком Маријане Трбојевић у
клуб добили смо додатну сигурност. Она има међународно
искуство, игра одлично у одбрани и нападу и то је за сваку
похвалу – рекао је Игор Шуловић, тренер панчевачке екипе.
Светлана Ничевски и њене
саиграчице у првом колу у суботу, 19. септембра, треба да
се састану с Топличанином у
Прокупљу.

Пласманом у Прву лигу
(трећи ранг) велики успех су
направили и рукометаши Јабуке. Изабраници Жикице
Милосављевића уживали су у
игри, а озбиљан прилаз сваком ривалу доносио је победе.
Успех клуба није прича од јуче. Тачно је да се рукомет
играо и раније у Јабуци и да
овај спорт има традицију у
месту надомак Панчева, али
тек ова генерација која сада
предводи клуб успела је да напор претвори у успех. Сада их
у високом рангу чекају нова
искушења, али момци су
спремни.
– Одиграли смо солидан
број пријатељских утакмица,
добро смо се спремили и сада
чекамо недељу, када се састајемо с Црвеном звездом из Мо-

крина. Она је донедавно играла у вишем рангу, а ми смо новајлије у Првој лиги, па би требало да наш дуел буде занимљив. Свакако, треба бити
опрезан кад је реч о таквим ривалима, али на нама је да играмо најбоље што умемо и стигнемо до повољног резултата.
Добра околност је то што први
сусрет у првенству играмо код
куће. Не треба заборавити да је
важно како се почиње, посебно
кад је реч о младом тиму, као
што је наш – нагласио је Жикица Милосављевић, шеф
стручног штаба РК-а Јабука.
„Лепљива лопта” је опет у
моди, на радост бројних поклоника рукомета у Панчеву и
околини. Девојке и момци,
срећно!
С. Дамјанов

ФОРМИРАНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ СПОРТА

ПОСАО СЕ ПРИВОДИ КРАJУ
Најкраћа анализа досад пређеног пута кад је реч о изради
стратегије спорта у нашем
граду, могла би да гласи: све
иде по плану. После урађене
процедуре формирано је шест
радних група, које настављају
да раде на изради важног документа, а на последњем састанку су изабрани координатори радних група.

У понедељак, 14. септембра, у Диспанзеру за спорт састали су се они који раде у
групи „Насиље, антидопинг и
спортска медицина”, а њен
координатор је др Зоран Ђурђев. Такође, током ове недеље
Пеђа Стојадинов водиће састанак радне групе „Таленти
и врхунски спорт”, а први састанак групе „Стручњаци у

спорту и спортски стручњаци” предводиће Бранко Крсмановић. Састаће се и група
за „Школски спорт, децу и
омладину”, под координаторством Ивана Миливојевића.
Александар Фаркаш, градски
већник за спорт, предводиће
групу која ће радити на побољшању инфраструктуре, а
Биљана Миоч је на челу рад-

не групе „Рекреација и спорт
за све”.
Они који треба да израде
стратегију спорта састајаће се
у наредних месец дана, када се
очекују први резултати. Веома
је важно то да се заинтересовани грађани и грађанке могу
прикључити радним групама
и током трајања процеса.
С. Д.

Меморијални турнир „Милић Рашовић Миго” одржан
је прошлог викенда у Београду, по 32. пут. У конкуренцији џудиста из Хрватске, Црне Горе и Србије,
чланови ЏК-а Динамо су
још једном бриљирали.
Највредније трофеје су
освојили: Алекса Ђуровић,

Андријана Кртенић, Милица Секуловић, Владимир
Богдановски, Урош Ћућа и
Андреа Стојадинов. Сребром су се окитили Марија
Стојановски, Филип Француз и Никола Достић, а
бронзе су заслужили Дејан
Долинга, Филип Ћирић и
Неда Остојић.

ОДЛИЧНИ ПАНЧЕВЦИ

На турниру у Београду запажен наступ имали су и чланови ЏК-а Панчево.
Златне медаље су освојили Лазар Ванески, Алексан-

дар Лупулов и Лазар Албијанић, сребром се окитио Филип Паланачки, а бронзе су
зарадили Милица Нишић и
Милена Вујовић.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ
ФУДБАЛУ БОЉА ОД ИТАЛИЈАНА

ПАНТЕРИ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

КК ТАМИШ СЛАЖЕ МОЗАИК ПРЕД СТАРТ ПРВЕНСТВА

СВЕ ИДЕ ПО ПЛАНУ
Руководство КК-а Тамиш одувек је студиозно прилазило
почетној фази припрема. Током овог лета много се урадило како би се што спремније
дочекала нова трка за бодове.
– Као по неком правилу, ни
овог пута нас нису мимоишле
повреде појединих играча.
Наш први плејмејкер Немања
Манојловић није одиграо ниједну пријатељску утакмицу.
Било је проблема и с Хукићем, као и с новајлијом Рондовићем. И поред такве ситуације, задовољни смо оним
што је приказано до сада. Није нас занимао резултат против ривала с којима смо се састајали, али и по том питању
није било лоше. Остале су још
две недеље до почетка првенства, па треба бити опрезан.
Оно што је јасно јесте да ми
сада имамо веома млад тим,
никада млађи, па се очекују и
осцилације. Јесте то ризик,
али имамо искуство од прошле године. Желимо да
афирмишемо младе играче.
Прошле сезоне је одскочио
Кесар, сад нешто слично очекујемо од Пековића, Ивано-

вића или Илкића. С нама тренутно тренира Вуксановић,
који је донедавно играо за
Металац. Ако се с њим договоримо онда ћемо имати и
дефинисан састав за следећу
сезону – рекао је Бојан Јовичић, први тренер КК-а Тамиш.

Подсећамо да ће за КК Тамиш у наредном првенству
играти: Манојловић, Радовић,
Илкић, Милошевић, Симић,
Ивановић, Дробњак, Хукић,
Рондовић, Вујовић, Пековић и
евентуално Вуксановић. У Тамишу је одавно постављена
стратегија да је боље имати

стабилан раст него краткорочан профит.
– Увек нам је на првом месту да постигнемо бар солидне резултате у КЛС-у. За разлику од прошле године, када
је можда и било нешто слабијих тимова, у нову сезону улазе екипе које су и те како радиле на свом квалитету. Практично нема лоших у нашем
рангу. Новајлије Младост и
Беовук ће сигурно претендовати на висок пласман, а шта
тек рећи о Константину или
ФМП-у. Ту су и Борац, ОКК
Београд, а не треба заборавити ни Спартак, Смедерево и
Слогу. Зато ће ово првенство
бити баш изједначено по квалитету. Видећемо како ће се
момци снаћи – додаје млади
стратег КК-а Тамиш.
Панчевце очекује још неколико пријатељских утакмица,
као и рад на тренинзима. У суботу, 3. октобра, Душан Хукић
и његови саиграчи ићи ће у
Крушевац на мегдан с Напретком. Биће то отварање сезоне. Треба веровати да ће до
тада мозаик бити склопљен.
С. Д.

Репрезентација Србије у
америчком фудбалу гостовала је прошлог викенда у Лињану, приморском граду у
Италији, где је одиграла
припремну утакмицу са селекцијом домаћина. Наша
селекција је успела да победи, а међу српским репрезентативцима велики допринос победи дали су и
Панчевци Милош Јанковић
и Братислав Бошњак.
ЧИТАЈТЕ

Такође, у стручном штабу
наше репрезентације нашли
су се Предраг Дурлић и Бојан
Милић, тренери панчевачких
Пантера. Утакмица са Италијом одиграна је у склопу припрема за квалификациони сусрет за Првенство Европе, на
коме ће Србија одмерити снаге са селекцијом Мађарске.
Тај меч ће бити одржан 10.
октобра на стадиону Вождовца у Београду.
С. Д.

И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ
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НЕПОНОВЉИВ СПОЈ ДИЗАЈНА И МЕХАНИКЕ

ВИСОКИ СТАНДАРДИ „РОЛС-РОЈСА”

Симбол шездесетих
Најбољи енглески
спортски аутомобил
Прича о британским спортским аутомобилима не би могла да се исприча без „Јагуара”, који скоро сто година
производи возила изузетних
перформанси и дизајна. Било
да говоримо о лимузинама,
било о двоседима, сваки модел те ауто-куће био је мање
или више успешан у свом сегменту, али заљубљеници у
острвску ауто-индустрију вероватно би издвојили „Е-тајп”.
Добро реализована идеја
Својом супериорном комбинацијом фантастичног дизајна, узбудљивих перформанси
и невероватно ниске цене за
овај тип возила „Е-тајп” је био
велика сензација.
Крајем педесетих година
прошлог века компанија „Јагуар” доживела је велики успех
на тржишту. Лимузине које су
испод хаубе имале снажне моторе, а у ентеријеру врхунски
луксуз, одлично су се продавале како на домаћем терену, тако и у Европи и Америци.
Поред тога, сер Вилијам Лајонс, оснивач „Јагуара”, имао је
још једну ствар на коју је могао
да буде веома поносан, а то су
успеси и победе на тркалишти-

ма широм света. Те титуле донеле су фабрици велико поштовање, али и обавезу да се
бар нешто од тркачке технике
појави и у друмским аутомобилима. Сер Лајонс је одлучио да
направи потпуно нов аутомобил, користећи велико знање,
снажан мотор и уникатни дух
бренда. Нови модел је замишљен као „Јагуарово” најјаче
оружје у борби за купце. Поред
адекватног дизајна, тај аутомобил је морао имати и модерна
техничка решења, од којих је
већина вукла порекло с тркачких стаза, као и прихватљиву
цену која би се уклапала у традиционалну политику куће чији производи никад нису били
прескупи када се има у виду
шта се за тај новац добијало.
Наведеним спецификацијама дат је веома тежак задатак

„Јагуаровим” пројектантима и
дизајнерима, који су они са
успехом извршили. Технички,
нови „спортиста” је био изузетно напредан. Као основа је
узета шасија која је имала два
дела са челичним монококом,
независним огибљењем и
диск-кочницама на предњој и
задњој осовини. Та конфигурација је била незамисливо
модерна за тај период и потицала је директно из „Јагуаровог” тркачког програма.
Ремек-дело Малкома Сајера
Код избора погона дилеме није било – XК агрегат запремине 3,781 кубика, са 265 коњских снага, уз помоћ три двострука карбуратора, био је
идеалан. Реч је о чувеном „Јагуаровом” шестоцилиндричном мотору који је представљао окосницу моторизације
те компаније током скоро педесет година.
За естетику је био задужен
Малком Сајер, који је створио
један од најлепших, најелегантнијих и најпрепознатљивијих облика у историји аутомобила. Дизајн је подсећао на
тркачке моделе и садржао је
све елементе куће, али је својим мирним линијама и правилним облицима заслужио
поштовање и дивљење, па чак
и стално место у Музеју модерне уметности у Њујорку.

Премијера новог „јагуара Етајп” била је у марту 1961. године на салону аутомобила у
Женеви. С обзиром на то да од
„Јагуара” нико није очекивао
тако нешто, утисак у јавности
је био апсолутан, а нови модел
је одмах био проглашен за
звезду салона. Новинари и публика су били одушевљени јер
је аутомобил био потпуно оригиналан, изузетно модеран и
ни налик конкуренцији, која
је с појавом новог модела изгледала скоро застарела.
Продукција је почела одмах
по представљању, а фабрика је,
логично, била затрпана наруџбинама. Нови модел је био доступан у две каросеријске варијанте – купе с практичним трећим вратима и великим пртљажним простором и кабриолет
роудстер, а цена је износила нешто више од 2.000 фунти. Аутомобил се производио од 1961.
до 1975. године, а током тог периода „Е-тајп” је два пута модификован и опреман јачим моторима. Највећи и најснажнији
икада уграђени агрегат је В12,
запремине 5,3 литра, са 271
коњском снагом. Према мишљењу многих, поред тога што
„Е-тајп” представља дизајнерско и механичко савршенство,
он је био и симбол британске
ауто-индустрије, као и начина
живота шездесетих година.

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

УШТЕДА УЗ КВАЛИТЕТАН ТНГ УРЕЂАЈ
На нашим путевима има нешто више од 400.000 аутомобила који користе гас као погонско гориво. Предност
уградње плинских уређаја у
аутомобиле, поред мањег загађења, јесте економска исплативост вожње. Гас је далеко јефтинији од бензина или
дизела, па је рачуница веома
једноставна: уколико узмемо
просечну потрошњу од шест
литара бензина на сто километара или пет литара дизела,
то ће вас коштати 900 динара,
односно 750 када говоримо о
дизел-моторима.
Аутомобил исте кубикаже и
снаге који има уграђен уређај
за течни нафтни гас (ТНГ) потрошиће нешто више горива
од бензинског мотора (око
осам литара), али и поред тога
ће бити исплативији, јер ће вас
та количина гаса коштати 650
динара. Уређаји који користе
метан као гориво још су исплативији, али нису толико заступљени јер је њихова уградња
драстично скупља од уградње
уређаја за ТНГ. Уколико одлучите да уградите плински уређај у аутомобил, право место за
вас је свакако „Ауторемонт
Пивашевић”, који својим клијентима нуди стручну уградњу.
Ово је битан предуслов за
правилан рад мотора на гас, а

Страну припремио

Немања
Урошевић

самим тим и за економску исплативост вожње. Овај овлашћени сервис „Фијат групације” својим клијентима углавном
препоручује уградњу гасних
уређаја „Ланди Ренцо”, који су
се у досадашњој експлоатацији
показали као изузетно поуздани и сигурни, али зависно од
жеља купаца, у аутомобиле се
уграђују и БРЦ, АЦ, „Тартари-

ни”... Без обзира на то да ли
имате аутомобил с карбуратором или с директним системом
за убризгавање горива, сервисери „Ауторемонта Пивашевић”
пронаћи ће идеално решење.
У случају да већ имате уграђену инсталацију за ТНГ у
свом аутомобилу, овде можете
и да је одржавате. Након
уградње гасног уређаја серви-

сери „Ауторемонта Пивашевић” препоручују први сервис
на 1.000 километара, други на
10.000, а следећи на 20.000
километара. Сервис подразумева промену филтера течне
и гасне фазе, али и проверу
целокупног система, како би
се утврдило да ли негде цури.
Цена сервисирања гасног
уређаја уз квалитетне филтере
износи око 3.500 динара.
Уградња гасног уређаја у возило које има просечан мотор
са четири цилиндра кошта
75.000 динара, а у цену је урачунат и атест. Битно је напоменути да у „Ауторемонту Пивашевић” можете урадити и
атест и реатест плинских уређаја. Та услуга се врши у сарадњи с Машинским факултетом, који је овлашћен за ту делатност. Овим практично добијате све на једном месту –
од сервиса, уградње и атеста
па до регистрације возила.

Један од можда најскупљих
икада продатих аутомобила
је „Мерцедесов” модел из
1954. године, који се користио на тадашњим тркама
„Формуле 1”. Возило је на
аукцији достигло цену од 30
милиона долара.
Компанија „Ролс-Ројс”, позната по производњи луксу-

зних аутомобила, основана је
1907. првенствено као фирма
која ће правити моторе. Међутим, исте године руководство
је одлучило да покрене и производњу аутомобила. Први аутомобил који је наредне године изашао из погона прошао
је тест издржљивости, што је
подразумевало прелазак пута
од 24.000 километара.

- - - - - ГАРАЖА - - - - -

ОСОБИНЕ И ФУНКЦИЈА
КОЧИОНОГ ФЛУИДА

Да би могла да обавља своју
улогу у кочионом систему,
течност за кочнице мора испуњавати неке основне захтеве. Мора имати високу
тачку кључања, бити компатибилна са еластомерним и
металним деловима система за кочење, отпорна на
старење у присуству ваздуха
и влаге и имати одговарајућу вредност вискозности на
ниским температурама.
Поред тога, кочионе течности морају имати добра својства подмазивања и заштите,
чиме се продужава сам век
кочионог система. С обзиром
на то да у току рада долази до
пораста температуре, најважнија особина ових флуида је
тачка кључања. Наиме, уље за
кочнице веома добро апсорбује влагу из околине.
Једна од најзначајнијих
промена које настају услед
апсорпције влаге јесте снижење тачке кључања флуида, због чега кочионо уље
постаје мање отпорно на високе температуре. У условима оштрог и честог кочења
долази до преласка течности у гасовито стање и сла-

бљења кочионе силе, те
евентуалног пропадања педале кочнице, што може
имати фаталне последице.
Поред снижења тачке
кључања, апсорбована влага
узрокује и појаву корозије у
кочионом систему. Апсорпција влаге није једини разлог због којег је потребно
извршити замену кочионе
течности. Наиме, услед високих радних температура с
временом долази до деградације флуида и тако се
квалитет погоршава, што
опет доприноси смањењу
тачке кључања. Ова појава
је најочитија у промени боје
флуида.
На основу дугогодишњег
искуства, познато је да температура кључања кочионе
течности не треба да буде
нижа од 160 степени, како
се не би нарушила функционалност течности.
Течност за кочнице не
сме имати више од 3,5 одсто воде. Сви флуиди с више од четири одсто воде
представљају опасност за
сигурност и треба их одмах
испустити из система.
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ОГЛАСИ

ФОРД фокус караван,
2004. годиште, дизел, на
име купца. 069/222-7022. (205382)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

АУТО-КОД кључеви, замена кућишта, израда
кључева. Светог Саве 14.
065/282-88-28. (203560)
ФИЈАТ стило, караван,
1.9 ЈТД, 2004. годиште,
регистрован до 4. септембра 2016, мали потрошач.
062/171-39-70, 064/58045-18. (204962)
ХЈУНДАИ атос 2000. годиште, у одличном стању,
први власник. 064/18487-50. (205025)
ПРОДАЈЕМ опел корса
1.7 дизел, 1996. годиште,
регистрован до јуна 2016,
власник. 064/248-88-71.
(205020)

РЕНО 5, 1.1, плин атест,
прва фарба, власник, регистрован, 470 евра.
064/203-00-22. (205112)
ПАСАТ Б 3, 1990, бензин
+ плин, атест, алу фелне,
ЦД, шибер, 1.150 евра.
064/240-67-56. (205113)
ЈУГО ин, 1.1, плин, 2007.
годиште, регистрован.
063/865-66-21. (205115)
КИЈА рио као нова, 1.3,
2003, прешла само 65.000
км, опрема, 2.050 евра,
могућа замена. 064/05151-61. (205127)
ПРОДАЈЕМ ауто-приколицу с атестом. 065/47705-48. (205129)

ГОЛФ 2, 1.3 ЦЛ, 1986. годиште, очуван, 850 евра.
Тел. 258-00-67. (205225)

АСТРА караван, 1997. годиште, власник. 063/82016-74. (205369)

МОТОР пијађо беверли
500, 23.000 км, 1.900
евра, регистрован до јула
2016.
063/734-52-25.
(204195)

ПЕЖО 206 кабрио 1.6
ХДИ, 2006, металик црн,
клима, фул опрема.
064/085-52-38. (25472)

ЈУГО корал ин 1.1, 2007,
металик црвен, атестиран
плин.
064/142-55-93.
(205310)
ПЕЖО 206, 1.4, бензин,
2003, клима, централна,
АРБ, АБС, фиксно 1.600
евра.
064/194-03-87.
(205313)
АУТО-СЕРВИС, потребни
радници, варење ауспуха,
фарбање, полирање аутомобила. 066/908-66-58.
(205350)

СИТРОЕН саксо 2001, четвора врата, регистрован
до јула 2016. Тел.
064/134-85-80. (205004)

ОПЕЛ агила 1.0, 2002,
клима, сервисна књига,
алу фелне. 062/286-031.
(205234)

ОПЕЛ корса 1996, регистрован до децембра. Тел.
013/371-449. (205004)

МАЗДА 323, 1.6 и, 2001,
клима, АБС, ТСЦ, одржаван.
062/286-031.
(205234)

ПРОДАЈЕМ делове за
опел вектра. 063/711-7754. (205030)
ПРОДАЈЕМ фолксваген
бора 1.9 ТДИ, 2002, дизел, 3.500 евра. 063/354221. (205035)
ОПЕЛ астра караван,
1998. годиште, бензин,
плин.
069/192-92-30.
(205081)
ПРОДАЈЕМ комби застава ривал, 2004, регистрован, исправан, теретни.
060/028-14-80. (205106)

ФОРД фокус 1.8 ТДДИ,
2000, караван, без пливајућег замајца, клима, алу.
065/910-35-35.
ФОРД фијеста 1.8 дизел,
1999, петора врата, одлично стање, одржаван.
065/910-35-35.
ПРОДАЈЕМ фолксваген
поло 1.4, 1999. годиште,
2/3 регистрован до јуна
2016,
1.500
евра.
063/386-378. (205199)
ФИЈАТ сеићенто, 2002.
годиште, власник, у добром стању, 1.300 евра.
Тел.
060/380-56-20.
(205219)

СКУТЕР спајдер макс
500, 2006, нов, регистрован годину дана. 064/08552-38. (205472)
ПИЈАЂО Х 9, скутер,
2004, 125 кубика, регистрован. 062/829-53-17.
(205472)
ДАЕВУ такума 1.6 Б,
2003, петора врата, клима, метан. 061/254-73-76.
(205472)
ПАСАТ 1.9 ТДИ, 2000. годиште, власник. 064/15960-63. (205456)

ПРОДАЈЕМ шкода фелиција, 1300, 1996. годште,
исправан,
600
евра.
063/811-24-99. (205425)

ПРОДАЈЕМ алфа 146,
1.6,
1998.
годиште.
064/894-12-03. (205454)

ЗАСТАВА 101, 1996. годиште,
у
деловима.
064/130-36-02. (205427)

ВОЗИЛА

ЗАСТАВА 101, 1996, истекла регистрација, плин
није атестиран, повољно.
064/130-36-02. (205427)

РЕНО клио 2003. годиште, 1.2, 16 В, бензин, регистрован годину дана,
власник, 2.000 евра.
063/703-60-52. (205056)
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КОРСА 1.0, 2003, троја
врата, прешла 91.000 км,
на име. 064/130-36-02.
(205427)

ПОТРАЖЊА

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

ПУНТО 1.2, 8 В, 2001,
троја врата, ЛС опрема,
алу фелне, власник.
064/130-36-02. (205427)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 6 кw,
као нова, повољно, хитно.
061/663-50-84. (СМС)
ГРОЖЂЕ, јабука, дуња за
ракију, продајем и довозим. Тел 061/142-23-69.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ заставу пикап поли, регистрован,
2000. годиште, 600 евра.
064/230-52-21. (205445)

ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст, могућност
замене за кукуруз и сено.
064/356-03-93.

КОМБИ ивеко даили
2007, продужени, регистрован, одличан, замена
ауто.
064/300-40-01.
(205447)

БАГРЕМОВА, церова дрва на продају. 060/60332-32. (204202)

ПРОДАЈЕМ форд фокус
1.8 ТДЦИ, 2002. годиште,
урађен велики сервис.
060/488-38-15. (205448)

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)

ФОЛКСВАГЕН поло СДИ
1.9, 2002, пежо 307, дизел
1.6,
2008.
годиште.
064/115-28-93. (205368)
ГОЛФ 4, 2003, 1.4, регистрован годину дана, без
улагања. 061/297-51-59,
(205382)

БЕТОНСКИ блокови 30,
35, 45, 50, 65 динара. „Луна
плус”
Црепаја.
069/275-73-94. (204165)
ПРОДАЈЕМ маркирану
одећу и обућу за девојчице од 1 до 10 година, колица за бебу чико.
063/892-08-35. (204045)
ПРОДАЈЕМ полован намештај: троседи, двоседи,
угаоне гарнитуре, столови, столице, комоде, кревети.
065/592-78-75.
(204511)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90–500
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (205447)
КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, плаћам најбоље.
064/300-40-01.
(205447)

МАШИНЕ

БЕРАЧ једноредни змај
214, у добром стању.
063/708-13-01, 351-602.
(205006)
КУПУЈЕМ вадилицу за
кромпир, по могућности
дворедну и употребљиву.
064/134-64-34. (205063)
КУПУЈЕМ круњач, прекрупач, црвени, оџаци.
Тел.
063/800-28-87.
(4622)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу 52 м2,
10 х 5 х 3 м. 064/022-9660. (204892)

ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет и половни делови од
веш-машина. Тел. 25205-10, 063/703-76-07.

ПРОДАЈЕМ окитен црево, стару грађу и даске,
биде, самоносећи кабл.
064/267-74-41. (205005)

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

ПРОДАЈЕМ
плакаре,
мебл, храстове витрине и
комоде,
повољно.
069/306-19-46. (205015)

ПРОДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту.
314-803.
(205114)
ИЗДАЈЕМ металну гаражу, Улица б. Јовановића,
Котеж 1. 062/872-81-99.
(205464)

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видеокасета квалитетно преснимавам на ДВД. 343563,
063/288-278.
(205024)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

АУТО-РАДИО Пионир,
ауто-гуме 14’’, плинска
боца. 062/436-489. (СМС)

РАСПРОДАЈА кока носиља у пуној носивости са
фарме „Дабић” у Панчеву, по цени од 150 динара
по комаду. Упис вршимо
за 26. септембар 2015. године. Тел. 013/377-901.
(204995)
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ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ велику породичну гробницу на Старом православном гробљу, плаћене све дажбине
до 2020. 062/860-80-87.
(205422)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ТА пећ елинд
2 кв, очувана, цена 9.000
динара. 064/501-13-14,
Игор. (205032)

ПРОДАЈЕМ дрвени бадањ
500 литара, храстов, 50
евра.
063/811-24-99.
(205425)

МОТОРНА тестера вилађер кв 2,2, 5/8 кгр, дужина 45 цм. 064/184-87-50.
(1205025)
МОТОКУЛТИВАТОР томос копер 1981. годиште,
2 кв, мало коришћен, три
пара мотике. 064/184-8750. (205025)
ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру, француски лежај,
кухињске елементе и сто
са четири столице, Вилерове гоблене и женски
бицикл, хитно и повољно.
Тел.
013/251-32-83,
064/471-33-99. (205019)
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ПРОДАЈЕМ трактор урсус 355 са приколицом
кикинда, 5 тона, казан за
ракију 120 л са мешачем,
круњач прекрупар оџаци,
електрична сецкалица за
силажу. Драган, 064/17838-92. (205066)
ПРОДАЈЕМ дрво лимуна
и аралију, повољно.
064/286-18-51. (205073)

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)
ПРОДАЈЕМ самоходни
циркулар. 065/479-37-87.
(205096)

ПРОДАЈЕМ половна дупло шперована врата.
Тел.
063/870-19-27.
(204984)

ПРОДАЈЕМ месарске витрине и расхладни агрегат за комору, све исправно, повољно. 064/668-8738. (205429)
ИНВЕНТАР за СТР, осим
касе.
Тел.
631-708.
(205433)
УСТУПАМ гробно место
на Католичком гробљу.
064/427-08-88. (205435)
АЛУМИНИЈУМСКА половна врата, собна и улазна, елевирана, стакло
панел.
063/801-84-76,
065/801-84-76. (205419)
ПРОДАЈЕМ пуромат за
прање возила. 062/655244. (205364)
ПРОДАЈЕМ сто и столице, тепих и клуб сточић.
069/150-20-78. (205367)
ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, замрзивач сандучар горење, повољно.
060/180-02-83, 062/18648-22. (205366)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи, достава, монтирање, гаранција, повољно. 062/97414-04. (205038)

ПРОДАЈЕМ половну гардеробу из Аустрије, повољно.
060/721-07-37.
(205374)

ЗАМЕНА нових лио јастука, за старе перјане јастуке, дуње. 062/974-14-04.
(205038)

ТРОСЕД, двосед за дневну, брачни лежај за спаваћу, повољно. 063/221254. (205383)

ПРОДАЈЕМ регал 4 м, трпезарију – комода и витрина, 2,20 м + 1 м, очувано, ручни циркулар.
Тел.
064/616-47-67.
(205042)

ПРОДАЈЕМ шест стилских столица и етажер.
064/359-55-44. (205397)

ПРОДАЈЕМ очувану гардеробу, јакне, панталоне,
обућу, торбе, бижутерију.
060/417-41-20. (205044)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи, веш-машине, шпорети, ТВ из Немачке. Гаранција.
062/824-23-21.
(205398)

ПРОДАЈЕМ краву с телетом. Цена по договору.
Нови
Козјак.
Тел.
064/019-80-46. (205058)

АГРЕГАТ хонда, плински
шпорет горење. 062/600365. (205399)
ПРАСИЋИ на продају,
повољно, могућност услужног клања. 060/444-5503. (205414)

ТОПЛОТНЕ геотермалне
пумпе (70–300 м2), најекономичнији вид грејања,
гаранција, одржавање.
062/118-26-81. (205124)
ПРОДАЈЕМ младе козе,
јариће,
повољно.
065/348-22-00. (205116)

ПРОДАЈЕМ котао за централно грејање, ТКК 40
„Термомонт”, повољно.
013/235-21-03. (05409)

НА ПРОДАЈУ ибердек,
јефтино. 063/736-53-46,
013/370-036. (205209)
ПРОДАЈЕМ вишак камене коцке за паркинг од 25
м 2.
064/651-16-38.
(206217)
ПРОЗОР дрвени са шалоном 80 х 140 цм, 14.000.
631-965. (205365)
ЦИГЛА бела фасадна, на
палетама, 35 динара/комад. 631-965. (205365)
НОВ шпорет алфа 9, фрижидер, веш-машина, електрични шпорет, регал, лежајеви, ормани, сто са
столицама, комоде. Тел.
063/861-82-66. (205278)
ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монтирање гратис, врло повољно.
061/284-11-86.
(205286)

СТАРИЈИ ормани и два
радна стола на продају,
повољно. 065/361-13-13.
(205141)
ПРОДАЈЕМ одличну стару грађу, салонит плоче и
стару циглу. 064/648-2461. (105154)
ТА пећ, кревети, ормани,
сто + столице, фрижидер,
замрзивач, дневни сточић, телевизори, крека
весо, кухиња, шпорет,
веш-машина, ципеларник, столице. 064/155-3813. (205473)
ПРАСИЋИ и свиње на
продају, могућност клања. Мића. 064/303-28-68.
(205478)
ПРАСИЋИ на продају,
могућност клања и кућне
доставе. 065/410-97-34.
(205478)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину,
шпорет
електрични.
Мића,
013/346-790, 064/129-7360. (205481)

АЛУ и ПВЦ столарија, нова и половна, комарници,
ролетне,
окапнице.
063/801-84-76, 065/80184-76. (205419)

ПРОДАЈЕМ прохромски
бојлер, пуна дрвена врата, коришћена и метална
конструкција за устакљивање. Тел. 060/067-50-81.
(205242)
ПРОДАЈЕМ клавир пијанино смоленск, три педале, одлично очуван.
063/835-81-90. (205247)
ФАСАДНА цигла, црвена,
ролетне, прозори, врата,
шиваћа машина, повољно.
064/153-61-77.
(205204)
ПРОДАЈЕМ ел. шпорет,
улазна дрвена врата.
063/839-85-81. (205207)

ПРОДАЈЕМ
полован
ТДФ, кухињу, судо-машину, собе, ТВ линије.
063/472-392. (205297)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач с фиокама, с
гаранцијом, купујем неисправне. 013/366-006,
063/248-734. (205303)
ПРОДАЈЕМ покретни чивилук за бутике, два вунена јоргана. 063/879-5140. (205317)
ПРОДАЈЕМ
судоперу,
остале кухињске елементе, кухиња 10.000 динара.
371-568, 063/773-45-97.
(205305)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ два стола
200 х 80 и клупа.
064/182-45-38. (1205335)
ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру.
Повољно.
063/875-88-83. (205345)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе славине, старе веш-машине,
фрижидере, акумулаторе, замрзиваче, старе каблове, шпорете и остали
метални отпад. 060/52193-40. (205202)

ПРОДАЈЕМ кућу с плацем, Ул. Петра Кочића
23, Панчево. 064/181-8250,
063/881-79-92.
(203648)

ТЕСЛА, кућа 100 м2, 4,5
ари, 55.000, 70 м2, 3,6
ари, 50.000. договор. „Гоца”,
063/899-77-00.
(205062)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, бакар, алуминијум, месинг, замрзиваче,
веш-машине, долазим.
064/484-13-76. (205390)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси. Тел. 063/472433,
063/440-447.
(203811)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
22 ара, 70 м, договор, замена. „Гоца”, 063/899-7700. (205062)

КУЋА, нова Миса, 240 м2,
2,3 ара, близу „Петар Пана”, вртић, продајем.
063/826-97-09. (203914)

ЦЕНТАР, кућа стара-нова, 150 м2, 50.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (205062)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазак одмах, најбоље плаћам.
061/284-11-86.
(205286)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, лустере, порцелан, стари
новац, сатове, пенкала,
стару бижутерију, старо
покућство.
335-974,
063/705-18-18. (205273)
КЛИМЕ, уградња, сервис,
поправка с гаранцијом.
013/366-006, 063/248734. (205303)

КУПУЈЕМ гвожђе, вешмашине, замрзиваче, телевизоре, бакар, алуминијум, месинг, долазим.
061/322-04-94. (205390)

КУПУЈЕМ
коришћене
сталаже, полице за продавницу,
магацин.
063/122-55-22. (205463)

ПРОДАЈЕМ викендицу и
воћњак, 6,5 ари у првом
српском пољу. Звати после 18 сати. 064/939-2079,
013/251-78-42.
(203923)

МЕЊАМ нову, сређену
кућу, 120 м2, плац 16 ари,
у Дебељачи, за стан у
Панчеву.
665-041.
(103930)
КУЋА у Војловици, нова,
180 м2, повољно. Тел.
063/784-71-34, 063/77175-96. (204317)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (205339)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КАЧАРЕВО, кућа, спратна, недовршена, усељива,
200 м2, 5 ари плаца.
063/218-860.(204362)
ПОВОЉНО
продајем
плац 4 ара, 1.000 евра/ар,
на Стрелишту. 063/18527-90. (204463)

ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву, близу центра.
063/706-50-05. (204616)

ПРОДАЈЕМ кућу, салаш,
викендица, у Дебељачи,
са земљом, 31 ар.
063/762-11-78. (201664)

ПРОДАЈЕМ кућу, Синђелићева 19-ц, 180 м2,
72.000
евра.
Тел.
063/779-90-89. (204584)
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КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (205391)

ЗАМРЗИВАЧЕ, фрижидере, климе, поправљам с
гаранцијом и купујем неисправне. 063/248-734,
013/366-006. (205303)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, телевизоре, веш-машине,
замрзиваче. 061/206-2624. (205390)

ОГЛАСИ

КАЧАРЕВО, кућа 150 м2,
на 3,5 ари, спрат, 26.500,
може замена за стан у
Панчеву. 064/271-74-67.
(204591)
СТАРЧЕВО, продајем започету кућу 5,71 ар, угао
Лењинове и Караџића,
9.500 евра. 063/194-3808. (204736)

ПАНЧЕВО, Миса, нова
кућа 138 м2 бруто, екстра,
власник, 1/1. 063/637673. (205041)
ПРОДАЈЕМ један ланац
земље
у
Црепаји.
060/351-03-56. (205047)

ОМОЉИЦА, мењам/продајем кућу 160 м2, 7 ари,
42.000.
013/617-260.
(204996)

МРАМОРАК, кућа, продајем 15 ари, воћњак, извор
лековите
воде.
064/311-41-94. (205131)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, 33 ширина, до
асфалта. 063/836-23-83.
(105147)
КАРАУЛА, нова кућа 80
м2, грађевинска дозвола,
власник. 065/258-87-77.
(205067)

ХИТНО, Доњи град, 4 ара,
кућа 80 + 35 м2, колски
улаз,
само
22.000.
063/836-23-83. (205147)

ЦЕНТАР, кућа 350 м2, с
локалима,
пословним
просторијама, укњижена,
власник. 060/151-20-46.
(205078)

ПРОДАЈЕМ новију кућу у
центру,
повољно.
064/550-82-40. (205145)

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

БАЊА Врујци, кућа, сређена, асфалт, укњижена,
продајем, може замена.
064/955-51-85. (205083)

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)

ПЛАЦ у Старчеву, 9,15
ари, вода и локацијска дозвола.
064/178-72-32.
(205086)
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КУЋА код бувљака, 64 м ,
4,14 ари, 38.000, договор.
064/151-37-66, 064/49555-59. (204801)

ПЛАЦ 15 ари код „Млекаре”, Власинска улица,
увучен кабал за струју у
плац,
13.000
евра.
063/644-353. (205048)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу
на Миси са двориштем,
цена по договору. Тел.
064/019-80-46. (205058)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу, нова Миса, може замена за стан. 060/393-7184.

ХИТНО продајем наслеђену кућу у Панчеву, 80
м2. 064/902-28-80, договор, повољно. (205089)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Панчеву, 130 м2, у центру.
060/028-14-80.
(205106)
ПРОДАЈЕМ кућу од 70 и
200 м2, и плац с темељима. Тел. 013/341-789.
(205101)

КУЋА, Тесла, Стеријина
улица, продајем, замена
стан, договор. 063/227693, Цвеле. (205031)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 15,5
ари.
060/028-14-80.
(105106)

37 АРИ винограда и викендица, стари виногради
код Црепаје. 064/523-2832. (204989)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, 16,5 ари, плац
близу центра. 060/02814-80. (105106)

ПЛАЦ 10 ари, Новосељански пут, близу асфалта, парцелизација, укњижена, у катастру урађена,
доступна струја, ограђен,
повољно. 066/385-289,
063/385-289. (204858)
ТУРСКА глава, за реконструкцију, 45.000, Миса,
нова кућа 75.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(205239)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ланац земље
на путу Качарево – Ново
Село,
близу
села.
064/193-19-01. (105245)
ПРОДАЈЕМ кућу на Миси, нова столарија, сређена. 062/312-375, 064/14262-11,
063/143-65-71.
(205251)
ДВЕ куће, 90 + 80 м2,
плац, нераздвојиво, 2,6
ари, Карађорђева, код
„Васине” школе, усељиво,
договор. 063/816-20-98.
(205228)
НОВА, сређена кућа, Јабучки пут, изолација, канализација, намештена,
укњижена, продајем/мењам. 345-534, 064/24605-71. (205170)
ПРОДАЈЕМ кућу 9 х 12,
спратна, дељива, сива фаза, нова Миса. 064/22136-12. (205175)

ШИРИ центар, лепа сређена кућа, петособна, 183
м2, 3,7 ари, 85.000, договор. „Кров”, 060/683-1064, рег. 398.

СТРОГИ центар, 4,5 ари,
200 м2, фронт 20 метара,
100.000.
„Премиер”,
064/206-55-74, 063/80044-30. (205340)

ЦЕНТАР, тринаестособна
вила, око 600 м2, 10 ари,
само 160.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.

ХИТНО, Мраморак, добра, 191 м2, 16 ари,
16.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(205287)

ГОРЊИ град, трособна
кућа, 88 м2, 2 ара, 30.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398.
ПРОДАЈЕМ кућу са два
улаза, Стари Тамиш, повољно.
064/143-01-78.
(205208)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ,
може и село, улични део
куће 90 м2, у Војловици.
Тел.
063/887-09-82.
(205165)

ДЕБЕЉАЧА, новија трособна, паркети, грејање,
120 м2, 22.000. „Мустанг”,
062/226-901. (205287)
ПОВОЉНО, Краљевића
Марка, самостална, 55 м2,
4 ара, 22.000. „Мустанг”,
062/226-901. (205287)

ЖАРКА Зрењанина, 70 м2,
потпуно сређена, мањи
плац, 30.000. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(205324)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
плац 60 х 382, 230 ари
грађевинско земљиште,
до пута, 130.000 евра.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (205118)

СТАРА Миса, трособна,
75 м2, ЕГ, 3 ара, гаража,
32.000.
„Премиер”,
063/800-44-30. (205336)
ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа на
14 ари плаца. 064/665-8964,
064/549-08-78.
(205338)

ПРОДАЈЕМ кућу, Максима Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (205292)
ПРОДАЈЕМ одмах усељиву кућу код Спортског
центра,
повољно.
062/320-929, 063/289968. (205293)
КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, може замена.
063/307-674.
(205295)
МИСА, продајем поткровље, 100 м2, са свим прикључцима. 065/333-5525. (205298)

НОВА Миса, кућа 98 м2, 7
ари. „UnaDalli”, 064/25587-50. 188. (205190)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Песку, 80 м2, укњижени, 8
ари.
061/322-05-59.
(205300)

ПАНЧЕВО, Миса, Шарпланинска, грађевински
плац на продају. 064/16902-56. (205193)

БАШТА 33 ара, под разним воћем, кућа, објекти
100 м2, све ново. 064/19403-87. (205313)

ИЛАНЏА, кућа на продају.
064/169-02-56.
(205193)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, укњижено, добра локација. 063/879-5140. (205317)

ПРОДАЈЕМ плац од 5 ари
са објектом од 60 м2, Баваништански
пут.
065/278-77-18. (205196)
ПРОДАЈЕМ мању сређену кућу с помоћним
објектом, плац 4,5 ари.
065/228-94-55. (205200)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу, 10 х 10 и пословни
објекат 24 х 5, на 4,33 ара,
Новосељански пут, пре
„Давида”. 064/120-65-33.
(205353)

ПАНЧЕВО, центар, кућа
104 м2, на 3 ара, продајем/мењам. 063/768-9643. (205201)

МАРГИТА, почетак, старија кућа, 9 ари, 230 м2,
65.000. 064/206-55-74,
362-027. (205340)

КУЋА
црква,
говор.
10-64,

ВОЈЛОВИЦА, старија кућа 120 м2, 14 ари плац,
28.000. 064/206-55-74,
362-027. (205340)

за рушење, горња
5 ари, 50.000, до„Кров”, 060/683рег. 398.

ПРОДАЈЕМ комфорну
викендицу, Девојачки бунар, близу центра, 7 ари
плац. 342-444, 069/26088-00. (205443)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву са 11 ари плаца, власник,
26.000
евра.
064/300-40-01. (205447)
ПРОДАЈЕ се 5,5 ланаца
земље и кућа с окућницом у Добрици. 060/56006-44. (205359)
ПРОДАЈЕМ кућу у Баваништу.
062/322-298.
(205360)

ПЛАЦ, стара Миса, грађевински или замена за
аутомобил. 060/011-9666. (205388)
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КУЋА, Топола, 82 м2, 7
ари, одлична, 30.000, договор. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (205118)

ЗАСЕБНА кућа 30 + 30 м2
помоћни објекат, укњижено, власник. 064/24890-16. (р)

ДВОРИШНУ кућу 136 м2,
са великом баштом, предато за легализацију.
063/820-16-74. (205369)

ИВАНОВО, кућа 92 м2,
усељива, 15.500 евра.
061/613-64-95. (205279)
ТЕСЛА, 80 м , ЕГ, 3 ара
плаца, усељива, 50.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (205324)
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ПРОДАЈЕМ хитно кућу у
Војловици. 060/431-4665. (205360)

КУЋА, Долово, на 16 ари,
звати после 15 сати.
063/887-25-75. 8205264)

ПРОДАЈЕМ 33 ара на старом Црепајском путу, 7,5
ари на Јабучком путу.
065/311-98-76. (205179)

НОВА Миса, кућа 198 м2,
гр. на пелет, сређена.
„UnaDalli”, 064/255-8750. 188. (205190)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ или мењам
пола куће с плацем од 6,5
ари на Караули за гарсоњеру или једнособан стан
у Новом Саду и околини.
Тел.
062/148-00-31.
(205420)
ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица, дозвољена градња. 064/256-3540. (205429)
ПЛАЦ грађевински 4 ара,
власник, 1/1, у Скадарској и прекрупач Оџаци.
060/442-62-34. (205437)

СПРАТНА кућа, две јединице,
велики
плац,
53.000, почетак Кудељарског.
060/040-96-50.
(205393)
КНИЋАНИНОВА 33, кућа до улице, 120 м2, 5 ари,
45.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(205400)
САМОШ, кућа 80 м2, 16
ари, 9.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(205400)
КОВАЧИЦА, нова кућа
220 м2, 4 ара, 55.000. „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (205400)

ПРОДАЈЕМ плац, Пелистерска улица, 5,3 ара,
струја, вода, асфалт, цена
11.500 евра. 062/154-4515. (205474)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ мањи винорад,
Панчево, Вршац, Фрушка
гора, Смедерево, исплата
одмах.
064/252-52-21,
332-522. (205349)

СТАН, Стрелиште, код
школе, 37 м2, II спрат, ЦГ.
063/890-97-53. (203109)

ДВОРИШНИ, центар, 42 м2,
двособан, 15.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (205062)

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)

КОТЕЖ 1, 71 м2, трособан, 39.000, 50 м2, двособан,
30.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (205062)

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)

КОТЕЖ 2, 50 м2, двособан, 25.000; 74 м2, трособан,
46.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (205062)
СОДАРА, 40 м2, једноипособан, 21.000, 62 м2, двоипособан, 37.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (205062)
ЦЕНТАР, 90 м2, 43.000;
64
м 2,
двоипособан,
43.000. „Гоца”, 063/89977-00. (205062)
ЦЕНТАР, 45 м2, двособан,
25.000, гарсоњера, 18 м2,
14.500. „Гоца”, 063/89977-00. (205062)
ТЕСЛА, 68 м2, трособан,
37.000; 74 м2, 48.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (205062)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан
25.000; 40 м2, 24.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(205062)

ТЕСЛА, кућа 87 + 87, 4,3
ара, за реновирање, 50.000.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (205400)
ЦРЕПАЈА, 118 м2, 16 ари,
може замена за стан,
45.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (205400)
СТРЕЛИШТЕ, 200 м2, 5
ари, новија, 75.000. „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (205400)
КУЋА, 10 ари, 1/1, Баваништански пут, преко пута касарне. 064/348-9434. (205402)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан, дворишни, шири центар, све
ново, хитно, 16.300 евра.
065/551-17-22. (СМС)

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

ТЕСЛА, трособан са ЦГ.
063/770-45-55, 331-079.
(203354)

СТАН, Котеж 2, 37 м2, II,
ЦГ, топла вода, директно.
065/871-26-18. (204992)
ТРОСОБАН стан на Содари, мењам за мањи у Београду.
062/556-709.
(205014)
СТАН, 27 м2, плус део подрума, коришћење тавана, центар, нова Пошта.
0038198/930-95-80,
062/156-19-75. (204988)

КАРАУЛА, 57 м2, на 15
ари, 30.000, договор.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (205458)

ПЛАЦ у Пелистерској, 8
ари, до пута, струја, вода,
13.000.
„Олимп”,
063/274-951. (205471)
ПРОДАЈЕМ земљу обрадиву и грађевинску, Јарковац, површине од 0,75
до 2,75 л, и део куће на
ћошку. 065/460-72-92.
(205475)

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

ЦЕНТАР, двоипособан,
60 м2, сређен, тих, две терасе,
повољно.
Тел.
066/409-989. (201743)

ВЕРТИКАЛА кућа 70 + 40
м2, у Дебељачи, све засебно,
на 3,5 ари плаца, струја, вода, телефон, може замена
за дворишни стан у Панчеву или продаја, 13.000 евра.
062/172-55-59. (205403)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
кућа 50 м2, 5 ари плаца,
укњижена,
25.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (205471)

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

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
четворособан, Котеж 2,
92 квадрата, трећи спрат.
063/856-74-02. (205108)
ТРОСОБАН, 68 м2, Моше
Пијаде, две терасе, подрум,
32.000
евра.
064/128-91-70, 063/19434-94. (203692)
НОВА Миса, 40 м2,
15.500, 55 м2, 21.000, хитно. 063/377-835. (203880)
СТАН 84 м2, Котеж 2, VI
спрат, продајем/мењам
за мањи. 065/398-98-99.
(204027)

КОТЕЖ 1, 57 м2, први
спрат, без улагања, хитно,
договор. Тел. 063/308793. (205111)
МИСА, 37 м2, једноипособан, 17.000; дворишни од
11.000, све локације. „Гоца”,
063/899-77-00.
(205062)

ШИРИ центар, 50 м2, двособан, реновиран, 29.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(205062)
СТРЕЛИШТЕ, 40 м2, једноипособан, 24.500; 80 м2,
трособан, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (205062)
КОТЕЖ 1, 25 м2, једнособан, 17.500; 60 м2, двособан,
35.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (205062)
ПРОДАЈЕМ
двособан
стан, 64 м2, ЦГ, II спрат,
Котеж 2, без посредника.
063/857-77-21. (205035)
СТРОГИ центар, 60 + 6
м2, двострано оријентисан, без посредника.
064/337-20-11. (205036)
ТЕСЛА, двоипособан, II
спрат, ЦГ, 74 м2, две терасе.
069/176-08-57.
(205039)
ПРОДАЕЈМ/МЕЊАМ
трособан стан, 74 м2, I
спрат, ЦГ, на Содари. Тел.
064/616-47-67. (205042)
ПРОДАЈЕМ стан, 82 м2,
код Гимназије, може замена за кућу. 063/466347. (205045)
ЗЛАТИБОР, продајем полунамештен апартман 34
м2, тераса, паркинг.
063/716-48-68. (205051)
ПРОДАЈЕМ леп, мањи
двособан, центар Стрелишта, уређен, брзо усељив.
060/331-08-01. (205075)
КОТЕЖ 2, двоиособан, 58
м2, приземље, укњижен,
ЦГ, празан, 28.000 евра,
власник.
063/326-925.
(205085)
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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.

МАРГИТА, 53 м2, I спрат,
новоградња, намештен,
укњижен,
власник.
063/449-798. (205088)

КОД моста сређен двособан, I, TА, 33.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(205239)

ЦЕНТАР, 47 м2, II спрат,
новоградња, гаража, гас,
ЦГ, власник. 063/757-4750. (205088)

СОДАРА, леп трособан,
II, 38.000; двособан, VI,
28.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (205239)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, двориште, гаража, укњижен. 064/93841-99. (205090)

СОДАРА, сређен трособан, I, 41.500, војне, двоипособан, први, договор.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (205239)

ЦЕНТАР, 24 м2, једнособан, 18.000; двособан,
29.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (205123)
ТЕСЛА, 32 м2, једнособан,
22.000; двособан, 29.000.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (205123)

ЦЕНТАР, салонски стан
114 м2, 67.000 и 86 м2,
43.500. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (205239)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан, поткровље, 50 м2,
ТА, IV, Стрелиште, повољно.
063/598-820.
(205168)
ДВОИПОСОБАН, Тесла,
одмах усељив, тространо
оријентисан, двоипособан, Котеж 2, 40.000, усељив. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (205170)
ЈЕДНОСОБАН, 36 м2, Тесла, сређен, мењам за већи, 21.000. „Дива”, 345534,
064/246-05-71.
(205170)
ТРОИПОСОБАН, први
спрат, усељив одмах, Котеж 2, продајем или замена за мањи. 345-534,
064/246-05-71. (205270)

СТРЕЛИШТЕ, 55 м2, двособан, 30.000; једнособан,
18.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (205123)

ПРОДАЈЕМ стан, центар,
90 м2, I спрат, цена договор. Тел. 061/533-27-40,
065/849-09-38. (205181)

ЈЕДНОСОБНИ, Миса, 30
м2, 16.500; Котеж, 41 м2,
24.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (205123)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 м2, II, ЦГ, сређен,
29.500. „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(205118)

КОТЕЖ 1, продајем двособан стан 47 м2, Новосадска 6/10, без посредника. 318-717. (205128)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 42 м2, ВП, ЦГ,
24.000. „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(205118)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, једнособан, I спрат,
ЦГ,
власник.
Тел.
064/800-36-53. (205132)

ТЕСЛА, двособан, 59 м2,
VI, ЦГ, две терасе, 33.000.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (205118)

ПРОДАЈЕМ прелеп стан,
60 м2, са гаражом, 27.000,
договор. 064/550-82-40.
(205145)

МИСА, трособан, 82 м2,
нов у згради, 33.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50
(205190)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, 47 м2, Котеж 2.
063/844-39-44. (205155)
ХИТНО, Содара, 57 м2,
ЦГ, IV, лифт, први власник.
064/130-38-29.
(205147)

ПРОДАЈЕ се дворишни
стан, Ул. Моше Пијаде,
улични део 28 м2 + унутар
дворишта 30 м2. Тел.
063/233-762. (205244)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
62 м2, потпуно сређен,
као
нов,
власник.
064/260-05-34. (205149)

ХИТНО, повољно продајем једнособан дворишни
стан у Горњем граду, власник, сваки договор.
064/665-86-51, 062/16767-69. (205249)

ПРОДАЈЕМ
двособан
стан у центру, 55 м2, II
спрат, ЕГ, сређен. Контакт тел. 064/528-32-10.
(205166)
ГАРСОЊЕРА,
центар,
приземље, 23 м2, ЦГ,
12.000. Тел. 310-251.
(105235)
ПЕПЕЉАРЕ, леп двоипособан, 26.500, код Стоматолошког факултета, сређен
једноипособан,
18.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (205239)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, 38 м2, први, ТА грејање, потпуно сређен, власник,
цена
26.500.
063/894-22-52. (206250)
ПРОДАЈЕМ стан 38 м2, на
Тели, комплетно реновиран, власник. 065/504-9107. (205252)
ПРОДАЈЕМ стан, 54 м2, у
Ослобођења, изнад бившег „Симпа”, Радова
зграда, IV спрат, реновиран, први власник. 372284. (205230)

КОТЕЖ 2, лукс станови,
двособан, 52 м2, први,
36.000; једноипособан, 49
м2, VI, 31.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, центар Стрелишта, високо приземље,
реновиран, ЦГ, власник.
063/263-052. (105194)
РОБНА кућа, двоипособан, 63 м2, V, 43.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398.
ХИТНО, Котеж 2, једнособан, 37 м2, трећи, само
24.000. „Кров”, 060/68310-64, рег. 398.
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж
2, двоипособан. 064/14301-78. (205208)

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2, с
двориштем, 1/1, договор.
Тел.
061/721-12-56.
(205214)
ПРОДАЈЕМ
двособан
стан, 45 м2, у центру, ВП,
без грејања. Тел. 064/27959-98,
013/252-00-83.
(205222)
ЕКСТРА стан, екстра цена,
екстра
договор.
064/130-27-34. (205206)

ТЕСЛА, једноипособан,
40 м2, 25.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50 (205190)

УКЊИЖЕН једнособан,
на Содари, ЦГ, звати после 12 сати. 064/524-2374. (205318)

СОДАРА, жута фасадна
цигла, 65 м2, IV, 43.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50
(205190)
СОДАРА, двоипособан,
војна зграда, III, 40.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50
(205190)

ВЕЛИКИ избор дворишних станова од 8.000 до
17.000.
„Мустанг”,
062/226-901. (205287)
СОДРА, двособан, добар,
57 м2, IV, лифт, ЦГ, 31.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (205287)
СТАН са улице, 57 м2 +
гаража 30 м2, 22.000 евра.
065/401-04-56, 062/15401-58. (205296)
ПРОДАЈЕМ
трособан
стан, Алибунар, двостран,
гаража, остава. 061/32205-59. (205300)
ДВОСОБАН стан, Стрелиште, 57 м2 + тераса, I
спрат, ЦГ. 062/362-228.
(205307)
ЦЕНТАР, двособан, изнад
СДК, IX спрат, 62 м2.
063/164-88-64, 066/018442. (205308)

ТИП СТАНКО, једнособан, I сређен, гаража,
23.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50 (205190)

СОДАРА, 57 м2, IV, ЦГ,
сређен, 33.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50
(205190)

СТРЕЛИШТЕ, као нов,
двоипособан, I, ЦГ, 57 м2,
35.000.
„Мустанг”,
062/226-901. (205287)

ЖАРКА Зрењанина, салонски, 54 м2, двособан,
ВП, ТА, 25.000. „Мустанг”,
062/226-901.
(205287)
ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(205287)

КОТЕЖ 2, двособан, VI,
ЦГ, 31.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50 (205190)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II, леп, ЦГ, 34.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (205287)

ЦЕНТАР, 73 м2, III,
43.000, 100 м2, ЦГ, I,
75.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50 (205190)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, TA, 24.000. „Мустанг”, 331-341, 062/226901. (205287)

ЦЕНТАР, једноипособан,
V спрат, 45 м2. 063/82583-25,
013/351-598.
(205308)
ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан или кућу с вашим
плодужитком, остајете у
стану. Обезбедите себи
сигурност, ваше месечне
рачуне плаћамо ми.
061/324-40-85. (205301)
КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, приземље, укњижен,
одмах усељив. 063/16643-48. (205278)

РЕНОВИРАН леп дворишни стан, 35 м2, близу
центра, укњижен. Тел.
064/049-62-72. (205321)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
I, 52 м2, ЦГ, 31.000. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (205336)
КОТЕЖ 1, двособан, III,
59 м2, ЦГ, одличан,
31.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(205336)
ТЕСЛА, двособан, III, 54
м2, ТА, терасе, 27.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (205336)

ПРОДАЈЕМ двоипособан,
68 м2, центар, II спрат,
ЦГ, ПВЦ столарија, две
терасе, клима. 013/319014. (205280)

НОВА Миса, трособан, I,
72 м2, ЦГ, усељив, 36.000.
„Премиер”, 063/800-4430. (205336)

СТАН, нова Миса, близу
школе, 47 м2, власник.
062/310-822, 013/373153. (205283)

ЦЕНТАР, стан, пословни
простор, једнособан, приземље, 30 м2, ЦГ, 15.500.
„Премиер”, 063/800-4430. (205336)
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ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
две терасе, 36.500. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (205400)

ИЗДАЈЕМ стан, Војловица, Улица братства–јединства бр. 116. Тел. 367316. (205142)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
II, 53 м2, ЦГ, усељив,
30.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(205336)

ТЕСЛА, једнособан, II,
ТА, тераса, са стварима,
26.000, новији. „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (205400)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Тесли.
064/424-88-28. (105143)

СТРЕЛИШТЕ:
центар,
трособан, 80 м2, VII, ЦГ,
35.000, договор. „Премиер”,
064/206-55-74,
063/800-44-30. (205340)

ПРОДАЈЕМ стан, 41 м2,
Котеж 1, код сквера, VII
спрат.
063/361-530.
(205436)

СТАНОВИ

КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, 20.000.
„Премиер”, 064/206-5574,
063/800-44-30.
(205340)
КОТЕЖ 2, дуплекс, 86 м2,
ЦГ, лифт, укњижен,
35.000, договор. 064/20655-74,
013/362-027.
(205340)
7. ЈУЛА, једнособан, 38
м2, приземље, ТА грејање,
16.000.
„Премиер”,
064/206-55-74, 063/80044-30. (205340)

МЕЊАМ стан у Панчеву,
40 м2, за стан у Врујцима.
Тел.
062/166-15-21.
(205417)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру, Тесла, ЦГ,
осми спрат, није последњи, 24 + 2 м2. 063/392309,
062/894-49-52.
(205424)
ТЕСЛА, двособан, 30.000,
двоипособан, 37.000; једнособан 18.500. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(205458)

ПРОДАЈЕМ стан, 54 м2, II
спрат, Зеленгора, ТА.
063/161-97-39. (5344)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
18.000, двособан, IV,
33.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (205458)

ЦЕНТАР, двоипособан,
ЦГ, 61, 32.000, улично,
35, 12.000. „Јанковић”,
348-025. (205341)

НОВА Миса, тавански
простор, 100 м2, 13.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (205471)

КОТЕЖ 1, двособан, 59,
31.000, Котеж 2, двособан, 59, 30.000. „Јанковић”, 348-025. (205341)

ПРОДАЈЕМ стан, 66 м2,
новоградња, енергетски
пасош, грејање на гас,
укњижено, Карађорђева
98.
065/812-48-55.
(205452)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 55, 32.000; 7. јула,
39, 18.000. „Јанковић”,
348-025. (205341)
ШИРИ цернтар, двособан, 57 м2, II, ТА, потпуно
сређен, 45.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (205324)

ТЕСЛА, продајем једнособан стан, 34 м2, централно, приземље, валсник.
063/751-42-92.
(205483)

ИЗДАЈЕМ стан од 70 м2
на Котежу 2, са централним
грејањем.
Тел.
063/334-703. (205060)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, Стрелиште,
ЦГ, 37 м2. 063/193-63-98.
(205153)

ИЗДАЈЕМ нову гарсоњеру у центру. Намештено.
063/313-005. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан у кући, 45
м2, повољно. 062/885-1104. (205034)

ИЗДАЈЕМО собу, централно грејање. Употреба
кухиње и купатила. 60
евра. Стрелиште. Информације: 062/829-16-28.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ трособан комфоран стан у строгом
центру Панчева. Тел.
064/954-68-01. (204034)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Котежу 2,
на дуже време, од 1. октобра. Цена 80 евра. Тел.
060/144-84-45. (205161)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПОВОЉНО се издаје двособан, комфоран, стан,
насеље Тесла, Улица Стојана Новаковића 8. Контакт телефон 069/155-4837 и 013/741-109. (СМС)
ЈЕДНОСОБНИ намештен
стан, опремљен комплетно, кабловска, интернет,
грејање, засебан улаз,
Стрелиште. Тел. 013/400090,
069/320-51-42.
(СМС)
ШИРИ центар, једноипособан, намештен, дворишни, окречен, кабловска,
ТА пећ. 064/313-89-72.
(203111)
НАМЕШТЕНЕ дворишне
станове + гарсоњера +
празан стан, зграда. Стрелиште, 362-406, 064/21883-45. (204586)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Стрелишту, само
озбиљне особе. Хвала.
069/017-57-04. (204543)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м
+ 17 м2, пословног простора, центар, 36.000.
064/186-50-87. (205383)
ТЕСЛА, двособан, ВПР,
51 + 6, гаража, 32.000.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (205400)

ИЗДАЈЕМ повољно двособан
полунамештен
стан, ЦГ, високо приземље, Косте Абрашевића,
Стрелиште. 013/632-525,
060/053-94-86. (204700)

СТАНОВИ

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

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једноипособан
стан до 40 м2, у згради,
ниже спратности, насеље
Тесла, Стрелиште и Миса.
062/505-231, звати после
17 сати. (204566)
КУПУЈЕМ гарсоњеру, једнособан стан у Панчеву,
без посредника. Тел.
013/251-89-10, 063/556344. (205155)

СТАН у згради, ЦГ, Стрелиште, за издавање.
063/866-78-03. (204810)
ГАРСОЊЕРА, намештена, код Стоматолошког.
064/386-55-96. (204681)
ИЗДАЈЕМ стан, трособан,
Стрелиште. 060/034-1361. (04807)
ГАРСОЊЕРА, намештена, код Стоматолошког.
064/386-55-96. (204681)

БЕОГРАД, Крњача, код
„Метроа”, једноипособан,
37 м2, I, EГ, нов, 34.000.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (205400)

КУПУЈЕМ стан или део
куће за реновирање, без
посредника. 063/771-7596. (205450)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ЦГ, Стрелиште, продајем
ТА пећ и креку. 062/289582. (204899)

ЦЕНТАР, двоипособан,
65 м2, две терасе, XII, ЦГ.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (205400)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију или
рушење. 064/218-15-72.
(205455)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ненамештен,
Новосељаснки пут 113. Тел.
063/838-33-97. (205061)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, строги центар.
064/280-60-36. (205248)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, Котеж 1, у кући, засебан улаз. 060/03330-01. (205216)
ДВОСОБАН стан за издавање.
064/145-47-48,
061/175-00-15. (205205)
НАМЕШТЕНА дворишна
гарсоњера, за самце, депозит, у центру града.
063/733-02-53. (205263)
ГАРСОЊЕРА, стан, за издавање, код Спортског
центра. 064/436-85-26.
(205269)
ДВА двособна ненамештена стана, на Стрелишту и Кудељарском насипу.
064/124-48-15.
(205277)

ИЗДАЈЕМ собу за ученика, продајем замрзивач,
шпорет, пола бутан-струја.
064/555-40-25.
(205079)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру Панчева. 063/74564-26. (205077)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, 55 м2. Тел.
060/551-17-20. (205091)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило издајем станарки
у
Иванову.
064/372-94-71.
НАМЕШТЕН, 51 м2, ЦГ,
приземље, тераса, Котеж
2, на дуже. 061/195-1910. (205097)
СТАН
за
издавање.
069/132-27-09. (205098)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан на Стрелишту.
Контакт
тел.
063/171-92-12. (205100)
ИЗДАЈЕМ мањи двособан, центар, ТА, има пећи, IV спрат. 061/605-1907. (205104)
ИЗДАЈЕ се двособан стан
на Тесли, ЦГ. 370-403.
(105130)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на Котежу 1.
064/206-51-57. (105131)

КУЋА 100 м2, дворишни
стан, може за пословни
простор.
Центар.
063/472-392. (205297)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, ТА, 7. јула, 90
евра.
064/313-88-52.
(205304)
ЈЕДНОСОБАН стан, намештен, I спрат, зграда,
лепа, грејање етажно.
063/890-90-60. (205316)
СТАН двособан, намештен, трособан празан,
кућа приземље, близу
школа, пијаца. 061/22516-43. (205321)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, самцима, ученицима, може и двоје, нова
Миса, близу „беовоза”.
013/370-033, 064/207-1988. (205327)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру у Самачком
хотелу. Тел. 063/807-0117, 030/590-613. (205325)
ИЗДАЈЕМ стан, 80 м2, новоградња,
намештен,
Маргита,
200
евра.
066/205-696. (205328)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Стрелишту.
060/030-11-62. (205332)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Содара, дужи период, грејање, депозит. 013/370-544. (205347)
ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву, 100 м2, 10 ари плаца,
грејање, клима. 064/21432-41. (205348)
ИЗДАЈЕМ део куће у
Маргити, Карађорђева 94.
063/894-21-80. (205352)

КОТЕЖ, двособан стан, са
грејањем,
издајем.
064/157-44-53. (205017)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, комплет намештен,
ЦГ, клима. 335-807.
(205065)

ПРОДАЈЕМ стан 63 м2,
приземље, новоградња,
енергетски пасош, грејање на гас, укњижено. Карађорђева 98. 065/81248-55. (205452)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненаметшен стан, ЦГ, Котеж 2, договор. 063/74079-19,
063/884-72-61.
(205144)

ИЗДАЈЕМ двособне станове, Котеж 1, фул, намештен, Стрелиште, празан,
ЦГ, на дуже. 064/137-6319. (205212)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан на Котежу 1.
064/223-39-20. (205018)

ИЗДАЈЕМ празну собу с
купатилом, дворишни,
посебан улаз. 060/417-4120. (205044)

СТРОГИ центар, двособан, 55 м2, III, ЦГ, усељив,
43.000. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(205324)

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, ЦГ, клима, Котеж 1. 063/884-7261, 100 евра. (205144)

ПОВОЉНО издајем једноипособан ненамештен
стан на Котежу 2.
066/944-55-88. (205189)

ИЗДАЈЕМ једнособан, нов,
ненамештен стан са терасом, I спрат, са ЦГ, у Улици Лава Толстоја 6. Тел.
065/235-70-85. (205027)

СТАН за издавање, празан,
на
Стрелишту.
063/762-22-01. (205003)

КОТЕЖ 2, двособан, 56
м2, I, ЦГ, усељив, 35.000,
договор. „Олимп”, 351061,
064/234-36-01.
(205324)

2

ИЗДАЈЕМ потпуно намештен стан у кући, двособан.
064/503-75-57.
(205030)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
нова Миса. 062/161-4874, 013/373-027. (205110)

СОДАРА, двособан, 54 м2,
I, ЦГ, без улагања, 33.000,
договор. „Олимп”, 351061,
064/234-36-01.
(205324)

СОДАРА, леп комфоран
стан, 64 м2, II спрат, ЦГ,
могућ дговор. 064/56511-36. (205372)

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, 90 м2, у кући на
Стрелишту. 063/777-2866. (204981)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
једноипособан стан, Котеж 2, ЦГ, мали трошкови.
064/180-24-67.
(205105)

ШИРИ центар, новоградња, једнособан, 32 м2, ВП,
ЕГ, 22.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (205324)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, већи
двособан, IV, ЦГ, ПВЦ,
34.000. „Олимп”, 351061,
063/494-898.
(205324)

ИЗДАЈЕМ повољно стан у
кући, ЦГ, Стрелиште,
близу „беовоза”, могу и
ученици. 013/361-872,
063/219-532. (205054)

СТАН за издавање, празан,
дворишни, хитно, Максима Горког 49. 013/235-3921,
064/290-45-09,
061/348-20-00. (204997)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2,
ВП, ТА, 25.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (205324)

КОТЕЖ 2, једнособан, 42
м2, III, ЦГ, усељив,
25.000. „Олимп”, 351061,
063/494-898.
(205324)

ИЗДАЈЕ се намештена соба студенткињи или ученици, Котеж 2. Тел. 318321. (205040)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан, Котеж 1,
70 евра. 065/867-52-50.
(205132)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру на Котежу 2.
063/224-528. (205173)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, Котеж 2.
064/888-18-65. (205240)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру у центру, 90
евра + депозит. 062/85977-79. (205236)
ИЗДАЈЕМ нов двоипособан ненамештен стан, са
етажним грејањем. Тел.
061/240-66-82. (205232)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру с терасом, 30
м2, ТА пећ. Тел. 064/98316-20, звати после 16, викендом
нон-стоп.
(205172)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан у кући, Стрелиште. 322-051, 061/162-6442. (205284)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
ненамештен, центар, 68
м2, реновиран, ЦГ, клима,
две терасе, 140 евра + депозит.
064/238-16-84.
(205280)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан
код
Зелене
пијаце.
063/719-42-71. (205285)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
једнособан. 060/634-4433. (205290)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на новој Миси, близу
школе. 064/612-67-16,
062/972-14-17. (р)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1. 063/717-12-79,
Влада. (205362)
НАМЕШТЕН стан, издајем, кабловска, интернет,
близу центра. 060/55585-62. (205361)
КОМФОРАН једноипособан стан, ЦГ, насеље Содара, предност студенти.
064/235-75-41.
ИЗДАЈЕМ собе за самце и
теренце. 064/305-73-01.
(205375)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
стан на Стрелишту, II, III
спрат, 43 м2. 060/318-6130. (205381)

Четвртак, 17 септембар 2015.

ОГЛАСИ

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије за превоз ринфузне робе, кадом. Јанковић,
063/472-460.
(205405)

ИЗДАЈЕМ локал код Машинске школе. 060/70744-04. (204581)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, ЦГ, на
Стрелишту, 80 евра. Тел.
062/726-625. (205385)
ЛУКС стан, центар Стрелишта, издајем нов, полунамештен,
50
м 2.
064/951-65-22. (205395)
КОМПЛЕТ
намештен
двособан стан, Тесла,
близу „Авив парка”.
062/600-365, 064/482-1814. (205399)
ИЗДАЈЕМ двособан празан стан на Тесли, ЦГ, кабловска ТВ. Тел. 063/261732. (205414)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту.
063/843-39-70. (205416)
НЕНАМЕШТЕН једнособан стан 42 м2, у кући,
Стрелиште. 063/707-18-75,
062/186-14-03. (205318)
ЈЕДНОСОБАН стан, намештен, издајем/продајем. 063/732-73-44. (4627)
ИЗДАЈЕМ трособан стан,
празан, у новој кући.
064/130-36-02. (205427)

ИЗДАЈЕМ локал 25 + 12
м2, Стрелиште, Цвијићева
17.
064/503-75-57.
(205030)

ФИЗИЧКИ радник са Бкатегоријом, дисконт пића. 013/333-679. (205404)

ИЗДАЈЕМ локал, Његошева улица, прва три месеца 100 евр.а 064/99413-16. (205013)
ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
стадион „Динамо”, 70
евра.
063/354-221.
(205035)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза у пијацу, близу три шоле.
060/351-03-56.
(205047)
ЦЕНТАР, локал 50 м2, излози, паркинг, повољно.
060/151-20-46. (205078)
ПРОДАЈЕМ локал у центру, 20 м2, разрађен.
060/028-14-80. (105106)
ИЗДАЈЕМ локал опремљен за фризере, грејање, клима, могућ договор.
013/304-506,
064/329-37-84. (105103)
ИЗДАЈЕМ ауто-перионицу, Книћанинова 87, Панчево. (205121)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне раднице у кухињи и роштиљу.
063/897-55-04.
(205195)
ЛОКАЛ унутар Зелене пијаце, 25 м2, 17.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (205203)
ИЗДАЈЕМ повољно, строги центар, два пословна
простора, може и заједно,
Ж. Зрењанина 11, договор. Тел. 060/690-51-33,
352-506. (205171)
2

ЛОКАЛ за издавање, 20 м
на доброј локацији. Тел.
013/210-27-05, 065/46111-46,
060/462-22-46,
060/032-15-98. (205210)
ИЗДАЈЕМ локал, 40 м2, у
центру, Б. Јовановића 17.
Тел.
064/850-70-69.
(205223)

ИЗДАЈЕМ добар комплетно намештен стан у центру.
063/721-41-21.
(205441)

2

СТАН, 90 м , дворишни,
јако повољно, ЦГ, клима,
интернет. 061/269-88-64.
(205459)
НА ТЕСЛИ издајем једнособан намештен стан, једној особи. 064/163-57-59.
(205467)

ЛОКАЛ за издавање 21 м ,
поред школе „Браће Јовановић”. Тел. 333-811.
(204217)
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)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
повољно. 062/813-82-24.
(205465)

ПОСЛОВНИ простор, у
основи 100 м2, подрум,
поткровље,
„Утва”,
35.000. 065/202-11-56.
(205428)

ЛОКАЛ за издавање, површине 70 м2, Његошева
7, повољно. Тел. 062/82144-94. (205158)

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

ПОСАО

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, нов, 40 м2, Димитрија
Туцовића
53.
063/867-40-25, 063/88993-11. (205142)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, у дворишту, Војводе Радомира
Путника 29. 063/278-250.

ПОТРЕБНА девојка до 35
година за рад у фаст фуду. 063/736-38-98. (СМС)

ИЗДАЈЕМ више канцеларијских простора, АЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
ИЗДАЈЕМ радионицу 120
м2 и технички преглед АЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(202648)
ПОВОЉНО издајем локал
у ужем центру града.
066/120-019, Александар.
(205365)
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ИЗДАЈЕМ
локал.
069/455-71-87. (4625)

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

ЛОКАЛИ

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

ИЗДАЈЕМ два локала, 40
м2, усељив, 30 м2, опремљен фризерски салон,
цигла велики формат, на
палете. 064/283-48-35,
065/953-22-06. (205410)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале од 39 и 81 м2, на
Стрелишту, за стан. Тел.
064/267-71-74. (205140)

БЕОГРАД, издајем намештену гарсоњеру, у центру, Дорћол, грејање,
лифт.
062/155-59-69.
(205476)

ИЗДАЈЕМ две канцеларије по 25 м2, може и заједно, З. Зрењанина 11. Тел.
060/690-51-33 ,352-506.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина, повољно.
063/853-93-29. (205412)

ИЗДАЈЕМ канцеларијскопословни простор, 25 м2,
Р. Путника, паркинг.
063/341-871. (205436)

ИЗДАЈЕ се намештен једнособан стан. 064/21751-89. (205469)

ИЗДАЈЕМ локал 65 м2,
Браће Јовановић, Котеж,
реновиран,
плочице.
065/551-17-22. (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
30 м2. 064/359-55-44.
(205397)

ИЗДАЈЕМ локал на улазу
у Зелену пијацу, повољно.
064/942-89-29. (205480)

ИЗДАЈЕМ кућу у Качареву, ненамештену, са двориштем. 064/186-97-56.
(205441)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан у Зеленгори, 44 м2.
061/159-74-50. (205470)

ИЗДАЈЕМ разрађен локал, ауто-делови, на прометној
локацији.
064/167-16-36. (205411)

ИЗДАЈЕМ локал са улице,
Његошева 9. Тел. 304677,
069/433-67-77.
(205466)

СТАН, празан, двособан,
100 евра, I спрат, Синђелићева 71. 063/191-70-51.
(205442)

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, нова Миса, 80 евра.
616-510. (205484)

ИЗДАЈЕМ опремљен кафић 50 м2, преко пута
„Купеа”, Браће Јовановића
8.
063/337-895.
(205331)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал, бивши АШ „Срећко”, Ц. Лазара 3. 064/86748-43. (205333)
ПРОДАЈЕМ два локала 40
и 18 м2, заједно или појединчано, власник, 1/1,
строги центар. 064/12457-02. (205254)
ПРОДАЈЕМ стамбено-пословни простор у центру,
84 м2, два локала и стана.
062/886-56-09. (205229)
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ИЗДАЈЕМ локал у строгом центру града, повшрине 200 м2, паркинг
испред локала. 064/64032-80,
069/255-19-62.
(205387)

КЛУБ-ДИСКОТЕКА, Ковачица, сређен, разрађен
120.000, договор. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (205400)
ЛОКАЛ, С. Шупљикца, 60
м2, 42.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(205400)

ПОНУДА

ПОТРЕБНИ продавци на
терену, исплата дневно.
062/825-27-25. (204019)
ПОТРЕБНА продавачица
у пекари, пожељно да поседује возачку дозволу.
062/404-144. (204180)
ПОТРЕБАН пекар и посластичар. 062/404-144.
(104180)
ПОТРЕБНЕ искусне раднице за шивење на индустријским
машинама.
064/191-64-95. (204493)
ПОТРЕБАН
продавац
обуће на пијачној тезги.
064/147-18-52. (205064)
ЗАНИМА вас здрава исхрана и спорт? Постани
wellness саветник! Могућ
додатни посао. 060/33774-42.
ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским машинама, са искуством, услови одлични.
064/981-77-65. (205092)
КАФИЋУ „Мода бар” потребни конобари/конобарице. Карађорђева 9.
(1205462)
ПОТРЕБАН радник са искуством ауто-перионици.
063/809-34-18. (205464)
ПОТРЕБАН пекар са искуством или помоћни
радник. Тел. 064/122-2156. (205438)
ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кафићу. 061/236-32-87,
060/319-05-77. (205444)
ПОТЕРБАН радник са искуством за рад на роштиљу, доћи лично до 14 сати, сендивчара „Буба”. Др
Жарка
Фогараша
6.
(205446)

РАДНИЦА са искуством
за рад на ибердеку и ендлерици потребна производњи. Посао током целе
године, квалитетне машине, добра плата. Тел.
063/341-881. (205221)

СЕЛИДБЕ и транспорт
робе.
063/711-77-54.
(205030)
ЧАСОВИ италијанског језика, повољно. 064/25586-85. (205037)
МАЈСТОР Жељко, изводимо грађевинске радове,
преграђивање и спуштени плафони (ригипс), молерај, демит фасаде и бавалит, фарбање столарије, врата, прозора и радијатора. 061/614-86-32.
(205046)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација.
Мића,
064/310-44-88. (205055)

МАТЕМАТИКА, часови,
основци и средњошколци, студенти. Искусна дипломирана професорка
математике. 343-370. (р)
КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање дрвећа, чишћење подрума, шута, бетонирања. 060/035-47-40.
(205929)
СЕЛИДБЕ комбијем по
граду и ван. 062/856-6494. (205000)
МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење, фарбање столарије, пензионерима попуст.
065/557-81-42,
013/235-78-82. (205000)

ПРОДАВНИЦИ воћа и
поврћа потребна продавачица са искуством. Тел.
063/755-35-20. (205220)
ПОТРЕБАН пекар за
хлеб, сомуне и пецива са
искуством. 064/120-0942. (205299)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице, доћи
лично од 18 до 20 сати.
(205288)
ПОТРЕБНА млађа жена,
девојка за чување детета
од девет година, предност
искуство у игрању, анимацији. 064/198-50-13.
(205289)
ПОТРЕБНИ аниматор и
конобар с радним искуством за рад у играоници
„Острво с благом” у „Авив
парку”. Контакт тел.
062/333-502. (205323)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/66485-31,
013/342-338.
(СМС)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег
телевизора и постављање
ТВ и сателитских антена.
064/866-20-70. (205059)
ПРАЊЕ тепиха, машински, дубинско прање намештаја, аутомобила. Наташа. 361-474, 060/36147-41. (205029)
ШАМОТИРАМ све шпорете за ложење, пећи, чистим
каљеве
пећи.
064/437-64-33. (205026)
ЧАСОВИ, математике и
програмирање, јава, с,
професор. Тел. 063/86870-74,
013/353-049.
(205022)

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)
МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, квалитетно и повољно. Мајстори из Ковачице.
060/660-86-00.
(203501)
МОЛЕРСКИ радови, Миша, Падина. 063/746-7758, 668-100. (203530)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (203762)
МАСАЖА, релакс, парцијална, смс. Тел. 062/81717-31. (104361)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и
нега
болесника.
063/737-59-60. (204163)
ПРЕВОЗ ствари и робе
комбијем, повишен, продужен. Тел. 060/024-5831, Зоран. (204512)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање
паркета.
013/602-701,
064/341-79-60. ()204578)
МАЛТЕРИСАЊЕ, реновирање кровова, кречење,
зидање, изолација, бавалит фасаде, повољно.
063/865-80-49. (204473)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(204706)

РАЗНЕ физикалије радим: ископи, селидбе,
штемовања,
истовари,
ствари, друго. 065/60005-30. (205002)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (205009)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, замена вентила,
славина, поправке. 331657,
064/495-77-95.
(205013)
МОЛЕРАЈ, обраде око
порзора, фасада 5 цм, с
материјалом, 9 евра.
063/893-39-94. (205068)
ЧАСОВИ математике за
основну школу и припрема за завршни испит. Бојана. 062/606-909. (205076)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел.
251-19-81,
063/852-22-43. (205016)
БЕТОНИРАЊА, рушења
кућа, кровова, бетона, кошење, одношење непотребних ствари, ископи,
итд.
061/132-42-75.
(204999)
РАДИМО све физичке
послове: рушења, бетонирања, ископи, утовари,
кошење траве, обарање
стабла. 064/122-69-78.
(204999)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, пријемни, месечно
плаћање, професор. Центар,
013/353-569,
066/405-336, 061/603-9494. (205084)
РОЛЕТНЕ, комарници,
АЛУ и ПВЦ столарија, поправљам,
уграђујем.
063/820-70-39. (205074)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења
канализације,
адаптације купатила, замена наутилус вирбли,
водокотлића,
бојлера,
сервис вентила, монтирање туш-кабина, одмах,
повољно.
377-930,
064/586-85-39. (205118)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте завесе, венецијанери,
уграђујем, поправљам,
тражим посао. 063/88225-09. (205125)
СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, облагање, постављање ламината, уградња столарије.
062/816-33-84. (205126)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, израда и
монтирање ограда, надстрешница, застакљивање
тераса. 062/816-33-84.
(205126)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (105141)
ЧАСОВИ енглеског језика
и преводи, професор мастер. Тел. 064/190-14-17.
(205151)
ВОЗАЧ Ц, Е, АДР, тражи
посао. 013/335-344, после 20 сати. (205160)
РЕЛАКС масажа за жене.
062/150-76-58. (205156)
ИЗРАДА нових, преправка старих кровова, малтерисање, глетовање, кречење, поседујемо скелу,
екипа мајстора. 062/15076-58. (205156)
СПРЕМАМ станове, пословне просторије, уредно, повољно. 062/314680. (205231)
МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење, лепљење тапета,
фарбање столарије, тражим посао. 013/310-741,
064/174-03-23. (105176)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде, канализације, кабина,
славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(205182)
ПОПРАВКЕ, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (205185)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња нове инсталације, машинска одгушења санитарије.
062/382-394. (205191)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (205198)
СВЕ врсте керамичарских
радова, повољно и квалитетно.
Мирослав.
062/824-11-51. (205211)

СПРЕМАМ куће и станове, ако вам треба позовите
064/278-71-20. (205243)
СПРЕМАЊЕ кућа, станова, пословних простора.
Тел.
063/761-11-89,
064/495-31-68. (205244)
НЕГОВАЛА бих старију
особу или чувала би децу,
одговорна, са искуством.
062/167-67-69. (205249)
ЧАСОВИ
математике,
основцима. 060/676-3637. (205337)

УЧИТЕЉИЦА са искуством даје часове ученицима од првог до четвртог
разреда. 064/530-49-51.
(205259)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са
искуством. 062/801-9758. (205260)

ОГЛАСИ

БРАВАРСКА галантерија,
устакљивање тераса, степеништа,
гелендери,
ограде, капије. 066/90866-58. (205350)
МЛАДА и одговорна жена
врши услуге чишћења
станова, кућа, пословног
простора, помоћ старијим лицима, свакодневно
кување, договор. 064/92919-46. (205354)
ЧИСТИЛА бих пословен
просторе, гледала бих
старија лица, кувам, пеглам, имам искуства.
066/910-01-34. (205357)
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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.
(Ф)

ЧАСОВИ немачког и енглеског језика, основцима
и
средњошколцима.
063/886-87-08. (4627)

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.

ЗИДАМ, кречим, патосим, постављам, ламинат,
поправљам кровове, повољно.
066/944-55-90.
(205421)

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

ТРАЖИМ посао, професионална релакс и шијацу
масажа. Тамара. 064/15158-88. (205314)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино,
21
година
искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (205320)
СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар робе, селидбе, сечење/цепање дрва, копање, кошење, чишћење тавана, шупа, подрума и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-9700. (205322)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (205322)
ПРЕВОЗ ствари и робе
комбијем или пик-апом.
065/440-97-00, 061/62614-50. (205322)
ДАЈЕМ часове енглеског
предшколском узрасту,
основцима, средњошколцима
и
студентима.
063/875-88-83. (205345)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (204291)

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабала
и грања. 063/218-894.
РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона с одвозом шута или без
њега. 064/648-24-47, Горан.
ИЗДАВАЊЕ
рамовске
скеле с превозом или без,
изнајмљивање агрегата.
064/648-24-47.

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песка, сејанац,
шут, утовар. 063/246-368.
(204532)

КОМБИ превоз робе и селидбе,
најповољније.
069/260-00-40,
Раша.
(204949)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије, чисто, квалитетно, повољно.
063/864-67-16, Влајко.
(205268)

РАДИМО, зидање, бетонирање, поправке кровова, изолације, пресецање
влаге, фасаде. 063/16253-89,
013/664-491.
(205270)

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

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.
(204997)

КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја. Мики Тибор.
258-30-62, 065/329-4907. (203644)

ПОПРАВКА кровова и
остали грађевински радови. Тел. 064/866-25-76,
066/944-55-90. (205262)

КОШЕЊЕ и крчење, сечење дрвећа, вађење пањева,
сејање траве, фрезирање.
064/196-17-32. (205282)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”, поправља веш-машине, фрижидере, замрзиваче, бојлере, шпорете,
електроинсталације.
060/180-02-83, 013/25128-97. (204158)

СПРЕМАЊЕ станова, пеглање, кување, повољно.
Тел.
061/807-62-99.
(105440)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780. (205431)

УСЛУГЕ

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)
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, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
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. (Ф)

СЗР „МАКИ” постављање,
хобловање, полирање и
лакирање. Мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (203021)
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)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комарници, израда, монтирање,
поправка. 063/775-96-08,
013/353-923. (204908)
ПЕРФЕКТ: фасаде, зидање, малтерисање, глетовање, кречење, кровови,
ламинати,
керамика.
063/122-14-39. (205033)
ЕЛЕКТРИЧАР, израда,
поправка,
преправка
електроинсталација, постављање плафоњера и
остали електрорадови.
063/644-353. (205048)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне одупираче, мешалице
за
бетон.
064/351-11-73. (205010)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, адаптације, замена, поправке,
одмах. 331-657, 063/77718-21,
064/495-77-95.
(205013)

ШЉУНАК, песак, сејанац, ископи темеља, подрума, одвоз шута с утоваром.
063/771-55-44.
(205028)
СЕРВИС телевизора, ауто-радија, осталих електроуређаја, електричар,
ауто-електричар, уградња
ауто-радија. 063/800-0196. (205069)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута са утоваром, утовар и истовар виљушкаром, ископ багерима, изнајмљивање возила
с корпом за рад на висини.
064/648-24-50.
(205154)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером до три кубика, повољно, песак, шљунак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94. (205226)
РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери, тракасте, римске,
панелне, роло, зебра завесе, хармо-врата, тушкабине, комарници, тенде, роло-заштитна врата.
Горан,
013/351-498,
063/816-20-98. (205227)

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, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117, 013/365051. (204009)
ОДГУШЕЊЕ одвода и канализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”. 062/532346. (204021)
ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и пастом, нов метод, без прскања. Славиша, 062/18274-50. (201895)
ТЕПИХ сервис, прање тепиха, мебла, унутрашњост аутомобила, превоз бесплатан. 066/333557. (204375)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и
зидар, одгушење купатила,
канализације,
адаптације
купатила,
батерије, вентиле, све за
воду, пензионерима попуст, 0–24 сата, долазимо одмах. 348-139,
064/489-44-63, 061/26677-45, 064/151-82-64.
(205050)

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

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66. (ф)
СЕЛИДБЕ, одношење шута, чишћење подрума, тавана, дворишта, екипа
радника. 062/816-66-78.
(205109)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсани радови, постављање ламината и керамике, брзо и квалитетно.
062/816-66-78. (205109)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле мањим и већим камионима.
063/218-894, 013/258-0400.
KIZZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на
свим теренима, рушење
старих кућа и других
објеката, утовар шута с
одвозом, ископ багерима.
KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање,
набијање вибро-плочама.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-0400.
KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм, разбијање бетона свих величина и дебљина. 063/218894, 013/258-04-00.

ДУБИНСКО прање намештаја, отклањање флека и
прљавштине Н ТИМ 013,
062/873-87-20. (205257)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, керамика, најповољније у граду, проверите. 061/14138-02,
061/626-11-09.
(105272)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере,Та пећи, поправљамо јефтино,
квалитетно са овереном
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05.
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.

Четвртак, 17 септембар 2015.

УСЛУГЕ

ЛИМАРСКИ радови, олуци, окапнице, лајсне, кровопокривачки радови, санације цурења, преправке
кровова, термо и хидро
изолација, долазак ненаплаћујемо. Најјефтиније.
064/903-39-23. (205354)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/15602-07,
064/317-10-05,
„Саша”. (205380)

ОГЛАСИ

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради дружења, излазака,
звати око 21 сат. 013/352203. (205107)

На основу Решења Привредног суда у Пaнчеву од 4. oктобра 2010. године, број предмета
Ст. бр. 66/2010, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије” број 109/09) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије” број
13/10), на основу сагласности Одбора поверилаца од 14. јула 2015. године, стечајни
управник стечајног дужника

ПЕНЗИОНЕР, удовац од
2003, живм путпуно сам,
стамбено, материјално
обезбеђен сам, жена не
мора да буде нити материјално нити стамбено обезбеђена. Тел. 013/361-292,
064/428-67-59. (205486)

Фабрике сијалица „Тесла” а. д. у стечају Панчево, Улица Паје Маргановића број 14-а

ОГЛАШАВА
продају непокретне и покретне имовине непосредном погодбом прикупљањем
писаних понуда
Предмет продаје су осам целинa имовине стечајног дужника, и то:

ДЕВИЗИНИ пензионер,
63, познанство озбиљне
шланг даме до 54 године.
063/194-84-26. (205330)
ПЕНЗИОНЕР, 70 година,
не пије, не пуши, миран,
солидан, тражи жену до
65 година, за законски
брак. Пензија солидна,
без икаквих обавеза.
062/212-082, 013/345963. (205174)

Назив имовине стечајног дужника

Целина 2

Објекат бр. 15 – производна хала ФЦ цеви
„Бадалекс”, ук. бруто површ. 1.732 м2 и Објекат бр. 3 – производна хала ФЦ цеви „Бадалекс” с анексом; ук. бруто површ. 316 м2

76.304.498,67

Целина 3

Објекат бр. 8 – зграда развоја, спратности
П+1; ук. бруто површ. спратности П+1 –
1.156,20 м2; а у основи бруто површине 645 м2
и Објекти бр. (21+19+20) – помоћни објекти
(бункер за гасове, бункер за уље и станица за
водоник); ук. бруто површ. 237 м2

102.818.646,99

Целина 7

Објекат бр. 4 – магацин сировина, пакерај и
телери; ук. бруто површ. 1.152 м2

27.313.542,14

СЕЛИДБЕ на свим дестинацијама, екипа радника,
превоз, одвозимо непотребне ствари. 063/73177-67,
064/280-30-16,
013/236-77-34, Владимир. (205460)

РАЗНО

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, КТВ,, паркинг, повољно, центар.
063/759-98-77. (4621)
СОКОБАЊА,
издајем
смештај, 500-600 динара/по особи, www.sokobanja-apartmanimira.com.
063/485-829. (и)
ИЗДАЈЕМ прелеп апартман на Златибору на четвртом спрату, има лифт,
близина аутобуске. Тел.
064/049-62-72. (205327)
ВРЊАЧКА бања, издајем
лукс стан, близу центра,
повољно. 063/265-314.
(205237)

МОМАК, 43 године, слободан, жели познанство
даме ради везе, повремених сусрета. 061/304-7066. (СМС)
МУШКАРАЦ, 56 година,
разведен, слободан, пристојног изгледа, тражи
жену ради дружења, брака. 062/619-178. (205085)
ПЕНЗИОНЕР, 1968, ситуиран, тражи озбиљну жену ради брака, плавуша.
065/672-87-01. 8205053)
ПРОДАЈЕМ гробно место
на православном гробљу,
хитно.
061/661-42-88.
(205057)
РАЗВЕДЕН, 49 година,
упознао би даму ради
дружења и излазака.
064/914-77-18. (205099)

Објекат бр. 14 – произ. хала ауто-сиј. (произ. део,
сл. припреме и сл. контроле квал.); ук. бруто површ. 987 м2 а у основи бруто површ. 587 м2
Пак машина „Santi”, тип: BA-400
Целина 10
„Marchesini Group”, Italia;

СОКОБАЊА, апартмани
и двокреветне собе, ново,
кабловска. 061/636-0857. www.soko-banja.org.
Зорица. (2015117)

Целина 8

Основна школа „Мирослав Антић Мика” Панчево
ОГЛАШАВА
ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
1. за припремање и дистрибуцију ђачке ужине, у школској 2015/2016. години.
Оглас је отворен осам (8) дана од дана објављивања
у недељнику „Панчевац”.
Уз Понуду доставити:
– извод из надлежног регистра,
– референтна листа образовних установа с којима је понуђач сарађивао,
– име лица овлашћеног за контакт.
Понуде с потребном документацијом доставити на
адресу: Основна школа „Мирослав Антић Мика” Панчево, Улица Душана Петровића Шанета бр. 11. (Ф-1652)

Процењена вредност
динара

Целина

ТУРИЗАМ
ТВ СЕРВИС „Плус”, поправка телевизора, монитора, даљинских. Д. Туцовића
28,
353-463.
(205479)
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Целина 11

Пак машина мања

Целина 12

Компресор
Опрема која се налази у бившој управној
згради стечајног дужника

Целина 13

40.216.305,02
6.300.000,00
540.000,00
1.350.000,00
197.100,00

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:
1. након добијања профактуре изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 5.000 динара. Профактура се може преузети на адреси у Панчеву, Улица Паје
Маргановића 14-а, радним данима, од 8 до 14 сати, уз обавезну најаву стечајном управнику.
Имовина се купује у виђеном стању без гаранција стечајног управника у погледу евентуалних недостатака и може се разгледати након откупа продајне документације, радним
данима, од 8 до14 сати, уз претходну најаву стечајном управнику.
Продаја се врши методом непосредне погодбе, тако што сва заинтересована лица могу доставити затворене понуде у писаном облику на адресу Фабрике сијалица „Тесла” а.
д. у стечају Панчево, Улица Паје Маргановића број 14-а .
Понуде ће се отварати сваке ПРВЕ и ТРЕЋЕ СРЕДЕ у месецу, у 12 сати, почев од септембра 2015. године.
У разматрање ће бити узете само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним
ковертама с назнаком „Понуда” на коверти, називом стечајног дужника и које пристигну
на назначену адресу до ПРВЕ, односно ТРЕЋЕ, среде у месецу, до 11.45.
Понуде ће се отварати сваке ПРВЕ и ТРЕЋЕ СРЕДЕ, у 12 сати (15 минута по истеку
времена за прикупљање понуда), на адреси: Фабрика сијалица „Тесла” а. д. у стечају Панчево, Улица Паје Маргановића број 14-а, у присуству комисије за отварање понуда.
Запечаћена коверта треба да садржи:
– попуњен образац пријаве за учешће у непосредној погодби, с назнаком целине на коју
се пријава односи;
– потписану понуду уз навођење јасно одређеног износа с јасно назначеном целином на
коју се понуда односи;
– извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац
пријављује правно лице;
– овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје
(за пуномоћнике).
Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку другу понуду, као и понуде дате под условом.
Позивају се понуђачи, као и чланови Одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови Одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.
Стечајни управник спроводи непосредну погодбу уз прикупљање понуда тако што:
1. чита правила у поступку,
2. отвара достављене понуде,
3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,
4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,
5. проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50
одсто од процењене вредности предмета продаје,
6. понуду најбољег понуђача доставља Одбору поверилаца на изјашњење, ако је нижа од
50 одсто од процењене вредности предмета продаје,
7. потписује записник.
Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је она
изнад 50 одсто од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50 одсто од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник
је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност Одбора поверилаца.
Купопродајни уговор се потписује у року од три радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде.
Проглашени купац је дужан да уплати износ купопродајне цене у року од осам радних
дана од дана потписивања купопродајног уговора. У случају да проглашени купац не уплати купопродајну цену у назначеном року, купопродајни уговор ће се сматрати неважећим.
Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости
сноси купац.
Oвлашћено лице: стечајни управник Милана Којић; контакт телефони: 013/317-860;
064/315-49-65.
(Ф-1654)
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ОГЛАСИ

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, на
основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС” бр. 135/04), објављује

marketing@pancevac-online.rs

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, на основу члана 25. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу Решења о давању сагласности на
Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 10. септембра 2015. године донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Зграда вакуум јединице и резервоар – PVC у фабрици PVC у комплексу
„ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, носиоца пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, у реструктурирању, Спољностарчевачка улица бр. 82.
Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије, као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну средину уколико се испоштују прописане мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине носилац пројекта је дужан да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја на животну средину, као и да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9. Студије о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је
коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути управни спор
пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
(Ф-1647)

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу Решења о давању сагласности на
Студију о процени утицаја затеченог стања на
животну средину

Последњи поздрав

Радно време
благајне:
понедељком и
уторком
од 8 до 20,

БЛАГОЈУ

а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати

Породице АРСОВ
и ЗДРАВКОВСКИ
(111/205461)

Надлежни орган обавештава јавност да је 10. септембра 2015. године донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на жи-

Последњи поздрав нашем драгом декици

Последњи поздрав пријатељу

вотну средину пројекта Складиште етилена, Т-59А –
етилен, Линија за кокрекинг у складишту Етилена у
комплексу „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, на катастарским парцелама број 15980, 15981, 15982, 15983,
15984, 15985, 15986, 15987, 15988, 15989, 15990, 15991,
15992, 15993, 15994 и 15947 КО Панчево, носиоца пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево у реструктурирању, Спољностарчевачка улица бр. 82.
Решење о давању сагласности је донето на основу

БЛАГОЈУ

БЛАГОЈА
БОЈКОВИЋ

предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије, као и увидом у достављену документацију,
којом је констатовано да предметни пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну
средину уколико се испоштују прописане мере заштите.

Његови унуци

Прија МИЛАНКА

(67/205224)

(57/205188)

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја на
животну средину, као и да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног
поглављем 9. Студије о процени утицаја на животну среУ складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО – ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

дину.
Решење о давању сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути управ-

БЛАГОЈА БОЈКОВИЋ

ни спор пред Управним судом у Београду у року од 30

22. III 1947 – 11. IX 2015.

дана од дана објављивања овог обавештења.

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

(Ф-1648)

да је носилац пројекта, „Фокус бел” д. о. о., Београд, Стевана Бракуса бр. 6, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за
објекте подно складиште, силос и сушара на локацији Јабука, Маршала Тита бб, на катастарској парцели бр. 1868/1 к. о. Јабука.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити од
17. до 27. септембра 2015. године, радним данима, од 10 до 14 сати, у просторијама
Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Трг краља
Петра I бр. 2–4, соба 614.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези с поднетим захтевом.
(Ф1658)

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Филијала у Панчеву
расписује

КОНКУРС
3А РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА КОРИСНИКА
ПЕН3ИЈА
ДАВАЊЕМ СТАНА У 3АКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Текст Конкурса објављен је на огласним таблама Општинског удружења пензионера
и свих месних удружења у насељеним местима општине Панчево, као и на огласној табли Филијале у Панчеву, Трг мученика бр. 6-а.
Рок за пријаву на Конкурс износи 30 дана од дана објављивања у листу „Панчевац”.
Непотпуни и неблаговремени захтеви се неће разматрати.
3а сва обавештења заинтересовани се могу обратити на тел. 325-341.
(Ф-1650)

ДОО „ПАВЛЕ” ПАНЧЕВО
Стевана Шупљикца бр. 16
013/310-934; 313-111
И-мejл: office@pavle.rs
m.jovicevic@pavle.rs

У недељу, 13. септембра,
преминуо је наш вољени

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

Заинтересовани кандидати могу доћи лично да поднесу пријаву на Оглас, да доставе свој CV-и на e-mail
или поштом на адресу ДОО „Павле” Панчево, Стевана
Шупљикца бр. 16.
(Ф-1657)

(58/205186)

два извршиоца
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
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)

БЛАГОЈА БОЈКОВИЋ
22. III 1947 – 11. IX 2015.

Нека те анђели чувају на небу, а ми ћемо те у нашим срцима чувати од заборава.
Твој брат ЦАНЕ и снаја ЗОРКА
(59/205286)

11. септембра 2015. године преминуо је
наш драги

Последњи поздрав драгој

БЛАГОЈА БОЈКОВИЋ БАГИ
1947–2015.

ОГЛАС
1. КУВАРИЦА
с радним искуством у струци

Твоја сестра ЖИВКА с породицом

–КУВАР
–ПОМОЋНИК КУВАРА

објављује

за пријем у радни однос:

Тугу и бол коју осећамо за тобом време не може
ублажити. Почивај у миру!

СТЕВАН
МЕНЕНЋАНИН
5. XII 1933 – 13. IX 2015.
Сахрана је обављена 15.
септембра, на Католичком гробљу.
Ожалошћена супруга
ЗЛАТИЈА с породицом
(27/205070)

СМИЉКИ МИЛИЋЕВ
Нека те анђели чувају на небу, а ми ћемо те у нашим срцима чувати од заборава!
Твоји: ћерка МИРОСЛАВА, син ЖИКА,
зет ЗОРАН, снаја МАРИЈА и унуци УРОШ,
ВУК и ЛУКА
(91/205370)

Сахрана је обављена 12. септембра, на
Старом православном гробљу.
Заувек ћеш живети у нашим срцима. Нека
те анђели чувају!
Твоји најмилији
(66/205224)

Четвртак, 17. септембар 2015.
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Последњи поздрав вољеној мајци

ЕВИЦИ ВЛАДУШИЋ

ВЕРИЦА ОСТОЈИЋ

Мајчице моја, била си мој понос, моје највеће богатство, мој идол, хвала ти за све
што си ми пружила и што си ме научила
да будем ово што данас јесам.

1950–2015.

Преминула је наша кума, пријатељ и другарица

Последњи поздрав вољеној супрузи и мајци. Заувек живиш у нашим срцима.

Живећемо од твојих благослова, а ти почивај у миру! И даље ћемо те волети
истом мером, јер вољени никад не умиру.

Твоји најмилији: супруг ВЛАДИМИР и синови ИВАН
и СРЂАН с породицом

Твоја ћерка МАРИЈА и зет ГРАДИМИР

(74/205261)

ВЕРИЦА ОСТОЈИЋ

(32/205082)

Последњи поздрав свекрви и баки

Последњи поздрав колегиници

Постојиш у сваком тренутку кад ти име изговоримо. Ниси нестала,
само си заспала. Ипак, нема те тамо где нам највише недостајеш – у животу.
Твоји кумови АНЂА и ЖИКА ЈЕЛАЧА

Последњи поздрав драгој пријатељици

(64/205215)

За незаборав

ЕВИ

МИЛИЦА
МАРЕНДИЋ
МИЦА

Управа Дома здравља Панчево

од ДУШИЦЕ, ВЕРИЦЕ,
ЗОРАНА, АЊЕ
и МАРИЈЕ.

(73/Ф-1655)

(48/205157)

Твој изненадни одлазак
не значи крај, јер вољени живе колико и сећање на њих и док живе
они који их воле.
Породица ТОТ

МИЛИЦИ МАРЕНДИЋ

15. септембра 2015. напустила нас је

МИЛИЦИ
МАРЕНДИЋ
Тугујемо за тобом.
МИРЈАНА
и ЖИВОСЛАВ
(95/205394)

(86/205315)

Последњи поздрав тета

Последњи поздрав нашој драгој

Последњи поздрав тетка

Последњи поздрав

ВЕЦИ
... а ко ће сад да нас засмеје онако како си то
умела само ти ...

ВЕРИ

од породице
МОРАВЕЦ, тетка
ВЕСНЕ и РЕЉЕ.
(83/205309)

Твој „Тргопродукт”:
ЈЕЛА, ДРАГАНА, ЈЕЦА,
АНЂА, БУЦА,
ДРАГИЦА, ГОЦА,
НЕНА, ЛЕТИЦА и ВЕЦА

МИЛИЦА МАРЕНДИЋ
Сахрана ће бити обављена 18. септембра 2015, у 14 сати, на Католичком гробљу.
Твоја ћера ПАВЛИНКА

МИЦИ

(75/205266)

МИЛИЦИ

Последњи поздрав поштованој

(89/205356)

МИЛИЦИ
МАРЕНДИЋ

Последњи поздрав

Нашој драгој

од ЈЕЛЕНЕ, ИВАНЕ,
БОКИЈА, СРКИЈА
и САЛЕТА.

ДАЦА, ЈЕЛЕНА,
СТЕФАН и МИЛЕНА
ТЕПИЋ

од комшија
у Дунавској 5.

(103/205425)

(107/205439)

(82/205306)

ВЕРИ
ОСТОЈИЋ

Последњи поздрав драгој куми

МИЛИЦИ МАРЕНДИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица ЈОВАНА
ОСТОЈИЋА

Последњи поздрав драгој куми

од породица СТАНЧЕВИЋ и ЋОСО.
(76/205266)

Последњи поздрав великом човеку и пријатељу

ВЕРИ

Последњи поздрав

МИЛИЦИ МАРЕНДИЋ
последњи поздрав од
ЂОЛЕТА с породицом.

Породица БРАВО
(92/205378)

(114/205484)

ЉИЉАНИ

Драга моја, недостајеш ми...

МИЛИЦИ МАРЕНДИЋ

(110/205457)

,ПАНЧЕВАЦ

Породица ПЕРГЕ

од кума СЛАВКА
с породицом.

(102/205413)

(44/205139)

телефон:

ВЕРИЦИ
ОСТОЈИЋ

013/301-150

од станара у Кикиндској 6.
(109/205355)

Нашој драгој

15. септембра 2015, у 73. години, преминула је наша
тетка

МИЛИЦА МАРЕНДИЋ

Последњи поздрав

Твоја ЈЕЛИЋКА
(93/205379)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

МИЛИЦИ МАРЕНДИЋ
медицинској сестри
са изузетним поштовањем поздрав пун суза.
Тетка НЕНА и ЈАДРАНКА
(104/205430)

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

ЉИЉИ СИМИЋ

ЈОВАНКА БИЋА
Последњи поздрав од БИЉЕ, САЛЕТА
и САЊЕ с породицама.

од колегиница „ХИП–Петрохемије” „Аdecсo”

(105/205432)

(78/204175)
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Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав вољеној супрузи и мајци

20. септембра 2015, у 10.30, на војловачком гробљу, одржаћемо
шестомесечни помен нашој трагично настрадалој јединој ћерки

ЉИЉАНИ

РУЖИЦА
РАКИЏИЋ

ЉИЉАНИ

Утехе нема, заборав не постоји. Хвала ти за доброту, пажњу, бригу и бескрајну љубав којом си
нас обасипала.
Заувек ћеш живети у нашим срцима...

ТЕОДОРИ ТЕИ БАЧАЊИ
(42/205137)

(38/205133)

Прошле су две године откако није с нама мој
отац

С поносом те помињемо
и од заборава чувамо.
Твоје ћерке ТАТЈАНА
и СНЕЖАНА

1994–2015.

од МАРКА, ЗОРЕ,
ДАНКЕ и ДИЈАНЕ.

Твоји најмилији: МЕДА, МАРИНА и КАЋА

Последњи поздрав драгој сестри

Две године туге

(87/205334)

Опет нас исти снови муче, опет сањамо те. Ма исто данас, исто јуче. Знамо и стура ће. Ми после тебе немамо живот и немамо где да
тражимо спас. Ми дишемо, а наша срца не куцају. Све је умрло после тебе.
Твоји неутешни родитељи: мајка СЛАЂАНА и отац МИШКО
(106/205434)

Прошло је тужних четрдесет дана. 19. септембра 2015. године, у 11
сати, на Старом православном гробљу, даваћемо помен нашој драгој мајци

ЂУРИЦА
МОДОШАНОВ

Твоја ћерка АНА

2007–2015.
С љубављу и поштовањем чуваћемо лепе
успомене на тебе. Заувек ћеш бити у нашим
срцима.
Супруга ЈОЛКА и ћерка
ИВАНА с породицом

(40/205135)

(50/205159)

(63/205213)

Последњи поздрав драгој

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 19. септембра 2015, с почетком у 11 сати,
на католичком гробљу, у Старчеву, давати годишњи помен нашем драгом

ЉИЉАНИ
од сестре
СЛОБОДАНКЕ
с породицом.

МИЛАНКО ЈОВАНОВИЋ
С поносом и поштовањем причам о теби.

Прошло је четрдесет
дана од смрти наше

МИРИ ТУЧЕН
Бол, тугу и празнину време не лечи.
Ћерке ЈЕЛЕНА и АЛЕКСАНДРА, зет ДРАГОЉУБ
и унуци БРАНИСЛАВ и ВЛАДИМИР
(51/205162)

МИРЕ

ЉИЉАНИ

ТУЧЕН

ДРАГОМИРУ ЈОВАНОВИЋУ
од ЖИВАНЕ
с породицом.
(43/205138)

1937–2014.
Време пролази, али туга не. Много је разлога да те
вечно памтимо и с поносом од заборава чувамо.
Његова супруга ДОБРИЦА и ћерке ВЕСНА
и СНЕЖАНА с породицама

16. септембра навршавају се две године од смрти

Ми још увек не верујемо.
Твоји КРСТИЋИ
и САВОВИЋИ
(15/205007)

(97/ф-1656)

Последњи поздрав драгој ћерки

ЉИЉАНИ

19. септембра 2015, у 11.30, на Новом гробљу, у
Панчеву, одржаћемо четрдесетодневни помен
нашем вољеном

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР МАЛИЋ

ВЛАДИМИР

1959–2015.
Живјети је тешко рањене душе, видјети те свуда,
чути глас у свакој пјесми, тражити те, а не наћи!!!
Недостајеш нам.
Супруга НАТАЛИЈА и кћерка
ДАНИЈЕЛА с породицом

МАЛИЋ
16. IX 2013 – 16. IX 2015.
Деко, волимо те!
Унуке МИЈОНА
и МАША

(98/205406)

ДРАГАНУ ШАРЦУ

(99/205406)

1944–2015.
И после тридесет година нам недостајеш

од оца МИЛОРАДА
и мајке КОВИЉКЕ.

Неутешни: супруга РАДМИЛА, син МИЛОШ,
ћерка ИВАНА и унуке ЈАНА и АЊА

(39/205134)

(100/205404)

18. септембра 2015. навршавају се четири године од смрти наше драге

(72/205258)

ПОПОВ

ДРАГАН

ЛАЗАР
седам година

(41/205136)

САВА
три године
Њихови најмилији

1953–1985.
Супруга МИРЈАНА,
ћерка ДРАГАНА и син
ДАЛИБОР

БЛАЖЕ

ВЕСНЕ ЈЕРЕМИЋ

ПЕЈЧИЋ

од брата СТЕВАНА
с породицом.

Време пролази, али не и
туга за тобом, сине мој
једини.
Твоја мајка МИЦА,
ћерка АНА, син ИВАН
и супруга ДАЛИБОРКА

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав драгој сестри

ЉИЉАНИ

ВЛАДИЦА
ВИДОЈЕВИЋ

1958–2011.

ИЛИЋ

Сваке године нам све више недостајеш.
Воле те највише СЛАВКО, СЛАЂА и БИЉА.

(112/205468)

(37/205122)

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

(88/205346)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоје сестре ДАРА
и МАРА
(80/205291)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Четвртак, 17. септембар 2015.
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У четвртак, 24. августа 2015, у 11 сати, на
Старом православном гробљу, у Панчеву,
биће обележен четрдесетодневни помен

У четвртак, 17. септембра 2015, у 11 сати, на гробљу Котеж, дајемо годишњи помен нашој драгој мајци

МИРОСЛАВА ХРИБ
ШАЈРИХ

СЛАВКУ БРУЈИЋУ

21. IX 1989 – 2015.

ДАРИНКИ СТАНИШИЋ

1939–2015.
Његов одлазак је оставио празнину у душама оних које је неизмерно волео.

Мајко наша, успомена на тебе остаће заувек у нашим срцима и сећањима. Сваки дан си ти с нама и ми с тобом.
Породица је била твој свет и светлост. Дугујемо ти вечну
захвалност и незаборав.

Твоји: НАДА, МАРКО, БРАНКА и ДУЊА

Супруга БРАНИСЛАВА, синови МИЛАН
и ДАРКО, унучад БОЈАН, ЈОВАНА,
НЕВЕНА и МАРКО и снаја МИЛА

(69/205236)

(46/205150)

Твоја деца: ЉУБО, СЛАВКО и ЦИЦА с породицама

Прошло је тужних шест месеци откако је
преминула наша вољена мајчица

(31/ф-1651)

Овим путем изјављујемо захвалност рођацима,
кумовима, пријатељима и комшијама који су у
великом броју присуствовали и с нама делили
тугу и бол 17. августа 2015, када смо испратили
нашег вољеног Славка Брујића, у вечну кућу да
почива у вечном миру.

СЕЋАЊЕ

19. септембра, на Старом гробљу, даваћемо шест
месеци

рођ. Башић

НИКОЛИЋ

1952–2015.

С поштовањем његова супруга Бранислава са
синовима Миланом и Дарком, унуцима Бојаном
и Марком, унукама Јованом и Невеном
и снајом Милом

ДУШАНКА КАРАН

НЕНАД

МАРИЦИ ЖИВКОВ

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

(47/205150)

1932–2015.

1933–2012.

Прерано си отишла, а нама су остали вечни бол
и туга.
Ожалошћени: супруг СЛАВОМИР
и синови СРЂАН и РАЈКО с породицама

КЕВА СПАСИЋ
ДЕШИЋ
1944–2015.
Почивај у миру, нека те
анђели чувају!
Сестра ДИНА
с породицом
(52/205163)

1. октобра 2015. навршава се тужних годину
дана откако нас је напустио

Твоји најмилији: деца с породицама
(54/205167)

(34/203093)

(33/205087)

После тешке болести
напустила нас је

Шест тужних месеци без наше вољене супруге,
мајке и баке

Нисмо те заборавили.
Супруга МАРИЈА и син
ЗОРАН

21. августа и 24. септембра 2015. прошло је девет
година откако наши драги нису с нама

У суботу, у 11 сати, даваћемо помен

ШОЛЕВИЋ

КОВЕ МАРЈАНОВИЋ

ДРАГАНИ

ВУКОСАВ

РАДЕ СПАСИЋ

1945–2006.

1956–2015.
Ожалошћена: сестра
ДИНА с породицом

и

ГОРАН
1970–2006.

Бол и туга за вама не престају, још увек трају.
Супруга и мајка МИЛЕНА и син и брат ЗОРАН

(84/205311)

АБРАМОВИЋ
2010–2015.
Време не може да избрише сећање на тебе.
Ожалошћена породица

(79/205275)

(53/205163)

Тим поводом, 19. септембра 2015, у 11.30, изаћи
ћемо на гробље и дати помен.
Заувек у срцу и мислима њених ЈОЦЕ, ДАДЕ,
БОЋЕ, МАРЕТА, САНДРЕ, ЈАНЕ,
ДУЊЕ и ДАВИДА

Прошло је пола године
без наше драге

(70/205246)

ЈОВАН

КОВЕ
МАРЈАНОВИЋ
Прим. др ЖАРКО МИЛОШЕВИЋ

РАДИВОЈЕ
СПАСИЋ

РАДИВОЈЕ
СПАСИЋ

САНДРА
БИРОВ

1956–2014.
Пуно суза је пало кад је
твоје срце стало. У срцу
је туга, на гробу тишина, а у твојој кући велика празнина.
Супруга ЉИЉАНА
с породицом

1956–2014.
Успомену на тебе, тиху
бол и тугу дубоко смо
упаковали у наша срца,
где ћеш заувек и остати.
Брат ДОБРИВОЈЕ, снаја
ЈОВАНКА и братанац
СИНИША

1968–2015.
Четрдесет дана ниси с
нама.
Твоји најмилији: супруг
ЈОВАН, синови БОЈАН
и МАРКО
и снаја МАРТА

(30/205072)

(29/205072)

(101/205408)

1931–2005.
Заувек си остао с нама!

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

ЋИРОВИЋ
Вољени никад не умиру.

Твоји најмилији

Тугује за тобом сестра
МИЛЕВА с породицом.

ВАСА и ЖАРКО

(94/205319)

(85/205312)

(60/205187)

21. септембра ће бити две године откако више није с
нама наш

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 20,

Четрдесет дана

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЂЕРЂ ШАЛАК

ВАСА ЈЕФТИЋ
Много нам недостајеш...
Твоји, које си волео.
(90/205363)

2013–2015.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији
(81/205302)

30

Четвртак, 17. септембар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Прошло је тринаест година, али си и даље у нашим срцима... Сећање

24. септембра навршава се тужна година
откад није с нама наш драги

на тебе не бледи.

У среду, 23. септембра
2015, навршавају се две
године од смрти наше
драге супруге, мајке, таште и баке

СЛОБОДАНКЕ

ПЕТАР ХАКЕР

ХУЂЕЦ

С поносом и поштовањем чувамо успомену на тебе.

Твоји најмилији

ДЕСИМИР ПОПОВИЋ

(22/205028)

С љубављу и великом
тугом успомену на тебе
чувају твоји најмилији.
(49/С. Д.)

19. септембра 2015. обележавамо годишњицу од
преране смрти нашег драгог сина и унука

ВЛАДИМИР

ВЛАДИМИРА КОВАЧЕВИЋА
ПИЖОНА
Заувек твоји: АНДРЕЈА, МАТЕЈА, ИРЕНА, ВИНКА и ДРАГАН
(4/ф-1649)

Време није лек, већ тиха патња и вечита туга.
Мајка СЛАВИЦА, отац ЖИВА и баба ЖИВАНА
(7/204998)

У понедељак, 21. септембра, у 11 сати, на
Новом православном гробљу, даваћемо
четрдесетодневни помен нашој драгој
мајци, свекрви и баки

17. септембра навршава се четрдесет тужних дана
откад није с нама наш вољени супруг, отац, свекар
и деда

У суботу, 19. септембра, навршава се година од
преране смрти вољеног Владимира. Тог дана, у
11 сати, биће одржан годишњи помен.

СВЕТИСЛАВ КАРАНФИЛОВСКИ

ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ
ПИЖОН

1955–2015.

ВЕСЕЛКА ТЕГЕЛТИЈА
1935–2015.

Заувек ћеш остати вољен и непрежаљен. Твој
драги лик ће нас увек пратити у мислима.
Твоји: супруга ДОБРИЦА, синови ИГОР
и ИВАН, снаје ЈАСМИНА и АЛЕКСАНДРА
и унуци УРОШ, МАРКО и МИЛОШ

1971–2014.
Остају ране које време не лечи, сузе које ветар
не брише, погледи који те свуда траже и срца у
којима ћеш вечно живети.
Твој син ФИЛИП и супруга ЈЕЛЕНА

(71/205253)

(9/204998)

С љубављу и поштовањем синови СТОЈАН
и ДУШАН, снаја СЛОБОДАНКА, унук
МИЋО и унука МИРОСЛАВА

СЕЋАЊЕ

КОВАЧЕВИЋ
С љубављу и тугом чувам успомену на тебе.
Много ми недостајеш.
Твоја баба МИЛИЦА
(11/204998)

СЕЋАЊЕ
20. септембар 2015.

МИЛОВАН
ПРВУЉ
1950–1995.
У нашим мислима и срцима.
Син МИРКО, ћерка
ДРАГАНА и супруга
ЈЕЛЕНА
(23/205043)

Двогодишњи помен сину и брату

(68/205233)

ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ ПИЖОН

СЕЋАЊЕ

ВЛАДА КОВАЧЕВИЋ

1971–2014.
Много је разлога да те вечно памтимо, с поносом и захвалношћу помињемо, с поштовањем од заборава чувамо.
Породица МИЛОВАНОВИЋ

1971–2014.
Много нам недостајеш.
Сестра ИРЕНА и сестрић УГЉЕША

(10/204998)

(8/204998

ДРАГАН
БОЖИЋ
2013–2015.

Заувек у нашим срцима

ВЕРА КОСТИЋ
1989–2015.
Носимо те у срцима и
чувамо од заборава.
Ћерке СЛАЂАНА
и ДУШИЦА, унучад
МИЛАН и АНА
и зет НЕБОЈША
(96/205401)

телефон:
013/301-150

17. септембра 2015. навршавају се две године откад није с нама наш супруг и отац

МАРИЈА
ЈОВАНОВИЋ

Три године су прошле
откад ниси с нама. Ране
су предубоке да би зарасле.

МАРИЈА
ЈОВАНОВИЋ

МИЛОРАДА
КОВАЧЕВИЋА

ДРАГАН БОЖИЋ

Живиш у свакој мисли,
сузи, причи, у свему
што се зове успомена на
тебе. Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоја мајка
АПОЛОНИЈА, брат
НЕНАД и сестра
ДУШАНКА
с породицама
(62/205197)

За тобом тугује сестра
ШТЕФА и сестра
АНКИЦА с породицом

Супруг ДРАГО, син
ЖЕЉКО и ћерка
АНИЦА с породицама

Године пролазе, а бол и
туга остају. Вечно ћеш
живети у нашим срцима.
Твоји најмилији

2013–2015.
Знао си колико смо те волели, али никада нећеш
сазнати колико нам недостајеш... Хвала ти за сву
љубав и доброту коју си нам несебично пружио.
Твоја супруга АНКИЦА
и синови ГОЈКО и БОЈАН

(35/205119)

(36/205120)

(45/205146)

(61/205197)

2012–2015.

,ПАНЧЕВАЦ

15. септембра навршавају се четири године
од смрти

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

Четвртак, 17. септембар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 19. септембра 2015, у 11.30, на Старом православном гробљу, давати годишњи помен нашим вољеним
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СЕЋАЊЕ

МАРКОВСКИ

БРАНКА ГОЛУБОВИЋ

БИСЕРКИ

Десет година је прошло, али сећање и туга вечно
трају.
Увек си у нашим мислима.

ЈОВАНУ

Стално сте нам у мислима, чувамо успомену на вашу љубав, доброту, посвећеност и све што нас је чинило срећним.
Ваши: ћерка ЉИЉА, зет ДРАГАН и унуци МИЛОШ и АЛЕКСА

Твоја Здравствена служба
Геронтолошког центра
(20/205021)

(25/205054)

15. септембра 2015. навршава се десет година
од смрти наше ћерке

Тужно сећање

МАРКОВСКИ

БИСА

17. септембра 2015. навршавају се три године
откако нас је изненада
напустила наша највољенија, наш борац и сва
наша подршка

БРАНКЕ

ЈОЦА

Годину дана покушавамо да навикнемо да живимо без вас, али то
је јако тешко. Чувамо успомену на дане које смо провели заједно.
Сестра ЉИЉА са САШОМ и ЗОРАНОМ

ГОЛУБОВИЋ
МИРА

ДИМИЋ

БОЈКОВИЋ

1968–2005.

(26/205052)

Никада те нећемо прежалити.
Ћерка МАЈА, син БАНЕ,
мајка СТОЈНА, отац
ЈЕФТА и сестре

Како време пролази,
све нам више недостајеш...
Твоји супруг
СЛОБОДАН и ћерка
ЉИЉАНА с породицом

(3/204641)

(77/205267)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
на драгог оца и супруга

ДОМИНИК

ДОМИНИК

БОЉАНАЦ

БОЉАНАЦ

21. IX 1986 – 5. VI 2015.
Банатско Ново Село

21. IX 1986 – 5. VI 2015.
Банатско Ново Село

21. септембра наш вољени
би напунио 29 година.
Уместо да се с њим
радујемо, са сузама ћемо
посетити његов гроб.
Ожалошћени: тетка
ВИОЛЕТА, брат
ДАВИД, баба
МАРИНКА и деда
АРУН из Париза

Уместо радости за његов 29. рођендан, с тугом и сузама посетићемо његову вечну кућу.

(12/205001)

(13/205001)

19. септембра 2015, у 11
сати, на Новом гробљу,
даваћемо годишњи помен нашој вољеној

16. септембра 2015. навршава се десет година
откако није с нама наша

Ожалошћени: тетка
ДОРИНА, теча БОРА,
браћа ДАНИЈЕЛ
и НЕНАД и снаја
МАРИНА из Париза

Сећање на моје драге родитеље

ЈОСИФА ЈАНКОВИЋА
17. IX1997 – 2015.

Чувају најлепше успомене за незаборав
до краја живота његова ЈЕЛЕНА и деца НАДА
и НЕНАД с породицама.

1923–1995–2015.
Време пролази, али не
брише успомене и сећање на тебе. Увек те се
радо сећамо.
Син НИКОЛА и снаја
ЉИЉАНА с породицом

(1/204929)

(28/205071)

17. септембра навршавају се четири године
откако нас је напустио
наш

НАГОДЕ

НОНЧЕ
ВЕЛИЧКОВИЋ

17. септембра навршавају се четири године
откако нас је напустио
наш

ЈЕЛЕНА

СЛАЂАНИ
ЛУПУЛОВ СЕКИ

ЈОСИП

ОЛГА

12 година

9 година

Успомене на њих чува ћерка ДРАГИЦА
с породицом
(16/205008)

ЛЕНКА
МИЈИЋ

Заувек у нашим срцима...
Ћерка ЈАСМИНА, зет
ЗОРАН, унук ДАМЈАН,
отац РАТКО, мајка
ДИНКА, сестре БЕБА
и ГОЦА, зетови ИВАН
и ДАМИР, сестричина
АДЕЛА и сестрићи
ЖИКА и ЖЕЉКО

Њени: снаја ЈЕЛА,
унуци ЗОРАН
и ТОМИСЛАВ
с породицом, синовица
НАДА с породицом
и сестричина РУЖИЦА
с породицом

(17/205011)

(5/204993)

1921–2005–2015.

17. септембра 2015. навршава се девет тужних година
откад с нама није наш

САЊА
РАДИЧ
ЦВЕТКОВИЋ

ШАЈИН

РАДИЧ
ЦВЕТКОВИЋ

19. IV 2000 – 19. IX 2004.

Увек си у нашим мислима.
Ћерка МАРИЈА
с породицом

Увек ћеш нам недостајати.
Твоји најмилији

Анђеле, никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији

2006–2015.
Сине и брате, нека те анђели чувају!
Твоја мама и твој бата

(19/205020)

(18/205020)

(2/204986)

(6/204994)

Једанаест година откако није с нама

Једанаестогодишњи помен

СЕЋАЊЕ

ФИДАНКА
ИЛИЋ

НАДА ДУКИЋ

ДЕЈАН ЂАКОВИЋ

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

НАДА ДУКИЋ

ДАМЈАН
РАМЈАНАЦ

ДЕЈО

1998–2015.
С љубављу чувамо заједничке успомене.
Супруга МАРИЈА
и ћерка ЕМИЛИЈА
с породицом
(55/205177)

15. IX 2010 – 15. IX 2015.
Године пролазе, али ти
си заувек део наше љубави.
Твоји најмилији

Супруг ЈОВО
и син МИОДРАГ

2004–2015.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син МИЛОМИР, снаја
РУЖИЦА и унуци
ЂОРЂЕ и ЛУКА

(65/205218)

(56/205178)

(113/205482)

17. IX 1996 – 17. IX 2015.

ДЕЈА
Заувек у нашим срцима.
Твоји ЦАКА и СМОЛЧА
(108/205453)

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН
нашој драгој бабатети

ЈОЦА
КРЧАДИНАЦ

ГОРДАНА
СЕДЛАН

ТЕТИЈА и РАДИША
с децом

1932–2014.
Година прође, али сећање и туга вечно остају.
Ћерка ЈЕЛЕНА
с породицом

14. септембар 1996. године, САД
Њени СЛОБОДАН
и НЕНА МИЛАНОВИЋ

(21/205023)

(14/205005)

(24/205049

Туго моја вечна.
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Четвртак, 17. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили близанце - ћерке
19. августа: Лену и Лану – Радмила Остојић и Горан Стојановић.

Добили ћерку
11. августа: Милену – Тијана и Златко Стојић; 17. августа: Слађану – Данијела Чолак; 18. августа: Рахелу – Анка и Јан Пап; 20. августа: Јулију – Јована и Марко Чилерџић; 23. августа: Софију – Рената и Бојан Бојовић, Марију – Весна и Ђурица
Пуја; 25. августа: Бјанку – Снежана и Јован Јеремић, Лену – Љиљана Милијановић и Бојан Њемец; 30. августа: Наташу – Зорица и Душан Јовановић, Драгану –
Ивана Крачун и Лаза Бањаш, Нину – Миљана и Милан Петровић; 2. септембра:
Тијану – Маја Крстин и Данијел Станчуљ, Едина и Драган Вишњички; 4. септембра: Хелену – Златија и Мирослав Тодоровић.

Већ дуго вам се неко удвара,
али никако да добије ваше симпатије. Позив до краја недеље
или за викенд вероватно ће вам
из корена променити живот и помоћи да донесете крупне одлуке.

1
2
3
4
5
6

(23. 10 – 21. 11)
Када помислите да сте све завршили, искрсне нови посао, али и
нови проблем. Не одлажите ништа. Седите, размислите шта је у
овом тренутку најбоље за вас.
Не пружајте руку ако је нико не
тражи.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пробајте да се опустите, идите
на трчање, у шетњу, смањите
унос протеина и алкохола. Посао
је стабилан, а ако радите у војсци
или полицији, стижу вам вести о
прекоманди. Спавајте више.

У љубави вам предстоји једна
динамична седмица, било да сте
сами, било да имате партнера.
Послови иду својим током, не
пожурујте ништа. Степеник по
степеник и сигурно стижете на
циљ.

УМРЛИ
2. септембра: Јонел Цинцар – 1941; 3. септембра: Александар Малушевић –
1929, Катица Броскић – 1931, Јонел Крецу – 1945; 4. септембра: Симо Остојић –
1936, Светолик Јовановић – 1938, Драгана Мијатовић – 1983, Љиљана Здравковић – 1940, Павел Галас – 1933, Милан Лазић – 1940; 5. септембра: Милорад Ристић – 1940, Станислав Кочић – 1951, Каталина Ардељан – 1938; 6. септембра:
Вера Голубов – 1934; 7. септембра: Мариа Бољанац – 1942, Драган Веселиновић
– 1947, Илија Милошев – 1938, Милица Јовановић – 1954; 8. септембра: Љубица
Бошковић – 1933; 9. септембра: Верка Величковски – 1949, Ђорђе Арсеновић –
1926, Крстина Радановић – 1931, Душанка Аћамовић – 1930, Наталија Николић –
1928; 10. септембра: Жива Андрејин – 1948, Анка Пауновић – 1932.

УКРШТЕНИЦА

Прво упишите шестословне речи почев од сивих поља до краја лика, а потом кроз цео лик осмословне речи (у којима су садржане шестословне речи).
ВОДОРАВНО: 1. летовалиште на Крку – нерадне женске особе, 2. посуда у којој се држи сo – народни депутат, парламентарац, 3. гусари – чешљањем подизати косу да изгледа бујније, 4. плен, улов – педесет одсто
нечега, 5. претерана склоност, лудовање за неком врстом предмета или
активности – планина у Босни и Херцеговини, 6. шипраг, грмље, жбуње
– врста ручне бомбе.

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)
стижу лепе вести и добитак на
који дуго чекате. Позабавите се
мало својим здрављем, јер вам
тело већ дуже време шаље сигнале да је преморено и исцрпљено.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пријатељ или партнер ће вас

Морали сте да одложите плани-

изненадити поклоном или новцем. Будити упорни ако се бавите приватним бизнисом јер ће
вам се улагања и труд финансијски исплатити, само не одустајте.

рани пут, али само накратко. Чека вас један одистински луд темпо ове недеље. Много састанака,
али и потписивање неког важног
пословног уговора, можда и са
странцима.

Припрема: Момир Пауновић

ИСПУЊАЉКА

Бик
Средином идуће недеље вам

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

ВОДОРАВНО: 1. ширина, величина – кретање узбуркане воде, 2.
великодушност, поштење, 3. пустиња у Индији – слепи миш, љиљак, 4. индустрија текстила (скр.) – изведена јединица за каталитичку активност – друга нота музичке скале, 5. име панчевачког
шаховског радника Митровића – град у Немачкој, 6. свођење на јединствену форму, уједначавање, 7. један од 12 апостола – жмарац.
УСПРАВНО: 1. највише што се може постићи (стр.), 2. племенити
метал, 3. енглеска племићка титула – литерарни (скр.), 4. етнографски музеј (скр.) – гостионица, кафана (стр.), 5. име руског политичара Зјуганова, 6. једна украсна биљка, недирак, 7. врста експлозива, 8. корално острво – симбол хрома, 9. град у Немачкој, у
покрајини Шлезвиг-Холштајн – енглески шахиста (Рејмонд), 10.
некадашња држава у Азији, 11. такмичар у стрељаштву.

(23. 9 – 22. 10)

да се никада нисте тако добро
осећали. Избегавајте било какву
врсту лажи, јер често ситнице направе највеће проблеме. Будите
стрпљиви у вези.

ВЕНЧАНИ
5. септембра: Маја Ангеловски и Александар Миловановић; Јована Ракић и Мирко
Живковић, Јелена Петревски и Далибор Васиљевић, Бисерка Шерифовић и Александар Алексоски, Драгана Ђорђевић и Небојша Драгић, Сандра Темелковска и Горан
Николајев, Владислава Ђорђијевски и Милан Младенов, Маја Спасић и Милош Бурић; 6. септембра: Драгана Дешић и Дејан Јаковљевић, Тијана Путаи и Небојша Вукасовић, Сања Ћирић и Душан Дечермић; Јована Савков и Александар Нелки; 10.
септембра: Бранка Лазаревић и Денис Капетановић, Милијана Коцић и Синиша Срнић, Марина Главонић и Иван Шљивар, Милка Ивковић и Бранко Роксандић.

Вага

(21. 3 – 20. 4)
У одличној сте кондицији и као

Добили сина
8. августа: Шандора – Љиљана Живков и Шандор Каналаш; 10. августа: Вука – Ивана и Драгослав Костић; 13. августа: Михајла – Сабрина Јовановић и Бранислав Станојевић; 14. августа: Душана – Бојана и Александар Благојевић; 25. августа: Андреја – Сандра Павлов и Срђан Ћурчија, 26. августа: Душана – Наталија и Гордан Вујаклија, Лазара – Ивана и Милан Митић; 28. августа: Радована – Едина и Ненад Ристић, Вукашина – Невана Стошић и Милош Маринковић; 30. августа: Константина –
Тања Најдовски и Божидар Гајић; 2. септембра: Марка – Јелена и Огњен Лакић.

Ован

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Уморни сте од доказивања да

Напокон и вама да сване. Фи-

сте у праву и стално сте у грчу.
Заокупљени собом, не видите да
вам се породични живот пореметио. Ако не средите то у скорије
време, следе трајни прекиди.

нансије се поправљају, па је и
ваше расположење боље. У љубави још увек нисте ни тамо ни
овамо. Желите, хоћете, али се
бојите. Партнер ипак нема безгранично стрпљење.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

2
3
4
5
6

Много пута сте се уверили да је

Седмица као створена за ужи-

у љубави све могуће и све немогуће. Зрачите оптимизмом и требало би да се потрудите да део тога пренесете и на партнера и околину. Новац стиже, не брините.

вање. Пустите партнера да вам
организује време. Опустите се,
јер је то једино што ће вам ове
недеље ићи од руке. Пословни
планови се мало одлажу.

7

АНАГРАМИ
ВРСТА КОЛАЧИЋА

ОДАНА СУПРУГА

Једу ти се слаткиши,
реци то свом тати,
онда их наручи,
а ОН НЕКА ПЛАТИ.

Моја НЕЖНА ВЕРА,
животна ми друга,
бескрајно је мени
одана супруга.

ШПАНСКИ ТЕНИСЕР

АЛО,
ИГРАМ
КЛАСНО!

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну
народну пословицу о богатом и ситом човеку.

-ТИ.

ДА-

-ЖЕ

БО-

СИ-

ТЕ-

-ГА-

А

-ШКО

У-

-РО-

-СТИ-

ЈЕ

-ТОГ

-ТИ,

-ТОГ

ЈОШ

-ВА-

-ГО-

ТЕ-

СПУНЕРИЗАМ
СУКЊЕ ИЗНАД КОЛЕНА

У осенченим пољима добићете назив једног од најпознатијих филмова Живка Николића. То решење можете открити и
помоћу следећег анаграма:

ПРОТЕКАО ПОЛА

OН СЕНТИШ
„ЗАМЕШАО” OВO
МОДЕРНА ТВ ТЕХНИКА

TВ ЗА ГЛЕДАТИ ИЛИ НИЈЕ, A?

МИДИ „МОНА” не креира,
кратке сукње преферира.
РЕШЕЊЕ – Укрштеница: опсег, талас, племенитост, Тар, нетопир,
ит, катал, ре, Миладин, Кил, унификација, Матеј, трнац. Испуњаљка:
ле-њивице, по-сланик, та-пирати, по-ловина, Ро-манија, ка-шикара
(коначно решење: „Лепота порока”). Анаграми: наполитанке, верна
жена, Николас Алмагро, „Оно све што знаш о мени”, дигитална телевизија. Спунеризам: мини-мода. Коњићев скок: Богатог је тешко даровати, а ситог још теже угостити.

ХИТ АРСЕНА ДЕДИЋА (A = Н)
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ОДРЖАН ЧЕТВРТИ ФЕСТИВАЛ „GREEN DAYS”

„ЗЕЛЕНА ИДЕЈА” УЗИМА МАХА
Фестивал „Green Days” по четврти пут је успео да укаже
грађанима Панчева на значај
очувања животне средине.
Организатори ове манифестације осмислили су низ садржаја, који су као заједнички именитељ имали афирмацију здравог начина живота.
Било је рекреативних активности, креативни излагачи
нудили су органске производе
или предмете од рециклабилног материјала, а притом су
прикупљене и велике количине отпада.
Фестивал је, по традицији,
зачињен концертима атрактивних извођача.
Четврти музичко-еколошки
фестивала „Green Days” одржан је прошлог викенда на
неколико локација у граду.
Музички део, као незаобилазан чинилац ове манифестације, приређен је у петак,
11. септембра, а иако је било
планирано да се овај догађај
одржи на отвореном, организатори су га због бојазни од
кише изместили у дворану
Културног центра.
Први се на стејџ попео
атрактивни „Blues Company”,
чији је фронтмен наше горе
лист – Тодор Тодоровић. Свирка немачког састава, основаног пре 37 година, била је одлична увертира за наступ Боре Ђорђевића и чланова једног од најчувенијих бендова
са ових простора. „Рибља чорба” је од почетка до краја др-

жала фанове у одличном расположењу хитовима: „Кад сам
био млад”, „Амстердам”, „Једино моје”...
Наступ београдске групе
„Orthodox Celts” је одложен за
неко лепше време, термин ће
бити накнадно утврђен (и објављен у медијима и на сајту
организатора), а публика ће
најпопуларније „српске Ирце” моћи да види или уз карту
купљену за поменути концерт
или ће за то морати да издвоји двеста динара.

ОД АРОНИЈЕ ДО ПАПИРНИХ ЛАНЧИЋА
Понуда излагача на овогодишњем фестивалу била је веома
разнолика и интересантна.
Фирма младих „Горан” настала је уз помоћ конкурса
Градске управе. Та радња се бави уређењем и одржавањем околине и грађанима нуди „необичне” услуге, попут
кошења траве, орезивања биља, култивације, чишћења
олука, скупљања лишћа... На свом штанду су изложили
оригиналне икебане.
Невена Аврамов прави накит од папира, чија је израда
изузетно комплексна. На пример, потребно јој је по неколико дана за ланче од папирних елемената, који изгледају као
специфичан камен, а продавала га је за свега петсто динара. Славица Штимчевић већ девет година на сопственој
плантажи узгаја ароније. Овом приликом купцима је понудила матични сок, вино, бобице и чај од те све траженије
биљке, изузетно корисне за људско здравље. Драгана Јоксимовић се представила накитом од електронског отпада,
који је израдила од разних делова рачунара.

Наредног дана, у суботу, 12.
септембра, око поднева, у
„Авив парку” је отворен Сајам
екологије. На петнаестак тезги ЈКП-а „Зеленило” грађани
склони креативном изражавању изложили су разноврстан
асортиман рукотворина од рециклабилних материјала, посетиоцима су понуђени органски производи попут меда,
ароније или зимнице, а било
је и природних сапуна, старих
механизама и сатова, сувенира од глине... Своје радове су
изнела и удружења жена –
„Панонке”, „Доловке”, „Омољчанке”, „На пола пута”, као и
припаднице нежнијег пола из
Сигурне куће.
Студио за учење језика
„Академија” припремио је
пригодне радионице на тему
екологије, што је на свој на-

чин урадио и Црвени крст.
Свему томе присуствовало је
много ђака из више школа и
еко-секција.
Нешто касније почела је акција откупа електронског отпада, док је предвече на штанду
„Хигијене” сто Панчеваца,
углавном малишана, за донетих двадесет флаша и десет
лименки добило мајице с логом манифестације. Резултат
тога је неколико контејнера
препуних рециклажног отпада.
На истом месту су наступиле младе снаге из музичке
школе „Гитарта”, а потом је
Данијел Катона приредио веома интересантну ревију под
називом „Еко-фешн шоу”, када су манекени носили мајице
и сукњице начињене од папира, дугмића с тастатура, кеса,
фолија... Своје поклонике

имао је час оријенталног плеса у режији Плесног центра
„Аурена”. Упоредо с тим у Барутани су одржана два тренинга зумбе (први је био одлично посећен – скакутало је
преко педесет људи), као и
час јоге.
Према речима Весне Зубић,
организаторке тог дела програма, основни циљ је био да
се грађани на разне начине
подстакну на размишљање о
очувању животне средине, да
рециклирају отпад, као и да
науче како од таквих материјала настају занимљиви пред-

мети, па се, рецимо, од папира могу направити минђуше,
од картона кутијице...
– Жеља нам је да се прошири
„зелена” идеја, да се више рециклира, као и да Панчевци у што
већем броју присуствују догађајима у нашем граду, будући да
нам долазе људи из разних крајева, попут Ниша или Београда
– истакла је Весна Зубић.
„Green Days” су помогли
Нафтна индустрија Србије и
Град Панчево, а од ове године
пријатељ фестивала је и
„Авив парк”.
Ј. Филиповић

НАДМЕТАЊА ВРСНИХ КУЛИНАРА

Мириси чорбе и пасуља опијали град
Недеља, 13. септембар, у нашем граду је била резервисана
за надметања кулинара. Иако
помало необично, тог дана су
се на две различите локације у
Панчеву одржала два такмичења. На једном се кувала рибља чорба, а на другом се крчкао пасуљ...
Меморијал „Бора Урс” одржан је у дворишту МЗ Горњи
град. На иницијативу Стевана

Током манифестације је
прикупљено петнаест хиљада
динара, што ће бити довољно
за плаћање ужине за октобар
оним ђацима чији родитељи
нису у могућности да им је
приуште.
У исто време, на платоу
код Зелене пијаце, иза Дома омладине, у организацији кафеа „Опуштено код Боже” одржано је традицио-

Видановића Кмета бројни посетиоци су дошли да евоцирају успомене на Бору Урса, једног од покретача такмичења у
кувању рибље чорбе на Маргити. Жири у саставу. Сава и
Жељко Мирковић, Драган Ненадовић, Александар Рапајић
и Ђурица Јосимов није имао
лак задатак, али је изабрао
најбоље. Победио је Иван Бошко из Баваништа, друго ме-

сто је освојио Шоле Макин,
такође из овог места, док је
пехар намењен трећепласираном залужио наш суграђанин
Слободан Суботић Таса.
Такмичење је имало и хуманитарни карактер, јер су се
прикупљала новчана средства
за ужину ученика ОШ „Васа
Живковић” из социјално угрожених породица.

– Наш покојни другар Бора
Урс је био зачетник оваквих манифестација још пре 50 година
у „Белом јагњету”. Захвалио бих
свим учесницима, пријатељима
и донаторима, а посебно екипи
„Водени бисер”, која је напустила такмичење у кувању пасуља и
дошла код нас да учествује у хуманитарној акцији – рекао је
Стеван Видановић.

нално надметање у кувању
пасуља.
После тросатног крчкања у
лепом амбијенту проглашени су
победници. Титулу шампиона
успео је да одбрани Зоран Арсић, друго место је освојио Брана Јовановић и његова екипа
„Чоби”, а треће место је припало
тиму кафане „Ђерам” из Старчева, који је предводио Владан
Станојевић Келе.
Ј. Ф.
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У НАРОДНОЈ БАШТИ ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА

ДАНИ АВАНТУРЕ
Панчевачки „Дани авантуре”
одржани су прошлог викенда
на две локације у нашем граду, с циљем да у први план истакну авантуристички сегмент туризма, који је последњих деценија све популарнији, а Панчево има потенцијал
баш за такав развој. Имамо
реке, паркове, резервате природе, богат птичји свет и много тога другог. За разлику од
прошле године, лепо време је
овог пута било савезник организаторима, па није изостала
велика посета и може се рећи
да су „Дани авантуре” у потпуности успели.
Првог дана, у суботу, 12. септембра, манифестација је почела у Народној башти, где су
ученици ОШ „Ђура Јакшић”
(први и пети разред), са својим
наставницима, а у пратњи Зорана Манасијевића, нашег суграђанина и великог познаваоца птица на нашем подручју,
шетњом кроз парк са двогледима у рукама започели дружење и упознавање с птицама.
Подељена им је и брошура о
птицама (издавач ТОП). Иначе, на подручју Народне баште
живи око 70 врста птица. У
исто време су извиђачи из
Старчева, чланови одреда „Надел” и планинари клуба „Соко” организовали дечји полигон спретности, а од 18 сати па
све до 8 ујутру и први породични камп у Народној башти,
где су заједно спавали родитељи и деца. Чак 28 учесника је
прошло кроз овај занимљиви
програм. Током ноћи су пу-

Сада, Смедерева, Београда,
Инђије и других градова. Утисци су веома позитивни. У будућности ћемо припремити
још боље и атрактивније програме. Добро време је измамило много посетилаца, а захвалио бих свима који су на било
који начин помогли у органи-

штани филмови у вези с боравком у природи.
Другог дана, у недељу, 13.
септембра, ова манифестација је свечано отворена, а том
приликом су посетиоце поздравили Јелена Батинић,
чланица Градског већа задужена за привреду, и Бранислав Ровчанин, први човек
Туристичке
организације
Панчева. На овогодишњим
„Данима авантуре” било је више учесника него прошле године и они су показали своје

вештине на бројним полигонима. Поред разних удружења и клубова, наступили су и
припадници Специјалне бригаде Војске Србије, као гости,
а демонстрирали су борилачке вештине.
Полигоне за децу, гађање
савременим и традиционалним луком, спортско пењање,
спуштање низ котурачу, ерсофт, мачевање, стони фудбал
и планинарење употпунили су
„Бели орлови”, који су демонстрирали живот средњовеков-

зацији манифестације, посебно учесницима и излагачима –
истакао је Бранислав Ровчанин, директор ТОП Панчево.
Треба нагласити да су у организацији учествовали још
ЈКП „Зеленило” и Дом омладине из нашега града.
С. Дамјанов

них витезова. Посебна атракција била је изложба птица
коју су приредили чланови
Удружења соколара Србије,
као и такмичење у гађању традиционалним луком. Изложба стреличарске опреме, те
сајам здраве хране привукли
су велики број гостију. Манифестацију су затворили „Хаос
аниматори” изузетним ватреним приказом у амфитеатру.
– Манифестација је намењена целој породици, а присутни су били гости из Новог

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

АКТИВНОСТ ПД „ЈЕЛЕНАК”

Војвођанска трекинг лига
Представници ПД „Јеленак”
освојили су одличја у шестом
колу Војвођанске трекинг лиге, које је одржано 12. септембра на Фрушкој гори. На стази
дугој 34 километра Дане Јаћимовски је био други, а Милан
Векић трећи, док је Здравко
Марковић био први на 23 километра. На основној стази
(17 километара) Урош Остојин је стигао први, а Александар Шац други. Када је реч о
женској конкуренцији, наша
суграђанка Александра Марковић била је прва на основној
стази.
Преостала су још два кола,
а наредно ће бити одржано 3.
октобра на Чардаку. Реч је о
„Делиблатском маратону”,
који организује ПД „Јеленак”

у оквиру манифестације „У
бојама руја”. Војвођанска

трекинг лига је такмичење у
трчању или пешачењу на ста-

зама у природи, на брдским
или равничарским теренима
Војводине, углавном у заштићеним природним добрима. Током године се одржава укупно осам кола, а
учесници су представници
планинарских клубова и заинтересовани грађани љубитељи природе. На крају се сабирају бодови из свих кола и
проглашавају победници у
укупном пласману.
Поред тога, планинари ПД
„Јеленак” прошлог викенда
су освојили највиши врх
Старе планине – Миџор, висок 2.170 метара. Стаза је
била дугачка 16 километара,
а сам успон је био дуг 900
метара.
Ј. Ф.

ЕКОЛОШКО-АНТИГЛОБАЛИСТИЧКИ УЛТРАМАРАТОН

Борбa против похлепе и глобализације
У суботу, 26. септембра, биће
одржан 11. еколошко-антиглобалистички ултрамаратон,
од Рафинерије нафте Панчево
до Поповице, познатог излетишта на Фрушкој гори. Манифестација која је првобитно

била замишљена као протест
због нарушавања животне средине у Панчеву и у Националном парку Фрушка гора прерасла је у антиглобалистичку
активност. Пету годину заредом та акција је посвећена и

борби против похлепе, глобализације, монопола, модерног
робовласништва, експлоатације, сиромаштва и новог колонијализма.
Пред искреним еколозима,
антиглобалистима, спорти-

стима, бициклистима и рекреативцима је траса дуга 140 километара. Сви заинтересовани
могу се пријавити за учешће
на бројеве телефона 063/8035-518 и 063/657-765.
З. Ст.

Као шнауцер
Овај мужјак, који неодољиво подсећа на шнауцера, пронађен је у
Маргити пре три дана. Веома је
добар, миран и помало неухрањен.
Тренутно се налази у привременом смештају, али хитно тражи
власника или нови дом.
Након удомљавања обавезно је
обележавање микрочипом, како
не би опет нестао без трага.

Чупавко
У градском прихватилишту
своје дане броји занимљиви
чупавко, који је, можда, и припадник неке племенитије расе, али помало неуредна фризура скрива његово порекло.
Налази се у градском прихватилишту и уколико га неко препозна или жели да га
удоми, може позвати број
352-148.
Пас ће бити бесплатно чипован и стерилисан.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ПАНЧЕВАЧКЕ „ЛАВИЦЕ” РАДЕ ПУНОМ ПАРОМ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СТИГЛИ И ПРВИ ТРОФЕЈИ

ПИОНИРКЕ ОСВОЈИЛЕ ДВА ПЕХАРА

Први тренер Динама
Саша Владисављев
остварио велики
успех са селекцијом
Србије
Ово је било веома радно лето
за чланове ЖОК-а Динамо из
нашега града. „Регрутоване”
за разне репрезентативне селекције, талентоване играчице су с поносом представљале
свој клуб и град на великим
такмичењима, а убедљиво
највећи успех остварио је
женски сениорски тим наше
земље, који је освојио друго
место на Светском купу у Јапану и пласирао се на Олимпијске игре. Ни овај тријумф
српске одбојке није могао да
прође без ЖОК-а Динамо –
помоћни тренер селектору
Зорану Терзићу био је шеф
стручног штаба Динама Александар Владисављев.
И док је „шеф” панчевачких „лавица” исписивао нову
страницу историје српске одбојке, са играчицама Динама
је вредно радио тренер Слободан Радивојевић, двоструки
шампион државе с Визуром.
Поред паклених тренинга,

На Првенству Србије у гађању из серијске малокалибарске пушке у конкуренцији
пионира, које је одржано
прошлог викенда у Ћуприји,
наступило је и седам такмичара СД-а „Панчево 1813”.
Екипа пионирки из нашега
града у саставу Бојана Николић, Марија Алексић и Мина
Михајловић освојила је сре-

СЛЕДИ МАСТЕРС ТУРНИР
стигло је и једно екстра појачање – средњи блокер Александра Петровић, некадашња
репрезентативка Србије.
Прошлог викенда су Панчевке учествовале на турниру
„Смедеревска јесен”. То је било

ДИНАМО ИДЕ У СУБОТИЦУ,
БОРАЦ У ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На скупштини Удружења одбојкашких клубова првих лига,
одржаној недавно у Београду, извучени су такмичарски
бројеви и обављен је жреб за ново првенство.
Тако ће панчевачке „лавице” у првом колу Суперлиге гостовати у Суботици, где ће одмерити снаге с домаћим Спартаком, док ће одбојкаши старчевачког Борца у првој рунди
Прве лиге играти у Горњем Милановцу против Металца.
Првенствена трка за бодове у оба ранга почиње 17. октобра.

њихово четврто учешће на том
такмичењу и четврти тријумф.
Поред Динама, надметали су се
и Смедерево, МД Зрењанин и
ФОК из Футога. У првом мечу
Динамо је савладао Зрењанинке
с 3:2, да би у финалу, с другом
поставом, победио и Смедерево
с 3:1. Према избору тренера,
најбоља играчица на турниру
била је Александра Петровић, а
Наташа Божић је проглашена
за најуспешнијег техничара.
Тренер Слободан Радивојевић имао је на располагању следећи састав: Јелена Лазић, Александра Петровић, Милена Спремо, Ана Марија Гонзалез Томашевић, Нина Коцић, Миљана
Трајковић, Тијана Стојковић,
Драгана Марковић, Наташа Божић, Мина Батак, Александра
Владисављев и Сања Ђурђевић.

У исто време у Београду је
одржан меморијални турнир
„Ива Вујошевић”. Прошлогодишњи победник, Динамо из
Панчева, овог пута је на такмичење послао јуниорску екипу. Мале „лавице” су у првом
мечу, после велике борбе, изгубиле с 3:1 од словеначког
прволигаша Брасловча, учесника Челенџ купа, да би у
борби за треће место савладале Имлек с 3:0.
Тренер Иван Марковић
имао је на располагању тим
који су чиниле: Даша Михаиловић, Катарина Марисављевић, Бјанка Петковић, Јелисавета Којадиновић, Ана Вуколић, Дина Соломун, Милица
Секулић, Владана Текијашки,
Милица Јовановић и Милана
Нићифоровић.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

Међународни турнир за тениске ветеране, на коме се
надметало преко 30 играча
из БиХ, Црне Горе, Словеније, Мађарске, Италије и Србије, одржан је прошлог викенда у нашем граду, у организацији ТК-а Младост. Директор турнира био је Владимир Поповић, а подршку
су дали и ЈКП „Младост” и
ветерани ТК-а Динамо.
У категорији играчица
преко 50 година тријумфовала је Ивана Ивачковић, а у

ТРЕЋИ ПОРАЗ „ДИЗЕЛКЕ”
Прошлог викенда су одигране
утакмице петог кола Српске
лиге група „Војводина”, а фудбалери Железничара су претрпели и трећи пораз. Овог
пута је популарна панчевачка
„дизелка” застала у Суботици:
Бачка 1901 – Железничар 2:0.
Била је то још једна утакмица у којој су Панчевци били достојан противник фавориту.
Поново су стварали прилике и
играли отворено, али је реализација опет била проблем, па су
бодови остали на северу Бачке.
Тренер панчевачког тима
Александар Стевановић на располагању је имао следећи састав: Катанић, Млађеновић
(Спасковски), Текијашки, Ма-

тић, Савић, Благојевић, Шалипуровић, Гудан (Стајчић), Адвигов, Цвејић и Чикић (Ђоковић).
Коначан резултат не одсликава право стање на терену,
јер је, по свему приказаном,
Железничар био бар равноправан такмац. Домаћи су повели у 40. минуту, а до коначног резултата су стигли голом
из једанаестерца у 62. минуту.
У недељу, 20. септембра, у
Панчево долази Вршац, који
се тренутно налази на последњем месту на табели. Уз помоћ
највернијих навијача Железничар би могао да забележи
прву овосезонску победу.
Утакмица се игра на СЦ-у
„Младост”, а почиње у 16 сати.

У петом колу Прве јужнобанатске лиге панчевачке екипе
се баш и не могу поносити резултатима. Неприкосновен је
једино Динамо 1945, који се
„шета” лигом. Овог пута Панчевци су савладали Владимировац с 5:0. Слога је у Банатском Новом Селу победила
Партизан из Уљме са 2:1,
Младост је у Војловици претрпело пораз од Црвене звезде
са 2:3, док је Јединство изгубило у Качареву од Војводине
са 2:4. Партизан из Гаја је однео бодове из Јабуке (0:1), а
Младост је у Омољици савладала БАК с 3:0.
Следећег викенда се састају: Борац–Југославија,

групи тенисерки преко 40
година најбоља је била Весна
Поповић, такође Панчевка.
Владимир Поповић је освојио шести турнир у низу, јер
је тријумфовао у групи играча изнад 40 година, а бољи
од осталих Панчеваца био је
и Миодраг Лазић, који се
пласирао у финале у групи
играча преко 60 година. У
полуфинале у својим категоријама пласирали су се Драган Атанацков, Златибор Ковјанић и Мирко Бундало.

РЕГАТА У ЗЕМУНУ
БАК–Јединство, Владимировац – Младост (О), Вултурул – Динамо 1945 и
Слога – Младост (В).
У Другој јужнобанатској
лиги „Запад–Југ” Будућност
је у Долову савладала домаћина са 4:3, док је у Иванову
Стрела била боља од Колоније (4:2). У групи „Запад–Север” Стари Тамиш и Глогоњ
су играли без голова, а „Мика Антић” је на свом терену
изгубио од Омладинца 1927
с 3:1.
Наредног викенда ће играти: Будућност–Стрела, Борац–Долово, Глогоњ–Победа,
Омладинац 1927 – С. Тамиш
и Темпо – „Мика Антић”.

ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ ЗА ЈУНИОРЕ

АТЛЕТСКИ КЛУБ ДИНАМО МЕЂУ НАЈБОЉИМА
У Сремској Митровици је
прошлог викенда одржано
финале Купа Србије у конкуренцији јуниора, на коме је
АК Динамо показао да спада
међу најбоље атлетске колективе у нашој земљи.
Зорана Барјактаровић је победила у трци на 100 м и тако
завршила сезону. Она је ове
године, почев од дворанских
такмичења у јануару до овог
финала, остварила све победе
у тркама на 60, 100 и 200 м, па
је ушла у најужи круг за избор
најбоље јуниорке у Србији.
Петар Ивачковић је остварио убедљиву победу у трци
на 1.500 м, а у надметању на
800 м заузео је друго место.
Сребрну медаљу је освојила и
мушка штафета на 4 x 400 м, у

брно одличје у лежећем ставу и бронзу у троставу, а Марија Алексић је била четврта
у појединачном надметању.
Давид Даутовић је заузео
пето место појединачно, а
мушка екипа је била четврта. Поред Давида, наступили
су и Никола Адвигов и Владимир Стајчић, као и Анастасија Грујоски.

бронзану медаљу у трци на
5.000 м. Одличје истог сјаја
припало је и женској штафети
у саставу: Зорана Барјактаровић, Анђела Тасић, Кристина
Павлов и Тамара Полић, у трци на 4 x 100 м.
АК Динамо је у укупној конкуренцији заузео пето место у
Србији, што је фантастичан
резултат ако се зна да, због недостатка услова, нема такмичаре у техничким дисциплинама, као што су бацања, скокови и препонско трчање.

Кајакашка регата под називом „Земун 2015” одржана је
у недељу, 13. септембра. По
сунчаном али ветровитом
времену такмичило се четрнаест клубова у свим старосним категоријама, а запажен наступ су имали и чланови ККК-а Панчево.
У трци МК-2 Глишић и
Милосављевић су освојили
бронзу, Лука Станчевски је
био први у мини-кајаку једноседу, а у пару са имењаком
Вујићем тријумфовао је и у
двоседу. У МК-2 у конкуренцији малишана рођених
2002. године МК-2 Стаменковић – Н. Вујић био је трећи,
а пионирка Марија Љубобратовић заузела је друго место у
К-1 на 500 м. У трци кадета
Данило Лековић је освојио

злато, а Лазар Лековић бронзу, док су у надметању двоседа Алекса Левнајић и Данило
Лековић заслужили сребро.
Кадеткиња Теодора Леополд била је друга у једноседу, а у пару с Маријом Љубобратовић освојила је злато на
500 м. У трци јуниора Стефан Лековић је освојио сребро, да би у трци двоседа с
Николом Левнајићем заузео
прво место. Марија Кривокућа је била друга у К-1, а у
двоседу с Теодором Леополд
освојила је најсјајније одличје. У трци сениора Никола Левнајић је трећи стигао
на циљ, а у двоседу са Стефаном Лековићем освојио је
сребро. У трци сениорки у К1 на 500 м Марија Кривокућа је заузела друго место.

ШАХОВСКИ КУТАК
McDowell
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Страну припремио
саставу: Данијел Козловачки,
Иван Божанић, Петар Ивачковић и Дамјан Шуља. Нова

нада панчевачког Динама у
трчању на дужим стазама –
Мартина Чижик – освојила је

Александар
Живковић

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сдс)
Избор Р. Радојевић
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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...

Виси, а није баба
Поздрав с платформе на Северном мору. И овде вас читамо.
Срђан Влајковић, Војвођанска 25

Чудо једно шта нам све данас виси над главом.
Забодемо поглед у земљу, рачунамо колико треба за рачуне
(ево, стигао рачун за ГСА, сад ће и грејање, ако не платим порез,
биће фрке, а откуд лова за „Хигијену”...), бројимо, пресипамо из
шупљег у празно и не слутимо шта нам заиста виси над главом.
Погледамо увис, кад оно – грумен бетона! И то у центру центра,
у изузетно прометној Улици Светог Саве (преко пута „Максија”).
Не играјте се животом. Не чекајте да градске службе учине
оно за шта их плаћамо. Пређите на другу страну!

Таштина празнине
Париз, Дизниленд. Предивна чаролија за децу и све нас који смо заувек деца у души.
Тамара Јовановић, Крајишка 4

Тамара, Срђане,
Јованка, честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.
Редакција

Кажу да је некад и лоша реклама добра за продају производа.
Примера има напретек. Рецимо, оне десетоминутне у којима
прилично нелепе госпође у годинама препоручују некакве душеке, масти, јастуке.
У Панчеву имамо нов облик маркетинга: нешто типа нултог рекламирања.
Нешто као: немаш слику, имаш рам.
Нешто као немар, „креативни” заборав.
Нешто као таштина празнине...

Нема места паници?

Музеј Достојевског у Санкт Петерсбургу. Свакако га треба посетити.
Поздрављам вас.
Јованка Крајиновић, Цара Лазара 104

Нико не воли када му кран виси над кућом/главом.
Није баш пријатно, зар не?
Деци су пак кранови изузетно занимљиви. Посебно када су
баш малени „шврћани” (што би рекао друг Вулин) и када је кран
у покрету.
Пошто је већ тако, нема бојазни што се кран у Улици др Светислава Касапиновића највећи део времена врзма/врти изнад
вртића за бебаће „Шврћа”.
Нема бојазни ни када се над зградом вртића одмара.

З. Компар Д. Младеновић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Јована Полић,
одбојкашица:
– Док сам била на распусту, летовала сам у
Црној Гори. Посетила
сам Херцег Нови. Почела је школа, па сам сада посвећена томе.

Филип
Панајотовић,
гимназијалац:
– Лето ћу памтити по
одласку на море. Био
сам у грчком граду
Пефкохорију и веома
лепо сам се провео.
Ових дана учим и идем
на тренинге, јер се бавим рукометом.

Марија Јанковић,
ученица:
– Ово лето проводим
углавном у Панчеву.
Ипак, посетила сам и
Деспотовац и тамо видела лепу природу. Посебно ми се свидео водопад, који је права туристичка атракција тог
краја.
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